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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekstjednolity - Dz. U. 2018r. poz. 1945) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ie, w zwiftzku tocZ4cym siy postypowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA 
OPERATOR S.A. w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj~cego na 
budowie linii kablowej sredniego napiycia 0 drugosci t~cznej ok.10,0 m, linii kablowej niskiego 
napiycia 0 !'!cznej dtugosci ok. 210,0 m, napowietrznej stacji transfonnatorowej 1510,4 kV oraz zt~cza 
kablowo-pomiarowego niskiego napii(cia na dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popiel.zyn 
Oolny numerem 81, na dziake oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Aleksandria numerem 159 
groina Nowe Miasto oraz na dziatkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi Popieliyn Zawady 
numerami 298/19,298171 i 298174 gmina Joniec (projektowana linia kablowa sredniego napii(cia na 
dziatce oznaczonej w ewidencji grunt6w ws; Popieliyn Dolny numerem 81, projektowana 
napowietrzna stacja transfonnatorowa 1510,4 kV na srupie 0 wysokosci ponad ziemiy do 12,0 m na 
dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi PopielZyn Dolny numerem 8), projektowana linia 
kablowa niskiego napi~cia na dziatkach oznaczonych w ewidencji grunt6w: wsi Popielzyn Dolny 
numerem 81, wsi Aleksandria numerem 159 i wsi Popieltyn Zawady numerami 298119, 298/71 j 

298/74) 
zgodnie z przepisem art. 53. ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marea 2003 roku 0 p[anowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. 2018r. poz. 1945 ) wyst~piono do 
Regionalnego Dyrektora Las6w Panstwowych w Warszawie jako organu wsp6!dzialaj~cego 0 ocen\l 
zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej w!aSciwosci rzeczowej. 

Stosownie do przepisu art. 7 - 10 ustawy z doia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
post\lpowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) organ administracji 
obowillzany jest zapewnic stronom czynny udzial w katdym stadium posti(powania 
administracyjnego umotliwic zapoznanie siy z materialami sprawy, a w szczeg61nosci z projektem 
decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pUblicznego. 

Wypdniajllc ustawowy obowif!.Zek naleiytego wyczerpuj'lcego informowania stron 
uprzejmie przypominam, i;e art . 10 § I Kpajestjednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji 
ich czynnego udziaru w kaZdym stadium post~powania. 

Zachycam wiyc do skorzystaoia z w/w uprawnienia w terminie cztemastu dni od daty ukazania siy 
niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzydu w godz. Od 8°°_ 16°0 ,pok6j 
nr 16, I piytro. 
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