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OBWIESZCZENIE 
o WSZCZF;CIU POSTE;POW ANlA 

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 administmcyjnego (tekstjednolity - Dz .U. 2018 r, poz. 2096) oraz art. 50 ust. 1 i art. 53 

Ust. 1 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity- Oz. U. 2018r. paz. (945) 

Wojt Gminy Nowe Miasto 
:z.awiadamia, 

Ze zostalo wszczyte postypowanie administracyjne na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestyeji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poJegaj~cego na budowie Iinii kablowej 

sredniego napiycia 0 dtugosci l~cznej ok. I 0,0 m, lin;i kablowej niskiego napiycia 0 t!lcznej drugosci 

ok . 210,0 m, napowietrznej sucji transformatorowej 15/0,4 kV oraz zll:jcza kablowo-pomiarowego 

niskiego napi~cia na dziake oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popieltyn Dolny numerem 81, na 

dziake oznaczonej w ewidencj i gruntow wsi Aleksandria numerem 159 gmina Nowe Miasto oraz na 

dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi PopieiZyn Zawady numerami 298119, 298171 i 

298174 gmina Joniec (projektowana linia kablowa sredniego napiycia na dziake oznaczonej w 

ewidencji grunt6w wsi PopielZyn Dolny Ilumerem 81, projektowana napowietrzna stacja 

transformatorowa 1510,4 kV na srupie 0 wysokosci ponad ziemiy do 12,0 m na dzialce oznaczonej w 

ewidencji gruntow wsi PopielZyn Dolny numerem 81 ,projektowana linia kablowa niskiego napiycia na 

dzia1kach oznaczonych w ewidencji gruntow: wsi Popieltyo Dolny numerem 81, wsi Aleksandria 

nurnerem 159 i wsi PopielZyn Zawady numerami 298/19, 298171 i 298/74). 

Pouczenie: 

W terminie cztemastu dni od daty podania informacji do publicznej wiadomosci wszyscy 

zainteresowani mog!! zapoznac siy z aktami sprawy oraz zg~osic chyc uczestnictwa w postypowaniu 

administracyjnym,jak r6wniei: zglosit swoje uwagi i wnioski . 

Ewentualne uwagi i wnioski nalety skladac w terminie ustalonym powyzej w Urzydzie Gminy w 

Nowym Miescie, uJ. Apteczna 8. 


Informacje w w/w sprawie udzieJane S'l w pokoj u Nr 16, I piytro. 



