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OBWI ESZCZENIE 
o WSZCZE;CIU POSTE;POWAMA 


w sprawie ustalenia lokalizacji iowestycjj eelu publicznego 


Na podst8wie art . 61 § 4 , art . 10 § I uSla wy z. dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks poslypowania 

administracyjnego (tekst jednolily - Dz .U. 2020 T, poz. 256) oraz art. 50 USI. I i art . 53 usl. I lLstawy z 

dnia 27 marea 2003 f. 0 planowaniu i zagospodarowaniu prz.estrzennym (tekstjednolity- Dz. U. 2020r. 

poz.293) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 

Z3willdamia, 


i.e lOsla/a wszczyte pos~powanie adrninistracyjne na wni osek EN ERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku, ut. Marynarki Polskiej 130 z dnia II wrzesn ia 2020 roku w sprawie lIstalellia iokaiizacji 

inwestycj i celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj<Jcego na budowie linii 

napowictrznej sredniego napiycia SN-' SkY 0 dlugosci !50,0 m, lini' kablowej sredniego napil(Cia SN

ISkV 0 drugosc i trasy 500,0 m o raz J slup6w SN na dzialkach oznaczonych w ew'dencji grunt6w wsi 

Jurzynek numerami 93/2, 93/1, 95/4, 88, 106/1, 106/2, 50, 99 i 107/3. Projektowana lin ia kablowa SN 

na dzia tkac h owaczonych w ewidencji gru nt6w wsi Jurzynek numerami: 9312 , 93/1 . 95/4 , 88, 106/1 , 

106/2, projektowana lini a napowietrzna SN na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow wsi 

Jurzynek numerami: 50, 99 i 107/3, projektowane slupy SN na dzialkach oznaczonych wewidencji 

grun16w wsi Jurzynek numerami: 9312, 1061\ i 107/3. 

Pouczeoie: 

W lenninie cztemastu dn; od daty padania infonnacji do publicznej wiadomosci wszyscy 


zainteresowani mog1J zapoznac si~ z aktami sprawy oraz zglosic chyc uczestnictwa w postyJ>Owaniu 


adm ini slracyjnym, jak rowniez zglosic swoje uwagi i wnioski . 


Ewentualne uwagi i woioski nalet)' skladac w terminie ustalonym powyiej w U~dzie Gminy w 


Nowym Miekie, u1. Apteczna 8. 


Informacje w w/w sprawie udzielane S<l w pokoju Nr 16, I pitylro. 
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Sluwomir D riu.\·z Zalew$ki 
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