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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 usc I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestTzennym(cekstjednolity ~ Dz. U. 2020 r, poz. 293} 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze w zwiElzku tocz.1cym si y POsllfPowaniem administracyjnym z wniosku EN ERGA 

OPERATOR S.A. w Gdansku , ul. Marynarki Polskiej 130 z. dnia 3 Clerwea 2020 roku w sprawie 

usta lenia loka lizacji inwestycji celu publicZIlego dla zamierzenia inwest}'cyjnego polegaj~cego oe 
budowie lioii kablowej niskiego napiycia na dz j a~kach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi 

Karolin owo numerami 64/4, 64/7, 64/ 17, 6511, 82, 148 i 11 90 d-tugosci 625,0 m wraz Z szafami , 

celem zas ilenia dz iatek nr or 64/3, 6417, 64/8, 6419, 64/1 0, 64/ 11, 6411 2, 6411 J, 64114 , 64/ 1 S, 64116, 

64/ 17 i 64/18 

zgodnie z przepiscm art. 53. ust. 4 i art . 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marea 2003 roku 0 plano waniu i 
zagospodarowaniu pnestrzennym (lekst jednol ity - Dz. U. 2020 r, poz. 293) wyst~piono do organ6w 

wsp6Mzialaj1Jeyeh 0 ocent; zgod nosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie 

swojej wla.sciwosci rzeczowej . 

Slosownie do przepisu art. 7 - to uSlawy z dni e 14 czenvca 1960 roku - Kodeks 

postypowania admini slracyjnego (leks! jednolity - Dz. U. 2020 r. poz. 256) organ administracji 

obowil}Zany j est zapewnit stronom czyn ny udzial w kaZdYID stadium post~powania 

adm inistracyj nego umoz liwic zapozoanie s i~ z materi alami sprawy, a w szcz.eg6lnosci z projektem 

decyzji 0 ustaleniu loka lizacji inwestycji ceJu pUblicznego. 

Wypehliaj<Jc uSlawowy obowi<Jzek oaletytego wyczerpujllcego informowania stron 

uprz.ejmie przypominam, i.e art. 10 § I Kpa jestjednoczeS nie szczeg61nym uprawnieniem stron z racj i 

ich czynnego udzia-lu w kaidym stadium posl~powania. 

Zachycam wi~ do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie eztemastu dni ad daty ukazania Sly 

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

or 16, I piytro. 
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