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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z doia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekstjednolity - Oz. U. 2020 r, poz. 293) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze, w zwj<JZku tocZ<}cym siy postypowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA 
OPERATOR S.A. w Gdaitsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z doia 18 grudnia 2019 roku, 

zmodyfikowanym w dniu 27 lutego 2020 roku W sprawie ustalenia lokaJizacji inwestycji celu 

publicznego dla zamierzenia inwestycyjoego polegajqcego oa budowie linii kablowej sredniego 

napi~ia 0 dlugosci 1!lcznej ok.IO,O m, linii kablowej niskiego napi~cia 0 hlcznej dlugosci ok. 210,0 m, 
napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz zt'!cza kablowo-pomiarowego niskiego 

napi~ia na dziake oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi PopieJ±yn Dolny numerem 8t, oa dzialce 

oznaczooej w ewidencji grunt6w wsi Aleksaodria numerem 159 gmioa Nowe Miasto oraz oa 

dziafkach oznaczonych w ewideocji gruot6w wsi Popieliyo Zawady numerami 298171 i 298174 gmina 

Joniec (projektowana linia kablowa ~redniego napif(cia oa dziatce oznaczooej w ewideocji grunt6w 

wsi Popieltyn Doloy numerem 81, projektowana napowietrzna stacja transformatorowa 15/0,4 kV oa 

slupie a wysoko~ci ponad ziemiy do 12,0 m na dziatce ozoaczonej w ewidencji gruot6w wsi Popieliyn 

Doloy numerem 81, projektowana !inia kablowa oiskiego oapif(cia oa dzia1kach ozoaczonych w 

ewideocji gruot6w: wsi Popieliyn Doloy numerem 81, wsi Aleksandria numerem 159 i wsi PopieJiyo 

Zawady numerami 298171 i 298174) 

zgodoie z przepisem art. 53. ust. 4 i art. 60 ust. 1 uslawy z doia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzeonym (tekstjednolity - Oz. U. 2020 r, poz. 293) wystqpiono do organ6w 

wsp6fdzialajqcyeh 0 oceoy zgodno~ci zamierzeoia iowestycyjoego z przepisami prawa w zakresie 

swojej wlaSciwo~ci rzeczowej. 

Stosownie do przepisu art. 7 - 10 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postf(powania administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2020 r. poz. 256) organ administracji 

obowiqzany jest zapewoic strooom czynny udzial w kaZdym stadium postypowania 

administracyjoego umozliwic zapoznanie sif( z materialami sprawy, a w szczeg6loo~ci z projektem 

decyzji 0 ustaleniu lokalizacji iowestycji celu pUblieznego. 

Wypemiajllc ustawowy obowiqzek oaleZytego wyczerpujllcego ioformowania stron 

uprzejmie przypomioam, ze art. 10 § 1 KpajestjedooczeSoie szczeg6loym uprawoieniem stron z racji 

ieh czynnego udzialu w karoym stadium postypowania. 

Zachf(cam wiyc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie cztemastu dni ad daty ukazania siy 

niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzydu w godz. Od 800_ 1600 ,pok6j 

or 16, I piytro. 
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