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OBWIESZCZENIE 

o WSZCZl;CIU POSTl;POWANIA 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Na podstawie art. 61 § 4 , art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity - Oz .U . 2018 r. poz.2096) oraz art. 50 ust. 
1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym(tekst jednolity- Oz. U. 2018r. poz. 1945) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze zosta~o wszcz~te post~powanie administracyjne na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A 
w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na 
budowie: elektorenergetycznej linii kablowej niskiego napi~cia wraz ze z~qczami kablowo
pomiarowymi niskiego napi~cia na dzia~ce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi W61ka 
Szczawiriska numerem 141 oraz na dzia~kach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi 
Henrykowo numerami 83/1, 84/3, 84/4, 84/5, 84/6, 84/7, 84/8, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12, 
84/14,84/15,84/16,84/17,84/19,84/20,84/21,84/22 , 84/23, 84/24, 84/25: 

- linia kablowa niskiego napi~cia 0 d~ugosci trasy oko~o 408m (dziatka nr 141 w m. 
W61ka Szczawiriska, dzia~ki nr 83/1, 84/3, 84/4, 84/4, 84/5, 84/6 , 84/7 , 84/8, 84/9, 
84/10,84/11,84/12,84/14,84/15,84/16, 84/17, 84/19 , 84/20 , 84/21, 84/22, 84/23, 
84/25 w m. Henrykowo), 

- z~acza kablowo-pomiarowe niskiego napi~cia szt. 12 (dzia~ki nr 84/3, 84/4 , 84/5, 84/6, 
84/7,84/8 , 84/9 , 84/10 , 84/11 , 84/12,84/14,84/15, 84/16, 84/17, 84/19 , 84/20, 84/21, 
84/22 , 84/23, 84/24, 84/25 w m. Henrykowo) 

Pouczenie: 

W terminie czternastu dni od daty podania informacji do publicznej wiadomosci wszyscy 
zainteresowani mogq zapoznac si~ z aktami sprawy oraz zg~osic ch~c uczestnictwa w 
post~powaniu administracyjnym, jak r6wniez zg~osic swoje uwagi i wnioski. 

Ewentualne uwagi i wnioski nalezy sk~adac w terminie ustalonym powyzej w Urz~dzie 


Gminy w Nowym Miescie, ul. Apteczna 8. 

Informacje w w/w sprawie udzielane Sq w pokoju Nr 16, I pi~tro. 
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