
URZĄD MIEJSKI W ŚWIEBODZICACH  
Świebodzice, 30.04.2021 r. 

GNZ.6733.3.2021.AGI 
 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE 
 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz stosownie do art. 49 ustawy Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2021 r. poz. 735)  

z a w i a d a m i a m ,  że 

na wniosek z dnia 16.04.2021 r. (uzupełniony ostatecznie w dniu 28.04.2021 r.) złożony przez pełnomocnika P. 

Andrzeja Ćwika, zam. w Świdnicy, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 

Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla przedsięwzięcia pn.: 

"Budowa linii kablowych 20 kV  K-548, K-550, K-211 w ramach przebudowy linii napowietrznych  

 20 kV L-548, L-550, L -211 w Świebodzicach” 

o proponowanym we wniosku zakresie: 

1. budowa linii kablowych 20 kV K-548, K-550, K-211 umieszczonych w jednym wykopie, które mają na 

celu zastąpić istniejące linie napowietrzne L-548, L-550, L-211 biegnące przez tereny zabudowane, lasy, 

ogrody działkowe;    
2. rów kablowy  długości 2004 m i szerokości 0,6  m, 
3. demontaż  linii napowietrznych, 
4. powierzchnia przekształconego terenu  801,6 m2; 
• przewidzianej do realizacji na terenie  działek : 

• 758/1, obr. Śródmieście 3 – własność Gminy Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, 

• 1086/2, 1089, 1085, obr. Śródmieście 3 – własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Wałbrzych, ul. Miła 2, 

58-372 Boguszów Gorce, 

• 768, 766, obr. Śródmieście 3 – własność osób fizycznych, 

• 1081, obr. Śródmieście 3 – własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwo Świdnica, ul. Sikorskiego 11, 58-100 

Świdnica, 

• 767, 769, 726/2, 726/1, 725, 795, obr. Śródmieście 3 – własność Gminy Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 

Świebodzice, 

• 713/2, obr. Śródmieście 3 – własność Gminy Świebodzice w użytkowaniu wieczystym Polskiego Związku 

Działkowców, z/s ul. Kolejowa 22, 58-310 Szczawno Zdrój, 

• 794/2, obr. Śródmieście 3 – własność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 58-

160 Świebodzice. 

 

              W zawiązku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art.10 Kodeksu 

postępowania administracyjnego do czynnego udziału w każdym stadium postępowania poprzez możliwość 

przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. Akta sprawy w zakresie przewidzianym przepisami są dostępne w Wydziale Gospodarki 

Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, 

ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, w godzinach pracy Urzędu, tel.: 74/6669533. 

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazuję dzień 30 kwietnia 2021 r. – data 

ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach oraz 

słupach ogłoszeniowych - jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. Zawiadomienie niniejsze po 

upływie czternastu dni od wskazanego powyżej terminu uważa się za dokonane ze skutkiem prawnym w dniu 15 

maja 2021 r. 
 

 

              Z-ca Burmistrza Miasta Świebodzice 

                                                                                                                                             Z up. Burmistrza Miasta Świebodzice 

                             Tobiasz Wysoczański 

 

 

Informuję, że: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice. Składający uwagę ma prawo do żądania od 

administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w sprawie przyjmowania uwag do wyłożonych do publicznego wglądu projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Całość informacji na temat przetwarzania danych osobowych, znajdą 

Państwo na stronie: http://bip.swiebodzice.pl, w zakładce Ochrona Danych Osobowych. 

https://sip.lex.pl/#/act/16784712/2927771
http://um.swidnica.pl/

