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OBWIESZCZENIE 

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

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

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

i.e w dniu 23 grudnia 2019 roku wszcz~to posl~powanie administTacyjne z wniosku ENERGA 

OPERATOR S.A. w Gdansku, ul. Marynarki Po!skiej 130 z dnia 18 grudnia 2019 roku W sprawie 

ustalenia \okalizacji inwestycji celu publicznego dJa zamierzenia inwestycyjnego poiegaj(Jcego na 

budowie linii kabJowej sredniego napi~ia 0 dtugosci I!)cznej ok.IO,a m, linii kablowej niskiego 
napiycia 0 l(lcznej dlugosci ok. 210,0 m, napowietrznej stacji transformatorowej 1510,4 kY oraz zlQcza 

kablowo-pomiarowego niskiego napiycia na dziatce oznaezonej w ewidencji grunt6w wsi PopielZyn 

Dolny numerem 81, na dziatce oznaczonej w ewideneji grunt6w wsi Aleksandria numerem 159 

gmina Nowe Miasto oraz na dzialkach oznaczonych w ewidencji grum6w wsi Popieltyn Zawady 

numemmi 298119,298171 i 298174 gmina Joniee (projektowana linia kablowa sredniego nap;~cia na 

dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popieltytl Dolny numerem 8t, projektowana 

napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4 kV na srupie 0 wysokosci ponad ziemiy do 12,0 m na 

dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popiel:tyn Dolny numerem 81,projektowana linia 

kablowa niskiego napiycia na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w: wsi Popieltyn Dolny 

numerem 81, wsi Aleksandria numerem 159 i wsi Popieltyn Zawady numerami 298119, 298171 i 

298174). 

W trakcie tocZ4cego si~ pos~powania inwestor wniosek sw6j zmodyfikowal (data wplywu do U~du 

Gminy Nowe Miasto - 27 lutego 2020 roku), wsknzuj<lc przebieg inwestycji po dzialkach: dzialce 

oznaczonej w ewideneji grunt6w wsi Popieltyn Dolny numerem 81, na dzialce oznaczonej w 

ewidencji grunt6w wsi Aleksandria numerem 159 gmion Nowe MiaslO oraz na dzialkaeh 

oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi PopieiZyn Zawady numerami 298171 i 298/74 gmina Joniec. 

W rym stanie faktyeZllym i prawnym posl~powanie odnosnie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

public2l1ego dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj<lcego na budowie linii kablowej sredniego 

napi~ia 0 dlugosci t(!;cznej ok.l 0,0 m, linii kablowej niskiego napiyeia 0 I'!cznej dtugosci ok. 210,0 nt, 

napowielrznej sl8cji transformatorowej 15/0,4 kV oraz ztlleza kabJowo-pomiarowego niskiego 

napi~ia dla e~sci terenu ~. dla dzialki oznaczonej w ewideneji gmntaw wsi Popieityn Zawady 

Gmina Joniee numerem 298119 umorzono jako bezprzedmiotowe. 

Pouczenie: 

W terminie cZlemastu dni od dary podania infom18cji do pUblicznej wiadomosci wszyscy 

zainteresowani mogll zapoznac sit; z aktami sprawy oraz zglosic ch~ uczestn ictwa w postypowaniu 

administraeyjnym, jak r6wniei: zgtosic swoje uwagi i wnioski. 
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Ewentualne uwagi i wnioski nale±)' skladac w tenninie ustnlonym powy~ej w Urzcrdzie Gminy w 


Nowym Miescie. uJ. Aplecma 8. 


Infonnacje w w/w sprawie udzielane Sf} w pokoju Nr 16, I plytro. 



