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OBWIESZCZENIE 

O WSZCZĘCIU  POSTĘPOWANIA 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 
 

          Na podstawie art. 61 § 4 , art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz .U. 2016 r. poz.23 z póżn.zm. )  oraz 

art. 50 ust. 1 i 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 zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ENERGA – OPERATOR  
S.A. w Gdańsku, Oddział w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 30 marca 2017 roku  w 
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 
polegającego na  budowie linii kablowej średniego napięcia, stacji transformatorowej SN/nN, 
linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo –pomiarowymi i przebudowie 
stanowiska słupowego w linii napowietrznej średniego w miejscowości Henrykowo na 
działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 68/9, 68/10, 68/11 i 64 do zasilania 
działek w miejscowości Henrykowo  nr nr 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16 i 
68/17: 
- linia kablowa średniego napięcia o długości trasy około 73,0 m ( działki nr nr 68/9 i 68/10), - 
- stacja transformatorowa SN/nN ( działka nr 68/9), 
- linia kablowa niskiego napięcia  o długości trasy około 242,0 m (działki nr nr 68/9 i 64) ze 
złączami kablowo –pomiarowymi (sztuk 4) 
- przebudowa stanowiska słupowego w linii napowietrznej średniego ( działki nr nr 68/10 i 
68/11). 
 

Pouczenie: 
 
W terminie czternastu dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości wszyscy 
zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić chęć uczestnictwa w 
postępowaniu administracyjnym, jak również zgłosić swoje uwagi i wnioski. 
 
Ewentualne uwagi i wnioski należy składać  w terminie ustalonym powyżej w Urzędzie 
Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8. 
Informacje w w/w sprawie udzielane są w pokoju Nr 16, I piętro. 
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