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OBWIESZCZENIE  
Burmistrza Gminy Czempiń  

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 61 §1-4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2022r., poz. 2000) 

z a w i a d a m i a m ,  

że na wniosek ENEA Operator sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań reprezentowanej przez Pana 
Piotra Kruszyńskiego, ul. Juwenalisa 2b/1, 60-461 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu-
dowie sieci elektroenergetycznej: podziemnej linii kablowej SN 15 kV i nn 0,4 kV, stacji transformatorowej 
SN/nn oraz złącz kablowo – pomiarowych, w celu przyłączenia do sieci domów jednorodzinnych położonych 
w Słoninie, na działkach o nr ewid. 68/17, 67/1, 66/1, 65/3 obręb Betkowo, 358/6 obręb Słonin, a także na 
części działek o nr ewid. 68/15, 67/10, 7263/7 obręb Betkowo, 283/3, 358/7, 361/7, 361/15, 361/16, 
361/18, 367/1 obręb Słonin, gmina Czempiń.  

Z treścią zawiadamiania/aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  
w Czempiniu przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 25, w godzinach pracy urzędu, od dnia w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, do 7 dnia od dnia w którym zawiadomienie uważa się za dokonane, po uprzednim 
umówieniu telefonicznym. Strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zabranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez organ.  

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 
obwieszczenie.  

Z up. Burmistrza 
mgr Arleta Kochanowicz 
Kierownik Referatu 
Planowania Przestrzennego 
i Gospodarki Nieruchomościami 

Wywieszono  ………………….. 

Zdjęto  ………………….. 

Sprawę prowadzi: 
Paulina Makowska 
Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami  
tel.: +48 (61) 282 67 03 wew. 111, p.makowska@ug.czempin.pl 


