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OBWIESZCZENIE 
 

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

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity- Dz. U. 2016r. poz. 778) 

  

Wójt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

 
że podaniem z dnia 16 grudnia 2016 roku ENERGA – OPERATOR  S.A.  w Gdańsku ul. 
Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku wystąpił o wycofanie Jego wniosku z dnia 14 lipca 
2015 roku  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na budowie linii  kablowej  niskiego napięcia na działkach 
oznaczonych w ewidencji gruntów wsi  Grabie numerami 14, 38/1, 38/2, 293 i 294 o długości 
trasy ok. 381  m od istniejącego słupa zlokalizowanego na działce nr 14 do projektowanych 
szafek pomiarowych niskiego napięcia zlokalizowanych na działkach nr nr 38/1 i 38/2. 
 

Umorzenie postępowania administracyjnego na wniosek strony reguluje art. 105 § 2 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz 
.U. 2016 r. poz.23 z póżn.zm. ). Stosownie do tego przepisu organ administracji publicznej 
może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie 
zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi 
społecznemu. 
Strony te są uprawnione do wyrażenia sprzeciwu w stosunku do takiego wniosku, gdyż 
możliwość umorzenia postępowania uzależniona jest od braku sprzeciwu stron 
postępowania. 
        W związku z powyższym proszę o ustosunkowanie do złożonego przez  ENERGA – 
OPERATOR  S.A. w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku  wniosku z dnia 
16 grudnia 2016 roku, co do umorzenia przedmiotowego postępowania administracyjnego  
w terminie siedmiu dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia do Urzędu Gminy w 
Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto 
 
Stosownie do przepisu art.  7 - 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2016 r. poz.23 z póżn.zm. ) organ 
administracji obowiązany jest  zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium 
postępowania administracyjnego umożliwić zapoznanie się z materiałami sprawy. 
 
           Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron 
uprzejmie przypominam, że art. 10 § 1 Kpa jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem 
stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 
 
Zachęcam więc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzędu w 
godz. Od 800- 1600 ,pokój  nr 16, I piętro. 
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