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Zawiadomieoie 

W6jt Gminy Nowt Miasto, <!zia/aille oa pocISlawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 2'1 marea 2003 roku 0 
planowaniu i ~gospodarowaniu przestrunnym (tekstjednolity - Oz. U. 2020 r. poz.. 293) 

zawiadamia 

:re w dniu .~. czerwea 2020 roku oa wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. w Gdaflsku, ul. Marynarki 

Polskiej 130 z doia 18 grudnia 2019 roku, zmodyfikowany w doiu 27 lutego 2020 roku w sprawie usialenia 
lokalizacji inwestycji celu pubJicmego dIe zamierzenia inwestycyjnego poJegajqcego na budowie linii kabtowej 

Sredniego napi~ia 0 dlugoSci I<JCZllCj ok. 10,0 m, linii kablowej niskiego napiycia 0 Iqcznej dtugoSci ok. 210,0 m, 
napowietn.nej slacji transformatorowej 1510,4 kV oraz zl<lcza kablowo-pomiarowego niskiego napil(Cia os 
dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popieltyn Dolny oumerem 8 I, na dzialee oznaezonej wewideneji 

gn.mt6w wsi Aleksandria numerem 159 gmina Nowe Miasto oraz oa dzialkach omaczonych w ewideneji 
grunt6w wsi Popiel.tyn Zawady numerami 298171 i 298174 gmina Joniee (projektowana linia kablowa ~redniego 

napi~cia na dzialce omaczonej w ewidencji grlUll6w wsi Popieltyn Doloy numerem 81 , projel..1owana 

napowietrzJla slacja transforrnatorowa 1510.4 kV os srupie 0 wysokoki ponad ziemi~ do 12.0 m na dzialce 

oznaczonej w ewidencji grunt6w wsi Popieltyn Doloy numerem 81,projektowana linia kablowa niskiego 
napi~eia na dzialkach oznaczonych w ewideneji grunt6w: wsi Popieltyn Doloy numerem 81, wsi Aleksandria 

numerem 159 i wsi Popieltyn Zawady numeramj 29sn I i 29sn4) 

wydana zoslaia deeyzja Nr ~~ . ~ .201912020 0 lokalizaeji inwestyej i celu pub!ieznego dla zamierzenia 
inweslyeyjnego polegaj,!cego oa budowie linii kablowej ~redniego napi~cia 0 dlugo~ei I<\ezncj ok.IO,O m, linii 

kablowej niskiego napi'rcia 0 I<\emej dtugo~ci ok. 210.0 m. oapowietrDlej slacji transformatorowej 1510,4 kV 
oraz zl4cza kablowo·pomiarowego niskiego n8pi~cia na dzialce oznaezonej w ewideneji grunl6w wsi Popiel.tyn 

Dolny numerem 81. na dzialce oznaezonej w ewideneji grunt6w wsi Aleksandria numerem 159 gmina Nowe 

Miasto orsz na dzialkach oznaczooych w ewidencji grunlOw wsi Popieltyn Zawady numerami 298/71 i 298n4 

gmina Jonice (projektowana linia kablowa ~redniego napi~cia na dzialc:e oznacronej w ewidencji grunl6w wsi 
Popieltyn Dolny numerem 81, projeklowana napowietr7.tla stacja transformatorowa 15/0,4 kV na srupie 0 

wysoko~ci ponad ziemit; do 12.0 TO na dzialce owaczonej w ewideneji grtmt6w wsi PopielZyn Dolny numerem 

81,projektowana !inia kablowa niskiego napi~cia na dzialkach ozoaczonych w ewidencji grunt6w: wsi Popieltyn 
Dolny numerem SI. wsi Aleksandria numerem 159 i wsi Popieltyn Zawady numerami 298n1 i 298174). 

Z trdci<\ decyzji oraz z dokumentaejlJ sprawy moina zapoznac si~ w siedzibie Urzt;du Gminy w 
Nowym Mie~kie, ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto. pok6j nr 16, 1 pi~. w godzinach cd 8 00 do 16 00 w 

temlinie cztemastu dni cd dnia publicmego ogloszenia. 
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