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OBWIESZCZENIE 
o zakonczcniu post~powaDja 

Na podstawie art. S3 ust. \ ustawy z doia 27 marea 2003 r. 0 pfanowaniu i 
7..agospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity - Dz .U. 2020 r. poz.2S6) 

W6j! Gminy Nowe Mias!o 
zawiadamiaJ 

ie rut. organ zakorlczyJ post~powanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR SA. OddziaJ 

w Plocku z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie ustarenia Jokali7..acj i inwestycji celu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegajl)cego na budowie Jinii kablowej SN-ISkV 0 dlugosc i okolo 150.0 

m, na dziatkach oznaczonych w ewidencji gruntow wsi Jurzynek numerami 123 i 122 i Przyst4pi do 
rozpatrzenia matetiaru dowodowego. 

Stosownie do przepisu art . 10 § I usta\'"y z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postypowania 

administracyjnego (tekst jednolity - Dz .U. 2020 T. poz.256) organ admini stracji obowiqzany jest 

przed rozpatrzeniem materi alu dowodowego i \V)'daniem decyzji, do wysluchania wypowiedzi stron 

co do przeprowadzonyc h dowod6w, zgromadzonych materia/ow or3Z zg/oszonyc h !cJdan, a w 

szc1.egolnosci z projektem decyzji 0 uslaleniu loka lizacji inwestycji celu publicZIlego dla w/w 

Z8mierzenia inwesrycyjnego. stanowiskiem . uzgodnieniami organ6w wsp6/dziaJajqcych w sprawie 

wydania decyzji °ustaleniu lokalizacj i inwestycji celu publicznego, w tym postanowieniem NT 32 1/20 
z dnia 15 wrzesilia 2020 roku Regionalnego Dyrektora Las6w Panstwowych w Warszawie 

odmawiajqcym uzgodnienia projektu decyzji 0 usta le niu loka lizacj i inwestycji ce lu publicznego dla 

zamierzenia inwestycyjnego polegaj<}cego na budowie linii kablowej SN·15kV 0 d1ugosci okofo 150,0 

m, na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt 6w wsi Jurzynek numerami 123 i [22 

Wypemiajqc ustawowy obowi<Jzek naletytego i wyczerpuj"cego infomlOwania stron uprzejmie 
przypoOlinam, ze art. JO § I Kpa jest jednoczesnie szcz.eg61nym uprawnieniem stron z raeji ieh 
ezynnego udzialu w katdym stadium postypowania. 

Zach~am wj~ do skorLystania z w/w uprawnienia w tenninie cztemastu dni ad daly opublikowania 
niniejszego zawiadomienia i przybyeie w tym celu do siedziby rut. Urz«;:du w godz. Od 8oo~ 1600 ,pokoj 
nr 16, I pi<ytro. 
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