
won- OMINY 
NOWE M1ASTO 

Nowe Miasto,,9? . marea 2020 r. 
ITI.67ll.16.2019.2020.EG 

OBWIESZCZENIE 
o zakonczeniu post~powania 

Na podstawie art. 53 usC I ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekstjednolity- Oz. U. 2018r. poz. 1945) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze tut. organ zakOl\czyt postypowanie dowodowe z wniosku Powiatu ptonskiego z dnia 25 listopada 

2019 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pubJicznego dla zamierzenia 
inwestycyjnego polegaj(lcego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie Damu Pomocy SpoJ-ecwej 

na nieruchomosci oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Karolinowo numerami 58/2 i 58/9 i przyst'lPi 

do rozpatrzenia materiaru dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 ustawy z dllia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postypowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) organ administracji 

obowi~zany jest przed rozpatrzeniem materialu dowodowego i wydaniem decyzji, do wysfuchania 
wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych materiat6w oraz zgtoszonych 

4dan, a w szczeg61nosci z projektem decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubJicznego dla 
w/w zamierzenia inwestycyjnego, stanowiskiem - uzgodnieniami organ6w wsp61dziatajqcych w 

sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym z postanowieniem 

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Las6w Pallstwowych w Warszawie Nr 26/20 z dnia 6 lutego 2020 
roku w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji a ustaleniu lakalizacji inwestycji celu 
publiczoego dla zamierzeoia inwestycyjoego polegajqcego oa rozbudowie, oadbudowie i przebudowie 

Damu Pomocy Spotecznej oa nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntow wsi Karolinowo 
numerami 58/2 i 58/9. 

Wypetniaj,!c ustawowy obowi,!zek nalei:ytego i wyczerpujqcego infonnowania stron 

uprzejmie przypomioam, ze art. }O § 1 KpajestjedooczeSnie szczegolnym uprawnieniem stron z racji 
ich czynnego udziatu w kazdym stadium postypowania. 

Zachycam wiyc do skorzystania z w/w uprawnienia w tenninie cztemastu doi od daty opublikowania 
niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzydu w godz. Od 800 _ 1600 ,pokoj 

nr 16, I piytro. 
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