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Zawiadomienie 
 

 
                 Wójt Gminy Nowe Miasto, działając 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) 

Zawiadamia 
 

że w dniu 3 stycznia 2017 roku  na wniosek ENERGA – OPERATOR  S.A. w Gdańsk, ul. 
Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku  z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmodyfikowanego w 
dniu 12 października 2016 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbiórce stanowiska słupowego (trójnoga) 
linii napowietrznej średniego napięcia na granicy  działek  nr nr 126/1 i 127/2 położonych we 
wsi Nowe Miasto Folwark, budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego 
napięcia na granicy  działek  nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark, 
budowie linii kablowej średniego napięcia  o długości trasy ok. 294 m od projektowanego 
stanowiska SN na granicy działek nr nr 126/1 i 127/2 do projektowanej stacji 
transformatorowej SN/nn na działce nr 130/25,  na działkach nr nr 126/1,127/2, 129, 130/1, 
130/25 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark  i 351 położonej we wsi Janopole, budowie 
stacji transformatorowej Sn/nn na działce nr 130/25 położonej we wsi Nowe Miasto Folwark 
oraz budowie linii kablowej nn o długości trasy ok. 741 m od projektowanej stacji 
transformatorowej na działce nr 130/25 położonej we wsi Nowe Miasto Folwark do 
projektowanych kablowych rozdzielnic szafowych nn i szafek pomiarowych zlokalizowanych 
w działce nr 375/6 położonej we wsi Nowe Miasto Folwark 
 
wydana została decyzja Nr 11/2016/2017 o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegającego na rozbiórce stanowiska słupowego (trójnoga) linii 
napowietrznej średniego napięcia na granicy  działek  nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi 
Nowe Miasto Folwark, budowie stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia 
na granicy  działek  nr nr 126/1 i 127/2 położonych we wsi Nowe Miasto Folwark, budowie 
linii kablowej średniego napięcia  o długości trasy ok. 294 m od projektowanego stanowiska 
SN na granicy działek nr nr 126/1 i 127/2 do projektowanej stacji transformatorowej SN/nn na 
działce nr 130/25,  na działkach nr nr 126/1,127/2, 129, 130/1, 130/25 położonych we wsi 
Nowe Miasto Folwark  i 351 położonej we wsi Janopole, budowie stacji transformatorowej 
Sn/nn na działce nr 130/25 położonej we wsi Nowe Miasto Folwark oraz budowie linii 
kablowej nn o długości trasy ok. 741 m od projektowanej stacji transformatorowej na działce 
nr 130/25 położonej we wsi Nowe Miasto Folwark do projektowanych kablowych rozdzielnic 
szafowych nn i szafek pomiarowych zlokalizowanych w działce nr 375/6 położonej we wsi 
Nowe Miasto Folwark 
 
 
          Z treścią decyzji  oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie 
Urzędu Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto, pokój nr 16, I piętro, 
w godzinach od 8 00 do 16 00   w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
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