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OBWIESZCZENIE 
o WSZCZF;CIV POSTF;POW ANIA 


w sprawie ustalenia lokalizacji iowestycji eelu publicznego 


Na podstawie art. 61 § 4 , art. 10 § l uSlawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks posI!fpowania 
administracyjnego (Iekst jednoliry - Dz .U. 2020 r, poz. 256) oraz art. 50 usc I i art. 53 usc I ustawy z 
dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity- Dz. U. 2020r. 
poz.293) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

i:e lOstala wszczvle post'rpowanie administracyjne Da wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 z doia 8 kwielnia 2020 roku w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycj i eelu publicznego dJa zamierzenia inwestycyjnego poJegaj'lcego Da budowie linii 
napowielrznej SN-ISkV 0 dlugosci okafo 4S0,0 m, linii kabJowej SN·15 kY 0 drugosci okolo 1600,0 
m, stupowej stacji transformatorowej SN/nN, sZeSciu stup6w SN·ISkV oraz przylClcza kablowego nN 
o dlugosci 5,0 m na dz.ialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi Kubice numerami 102,71,75, 
73/ 1 i 130 oraz na dzialkach om8czonych w ewidencji gruntow wsi Jurzynek numerami 91 i 92. 
Dzialka nr 102 Kubice- budowa: linii kablowej SN·ISkV i slupa SN·ISkV 
Dzialka nr 71 Kubice - budowa: linii kablowej SN·1SkV i stupowej stacji transformatorowej Snlo.N 
Dzialka nr 75 Kubice . budoW8 linii kablowej SN-I SkY 
Dzialka nr 73/1 Kubicc - budowa: linii kablowej SN- t SkV, stupa SN·1SkV j linii napowietnnej 
Dz.ialka nr 130 Kubice - budowa linii napowietrznej SN·15 kY 
Dzialka nr 91 Jurzynek - budowa: linii napowielrznej SN·15 kV j 2 stupow SN·15kY 
Dzialka nr 92 Jl1rzynek - budowa linii napowietrznej SN- J5 kV i 2 srup6w SN·I SkY 

Pouczenic: 

W terminie cztemastu dni od daty podania infonnacji do publicznej wiadomosci wszyscy 

zainleresQwani mogq zapoznac si~ z aktami sprawy oraz zglosic chyc uczest nictwa w postypowaniu 

administracyjnym, jak r6wniez zglosic swoje uwagi i wnioski. 


EwenlUalne uwagi i wnioski nalety skbdac w tenninie ustalonym powyiej w Urzydzie Gminy w 

Nowym Miescie, ul. Apteczna 8. 

Informacje W w/w sprawie udzielane s~ w pokoju Nr 16,1 piytro. 
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