
w6JT GMINY 

"mWF MlASTO 


Nowe Miaslo,. J ...marca 2020 r. 
GKO.6733.2.2020 .£G 

OBWIESZCZENJE 
o zakonczeniu post~powaDia 

Na podstawie art. 53 Usl. I uSlawy z doia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu j zagospodarowaniu 
przestrzennym (Iekst jednoliry. Oz. U. 20 [Sr. poz. 1945 ) 

Wojt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

:ie rut. organ zakonczyt post~powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERA TOR S.A. w 

Gdansku, ul. MRrynarki Polskiej 130 z dnia 29 slycznia 2020 roku w sprawie ustalenia iokaiizacji 

inwestycji celu pliblicznego dis zamierzenia in westycyj nego polegajl}cego oa budowie sieci 
elektroenergetycznej [inii kabJowej niski ego napi'Ycia 0,4 kV 0 dtugosci trasy oko10 50,0 m ze zlqczem 
kablowo-pomiarowym na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi W6lka Szczawinska 

numerami 47, 6211, 6212 i 9713 w eelu zasilenia dzialki IlUlIler 62/1 i Przys14pi do rozpatrzenia 
materialu dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. J0 § I ustawy z dnia J4 czerwea t 960 roku - Kodeks 

post~powania ad minislfficyjnego {lekst jednotity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) organ adminislraeji 
obowi<JZany jest przed rozpatrzeniem materiatu dowodowego i wydaniem decyzji, do wysluchania 
wypowiedzi stron co do przeprowadzonyeh dowod6w, zgromadzonyeh material6w orClz zgtoszonych 

4dan, a w szczeg6lnosc; z projektem deeyzji 0 ustaleniu loka lizacji inwestycji celu publicznego dla 
w/w zanUerzenia inwestycyjnego, stanowiskiem • uzgodnieniami organ6w wsp6-ldzia/ajqeyeh w 

sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji ce lu publicZJlego. 

Wypelniaj(Jc ustawowy obowiqzek naletytego j wyczerpujqcego infonnowania stron 
uprz.ejmie przypomina m, i.e art. 10 § 1 KpajesljednoczeSnie sz.czeg6 lnym uprawnieniem stron z racji 
ich czynnego udzialu w kazdymstadium postypowania. 

Zacll~am wi~c do skorzystania z w/w uprawnien ia w tenninie cztemastu dni ad daty opublikowania 

niniejszego zawiadomienia i pr.t:ybycie w tym ce lu do siedziby luI. Urz¢u w godz. Od goo. 1600 ,pok6j 

nr 16, I pi~tro . 
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OBWIESZCZENIE 
o zakoDczeniu post~powaDia 

Na podsI3wie art. 53 us!. I ustawy z dnta 27 marca 2003 r. 0 planowaniu j zagospodarowaniu 
przestrlennym (tekstjednolity- Oz. U. 20 18r. poz. 1945) 

W6jt Cminy Nowe Mias.o 
z3wiadamia, 

Ze tut. organ zak0l1CZY/ post~powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A w 

Gdansku ul. Maryoarki Polskiej )30 z doia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia lokali zacji 

inwestycji celu publicwego die zamierzenia inwestycyj nego polegajljcego oa budowie linii kablowej 
niskiego 0 dlugo~ci lrasy kabla okoto 250,0 m, wraz z szaf& pomiarowlJ zlo kalizQwanej na dzialkach 

oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi Przepitki numerami 114/5, 114/6, 114/25, 114126 i 114/l 9 w 

celu zasilenia w cnergitr elektrycznEJ dzialki oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Przepitki numerem 

114119 i przystEJpi do rozpatnenia materiatu dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § I ustawy z doia 14 czerv.tca 1960 roku - Kodeks 

posl~powania adminislracyjnego (lekst jednolity - Dz .U. 2018 r. poz.2096) organ administracji 

obowiEJzsny jest przed rozpatrzeniem materiatu dowodowego i wydaniem decyzji, do wystuchania 

wypowiedzi sIron co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonych materia16w o raz zgloszonych 

i:<jdan , a w szczeg61nosci z projektem decyzji a ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 

w/w zarnierzenia inweslycyjoego, sLanowiskiem - uzgodnieniami organ6w wsp6ldzialajlJcych w 

sprawie wydania decyzji 0 ustaleniu loka\izacji inwestycji celu publicznego. 

WypelniajEJc ustawowy obowilJUk naleiytego i wyczerpujfjcego infonnowania SIron 

uprzejmie przypominam, ie art. )0 § I Kpa jest jednoczesnie szezegolnym uprawnieniem stron z raeji 

ieh czynnego udzia1u w kaidym stadium postf(powania. 

Zachtrcam wi~c do skorzyslania z w/w uprawnienia W lerminie eztemastu doi ad daly opublikowania 

niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzl(du w godz. Od 800_ 1600 ,po ~ 

nr 16, I piytro . 
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