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OBWIESZCZENIE 
o WSZCZ",C1U POST",POW ANIA 


w sprawie ustaleoia lokalizacji iowestycji celu pUblicznego 


Na POdsl8wie art. 61 § 4 ,art. 10 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

post~powania administracyjnego (tekstjednolity- Dz. U. 2020 r. poz. 256 z poi:n.zm,) oraz art. 50 usC 
I i art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekstjednolity - Oz. U. 2020 r, poz. 293 z poZrl.zm.) 

Wojt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

i.e zostalo wszcz~te post~powanie administracyjne na wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 18 grudnia 2019 roku, zmodyfikowanym w dniu 27 lutego 

2020 roku w sprawi e ustalenia lokaliza.cji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego polegajl}ccgo na budowie linii kablowej sredniego napi~ia 0 drugoki Il}cznej ok.lO,O 

m, linii kablowej niskiego napitrcia 0 l"cZJtej dlugosci ok. 210,0 m, napowietrznej stacji 

transformatorowej 15/0,4 kV oraz zll:jcza kab lowo- pomiarowego niskiego napitrCia na d1.ialce 

oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popieliyn Oolny numerem 81, ns dzialce oznaczonej W 

ewidencji grunt6w WSI Aleksandria numerem 159 gmina Nowe Miasto oraz na dzialkach 

owaczonych w ewidencji grunt6w wsi Popiel!yn Zawady numerami 298/71 i 298174 gmina Joniec 

(projektowana linia kablowa sredniego napi~cia na dzialce oznaczonej w cwidencji grunt6w wsi 

Popieltyn Dolny numerem 81, projektowana nRpowietrzna stacja transfonnatorowa 15/0,4 kV na 

slupie 0 wysokoSci ponad ziemi~ do 12,0 m na dziatce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popieliyn 

Dolny numerem 81 ,projektowana linia kablowa niskiego napj~cia os dzialkach oznaczonych w 

ewidencji grunt6w: wsi PopielZ)'n Dolny numerem 81, wsi Aleksandria numerem 159 i wsi Popiel iyn 

Zawady numerami 298/71 i 298174). 

Pouczenie: 


W tenninie cztemastu dni od dary podania inforrnacji do publicznej wiadomosci wszyscy 


zainteresowani mog" zapoznac siy z aktami sprawy oraz zgl05i6 chyc uczestnictwa w postypowaniu 


administracyjnytn.jak rOwniez zglosic swoje uwagi i wnioski. 


Ewentualne uwagi i wnioski nalety skbdac w tenninie u51alonym powyiej w Urz¢zie Gminy w 


Nowym MieScie, ul. Aptecma 8. 


Informacje w w/w sprowie udzielane S4 w pokoju Nr 16, I pil(tro. 
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