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OBWIESZCZENIE 
o zakonczeniu post~powania 

Na podstawie art. 53 ust. I uSlawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestnennym(tekstjedno\ity - Oz.. U. 2020 r, poz.. 293) 

W6jt Gntiny Nowe Miasto 
z3wiadamia, 

i.e tut. organ zakonczyl posl~powanie dowodowe z wnioslru ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku, ul . Marynarki Polskiej 130 z dnia 18 grudoia 2019 roku, zmodyfikowanym w dniu 27 [utego 

2020 roku w sprawie ustaleni a lokaJizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego polegajqcego oa budowie linii kablowej ~redn iego napicrcia 0 dtugosci tqcznej ok. ! 0,0 

m, linii kablowej niskiego nap icrcia 0 lijczoej dfugosci ok. 210,0 m, napowietrznej stacji 

transfonnalorowej 15/0,4 kY oraz zl4cza kablowo-pomiarowego niskiego napiycia na dzialce 

oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi PopielZyn Doroy num erem 81 , na dziatce oznaczonej w 

ewidencji grunt6w wsi Aleksandria numerem 159 gmina Nowe Miasto oraz oa dzialkaeh 

oznaczonych w ewideneji grunt6w wsi Popieltyn Zawady numerami 298n l i 298n4 gmina Joniec 

(projektowana linia kablowa sredni ego napiycia na dzialce oznaczonej w ewidencj i grunt6w wsi 

Popieltyn DoJoy numerem 81 , projektowana napowietrzna stacja lransformatorowa 15/0,4 kV na 

s/"upie 0 wysokosci ponad ziemi~ do 12,0 m na dziafce ozoaczonej w ewideneji grunt6w wsi Popieltyn 

Dolny numerem 81,projektowana linia kablowa njsk iego napi~ia na dzialkaeh o2ll8c7..0nych w 

ewidencj i gruntow: wsi Popie ltyn Dolny numerem 8 1, wsi Aleksandria numerem 159 i wsi PopieJiyn 

Zawady numerami 298171 i 298174) i przystl}pi do rozpalrzenia materialu dowodowego. 

Stosownie do przepisu art. 10 § I ustawy z dn ia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post~powania 

adm inistracyjnego (ieksl jednolity - Dz .U. 2020 r. poz. 256) organ administracji obowillZany jest 

przed ro:z.patrzeniem materiaru dowodowego i wydanjem decyzji, do wyshtchania wypowiedzi SIron 

co do przeprowadwnych dowod6w, zgromadzonych material6w omz zg1oszonych 1:<Jdan, a w 

szczeg61nosci z projektem decyzji 0 ustaleruu lokalizacji inwestycj i ee lu pubJicznego dla w/w 

zamierzenia inwestycyjnego, stanowisk iem • uzgod nieniami organ6w wsp6tdzialajflcych w sprawie 

wydan ia decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pUblicznego. 

Wypeln iaj'lc ustawowy obowiflzek nalezytego i wyczerpuj'lcego informowa ni a stron 

upnejmie przypominam, i.e art . 10 § I Kpa jest jednoc2eSn ie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji 

ieh czynnego udziatu w kaidym stadium post~powani a. 

Zach~am wiyc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czlemastu dni od dary opubl ikowania 

niniejs:zego zawiadomienia i przybycie w tym eelu do siedziby rut. U~du w godz. Od SOO- 1600 ,pok6j 

nr 16 , I pi~tro. 
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