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OBWIESZCZENIE 

Wójta Gminy Świedziebnia  

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm )  oraz art. 61 § 4 KPA ( tekst jednolity 

Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2002 roku z późn. zm. )  

 

zawiadamiam strony postępowania   

 

 że w dniu 21. 02. 2013 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającej na : 

- przebudowie istn. stacji transformatorowej  15/0,4 k tj. ST ,, Zasadki 2” ( istn. stacja bez 

zmian, prace montażowe na stacji + wymiana transformatora na S=63 kVA), 

- przebudowę istniejących obwodów  nr 200 – 300 linii napowietrznych nn 0,4 kV 

wyprowadzonych ze stacji ,, Zasadki 2” tj. wymianę przewodów linii głównych na 

izolowane sploty typu AsXSn, wymianę słupów na nowe typu ŻN i E, 

- wymianę istniejących przyłączy napowietrznych nn 0,4 kV do budynków  na nowe sploty 

izolowane typu AsXSn 2(4) x 25 mm
2   

wraz z wyniesieniem układów pomiarowych do 

złączy napowietrznych mocowanych na ścianie budynków na działkach  nr 37/4, 39/1, 

40, 41, 42/1, 64, 54/1, 52/1, 58/3, 86, 74, 87/3, 87/2 obręb Zasadki gm. Świedziebnia. 

Inwestor ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 

18 stycznia   40, 87-300 Brodnica. 

 Związku z  powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego 

postępowania do czynnego udziału  w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks  postępowania administracyjnego .  



 Jednocześnie informuję że istnieje możliwość składania uwag i wniosków dot. 

przedmiotowej sprawy.  Uwagi i  wnioski należy składać w terminie 14 dniu od daty podania 

niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu gminy Świedziebnia 

pokój nr 2 w godzinach od. 7
30   

do 15 
20   

.  

 

Lista stron:  

Wg odrębnego wykazu 

                                                             Z  up. Wójta  

                                                         Tadeusz Ratkowski 

                                                                 Inspektor  

                                                                                                                                        


