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OBWlESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z doia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (teksljednolity - Dz. U. 2018r. poz. t 945 ) 

W6jt Gminy Nowe Miasta 
z3wiadamia, 

te, w zwi¢u locUJcym siy post~powaniem administracyjnym z wniosku ENERGA - OPERATOR 

S.A. w Gdansku, uJ. Marynarki Po lskiej 130 z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie uSLalenia 
lokalizacji inwestycji celu publiclfIcgo dla zamierzenia inwestycyjnego poiegaj4cego oa budowie sieci 

ele""trOenergetycwej linii kablowej niskiego napi,;da 0,4 kY 0 dlugosci trasy okolo 50,0 m ze zt<}czem 
kablowo-pomiarowym oa dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi W61ka Szczawinska 
numerami 47, 6211, 6212 i 97/3 w celu zasilenia dzia1ki numer 62/1 

zgodnie z przepisem art. 53. ust. 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 pJanowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity - Dz. U. 2018r. poz. 1945) wystllpiono do organ6w 

wspOldzialaj4cych 0 ocen~ zgodnoSci u mierzenia iowestycyj nego z przepisami prawa w zakresie 

swojej wtaSciwosci rzeclowej. 

S!osownie do przepisu art. 7 - 10 ustawy Z Mia 14 crerwea 1960 roku - Kodeks 

post~powania administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) organ administracjj 

obowilJ.Z8flY jes! zapewnic stronom czynny udzi a~ W kaidym stadium post~powania 

administracyjnego umoiJiwic zapoznaoie sj~ z materialami spmwy, a W sl.Czeg6lno;sci Z projektem 

deeyzj i 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji eelu pub1icznego. 

Wypetniajllc ustawowy obowillzek naleZytego I wyczerpuj4cego infonnowania stron 

upnejmie przypominam, ze art. 10 § 1 Kpajestjednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji 

icb czynnego udziaru w kai.dym stadium post~powania. 

Zach~am wiyc do skorzystania z w/w uprawnicnia w !erminie ezternastu dni od dary ukazania siy 
niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzydu w godz. Od goo. 1600 ,pok6j 

ill 16, I pi~tro. 
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