
Świdnica, dnia 14.05.2012 r. 

SPP.6733.4.2012 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Świdnica  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  

 

„Budowa linii elektroenergetycznej SN i nN, stacji transformatorowej i stanowisk 

generatorów”, przewidzianej do realizacji na dz. nr 31 obręb Zawiszów, gmina Świdnica 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

zawiadamia się, że na wniosek Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Krause, ul. Sportowa 1, 

58-420 Lubawka, w dniu 14 maja 2012 r. została wydana decyzja nr 3/2012 o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii 

elektroenergetycznej SN i nN, stacji transformatorowej i stanowisk generatorów, 

przewidzianego do realizacji na dz. nr 31 obręb Zawiszów, gmina Świdnica. 

 

Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Dziale Inwestycji i Infrastruktury 

Technicznej Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Bartosza Głowackiego 4, I piętro, pok. 207. 

 

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty 

opublikowania obwieszczenia. 

 

 

 /-/ Zastępca Wójta 

      Zbigniew Kanicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik:  

1. Sołtys wsi Zawiszów, 

2. tablica ogłoszeń UG, 

3. BIP, 

4. a/a. 



Świdnica, dnia 29.03.2012 r. 

SPP.6733.2.2012 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Świdnica  

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:  

 

budowa linii kablowych 220 kV i 110 kV wraz z liniami teletransmisyjnymi, 

przewidzianej do realizacji na dz. nr 37/3, nr 37/4, nr 38, nr 145, nr 890 obręb Mokrzeszów, 

gmina Świdnica 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

zawiadamia się, że na wniosek EWG Udanin Sp. z o.o., z siedzibą ul. Okrzei 17, 59-220 

Legnica, w dniu 29 marca 2012 r. została wydana decyzja nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowych 220 

kV i 110 kV wraz z liniami teletransmisyjnymi, przewidzianego do realizacji na dz. nr 

37/3, nr 37/4, nr 38, nr 145, nr 890 obręb Mokrzeszów, gmina Świdnica. 

 

Decyzja wraz z aktami sprawy znajduje się do wglądu w Dziale Inwestycji i Infrastruktury 

Technicznej Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Bartosza Głowackiego 4, I piętro, pok. 207. 

 

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu w terminie 14 dni od daty 

opublikowania obwieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik:  

5. Sołtys wsi Mokrzeszów, 

6. tablica ogłoszeń UG, 

7. BIP, 

8. a/a. 

 


