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OBWIESZCZENJE 
o zakoiicuoiu POsl~powanja 

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekstjednolity. Dz. U. 2020 r, pol. 293) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

te rut. organ zakonczyl post~powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdaflsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z doia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu pubJiczncgo dla zamierzenia inwestycyjnego poJegajqcego oa budowie linii 

napowietrwej SN-15kV 0 d~ugosci okolo 450,0 m. linii kablowej SN-\S kV 0 dtugoSci okoto 1600,0 

m, si"upowej stacji transformatorowej SN/nN ,szesciu stup6w SN-L5kV omz przyl~cza kabJowego oN 
o dtugosci 5,0 m na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi Kubice numerami 102,71,75, 
7311 i 130 oraz na dzialkach oznac2onych w ewideocji grunt6w wsi Jurzynek numerami 91 i 92 i 
przyslftpi do rozpatrzenia materiatu dowodowego. 

Stosownie do prz.episu art. 10 § I ustawy z dnia 14 czemca 1960 roku - Kodeks 
post~powania administracyjnego (tekst jednolity • Dz .U. 2020 r. poz.. 256) organ administtacji 

obowillZAny jest przed rozpatrzelliem materialu dowodowego i wydaniem decyzji. do wystuchania 

wypowiedzi stron co do pneprowadzonych dowod6w, zgromadzonych material6w omz zgloszonych 

lIIdan, a w szczeg6lno~ci z projektem decyzji 0 ustalen iu lokaUzacji inwestycji celu pubJicznego dJa 
w/w urnierzenia inwestycyjnego, stanowiskiem • uzgodnieniami organ6w wsp6Mzia1ajq.cych w 

sprawie wydan ia decyzji 0 ustaleniu [okaiizacji inwestycji ceiu publicznego. 

Wypelniajq.c ustawowy obowittzek naleiytego i wyczerpujqcego informowania stron 

uprzejmie przypominam, ie art. 10 § 1 Kpa jest jednoczesnie szczeg6lnym uprawnieniem stron z racji 

ich czynnego udziatu w katdym stadium poslwowania . 

Zachycam wi~c do skorzystanie z. w/w uprawnienia w lenninie cztemastu dni od daty opublikowania 

niniejszego lawiadomienia i przybycie w tym ce1u do siedziby tut. Urzydu w godz. Od goo. 1600 ,pok6j 
nr 16, I pic;:tro. 
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