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OBWIESZCZENIE 

o zakonczeniu post~powania 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity- Dz. U. 2017r. poz. 1073) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze tut. organ zakonczyf post~powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A 
Oddziaf Pfock ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na przebudowie linii 
napowietrznej sredniego napi~cia SN-15 kV na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi 
Goscimin Wielki numerami 351/5, 350/4, 304/32, 501/1 i na dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w 
wsi Modzele Bartlomieje numerami 118/2, 7 i 8/3 0 dlugosci trasy ok. 95,0 m . przebudowa odb~dzie 
siEil z zachowaniem trasy linii oraz miejsc posadowienia slup6w. Przebudowa polegac b~dzie na 
wymianie istniejqcych przewod6w golych typy 3xAFL-35 na przewody 3xBLL-T. Siupy zelbetonowe 
zostanq wymienione na slupy strunobetonowe i przystqpi do rozpatrzenia materiafu 
dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2017 r. poz.1257) organ administracji 
obowiqzany jest przed rozpatrzeniem materiafu dowodowego i wydaniem decyzji , do 
wysfuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych 
materiaf6w oraz zgfoszonych zqdan, a w szczeg61nosci z projektem decyzji 0 ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego, stanowiskiem 
uzgodnieniami organ6w wsp6fdziafajqcych w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Wypefniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego i wyczerpujqcego informowania stron 
uprzejmie przypominam, ze art. 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem 
stron z racji ich czynnego udziafu w kazdym stadium post~powania . 

Zach~cam wi~c do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urz~du w 
godz. Od 800_ 1600 ,pok6j nr 16, I pi~tro. 

http:ITI.6733.5.2018.EG


OJI MINY 
OWE MlASTO 

Nowe Miasto,.f? . marca 2018 r. 

ITI.6733.4.2018.EG 

OBWIESZCZEN I E 

o zakonczeniu post~powania 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity- Oz. U. 2017r. poz. 1073) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze tut. organ zakonczyt postE';powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A 
Oddziat Ptock ul. Wyszogrodzka 106 z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na przebudowie linii 
napowietrznej sredniego napi~cia SN-15 kV na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi 
Kubice numerami 73/1 i 130 i na dzialce oznaczonej w ewidencji gruntow wsi Jurzynek numerem 91 
o dlugosci trasy ok. 95,0 m . przebudowa odb~dzie si~ z zachowaniem trasy linii oraz miejsc 
posadowienia slupow. Przebudowa polegac b~dzie na wymianie istniejqcych przewod6w golych typy 
3xAFL-35 na przewody 3xBLL-T. Siupy zelbetonowe zostanq wymienione na slupy strunobetonowe i 
przystqpi do rozpatrzenia materiatu dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postE';powania administracyjnego (tekst jednolity - Oz .U. 2017 r. poz.1257) organ administracji 
obowiqzany jest przed rozpatrzeniem materiatu dowodowego i wydaniem decyzji, do 
wystuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych 
materiat6w oraz zgtoszonych zqdan, a w szczeg61nosci z projektem decyzji 0 ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego, stanowiskiem 
uzgodnieniami organ6w wsp6!dziatajqcych w sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Wypetniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego i wyczerpujqcego informowania stron 
uprzejmie przypominam, ze art. 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem 
stron z racji ich czynnego udziatu w kazdym stadium postE';powania. 
ZachE';cam wiE';c do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. UrzE';du w 
godz. Od 800_ 1600 ,pok6j nr 16, I piE';tro. 
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OBWIESZCZENIE 

o zakonczeniu post~powania 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. a planowaniu 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity- Oz. U. 2017r. poz. 1073) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze tut. organ zakonczyf post~powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A. w 
Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na budowie Iinii 
kablowej niskiego napi~cia wraz z szafkq pomiarowq na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w 
wsi W61ka Szczawir'lska 47,113/3,113/4,113/70 dlugosci trasy 73,0 m celem zasilenia budynk6w na 
dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi W61ka Szczawir'lska numerami 113/3 i 113/4 i 
przystqpi do rozpatrzenia materiafu dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity - Oz .U. 2017 r. poz.1257) organ administracji 
obowiqzany jest przed rozpatrzeniem materiafu dowodowego i wydaniem decyzji, do 
wysfuchania wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych 
materiaf6w oraz zgfoszonych zqdan, a w szczeg61nosci z projektem decyzji a ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w zamierzenia inwestycyjnego, stanowiskiem 
uzgodnieniami organ6w wsp6fdziafajqcych w sprawie wydania decyzji a ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Wypefniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego i wyczerpujqcego informowania stron 
uprzejmie przypominam, ze art. 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem 
stron z racji ich czynnego udziafu w kazdym stadiulTI post~powania. 
Zach~cam wi~c do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni ad daty 
opublikowania niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urz~du w 
godz. Od 800_ 1600 ,pok6j nr 16, I pi~tro. 
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