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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 us!. 1 uSlawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym(tekstjednolity· Dz. U. 2020 r, poz. 293) 

Woj' Gminy Nowe Miasto 
z8wiadamia, 

Ze w zwiqzku tocZilcym s i~ post~powaniem adm ini stTacyj nym z wniosku ENERGA - OPERATOR 

S.A. w Gdaflsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dn ia II wrzesnia 2020 roku w sprawi e ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego d la zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na budowie linii 

napowietrznej sredniego napi ycia SN-JSkV 0 drugosci 150,0 m, linii kablowej sredniego napiycia SN

15kY 0 dlugosci trasy 500,0 m omz J slu p6w SN na dzialkac h oznaczonych w ewidencji grunl6w ws i 

Jurzynek numerami 9312, 9311, 95/4 , 88, 10611, 10612, 50, 99 i 107/3. Projektowana linia kablowa SN 

na dzialkach oznaczonych w ewidencji grunlow wsi Jurzynek numerami : 9312, 9311 , 95/4, 88, 1061 1, 

106/2, projektowana Iinia napowietrzna SN na dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntow wsi 

Jurzynek numerami: 50, 99 i 10713, projelaowane stupy SN na dzialkach oznacwnych w ewidencji 

gruntow wsi Jurzynek numerami : 9312, 1061 1 i 107/3 

zgodnie z przepisem art . 53. usC 4 i art. 60 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu j 

zagospodarowaniu prLestrzennym (Ieksl jednoliry . Dz. U. 2020 r, pOl.. 293) wystllpiono do organow 

wsp6ldzialajl)cych 0 ocenlf zgod nosc i zamierzenia inwesrycyjnego z przepisami prawa w zakresie 
swojcj wfaSciwoSci rzecwwej . 

Stosownie do przepisu art. 7· 10 ustawy z. dnie 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

POS(lfpowania administracyjncgo (tekst jednolil)' - Oz. U. 2020 r. paz. 256) organ administracji 

obowi!lZ3ny jest zapewnic stronom czynny udz ial w kai.dym stadium postt;powania 

administracyjnego umoi.liwic zapoznanie siy z materialami sprawy, a w szczeg61nosci z projektem 

decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubJicznego. 

Wypelniaj<Jc ustawowy obowiljzek nalelytego I wyczerpuj~cego informowania stron 

uprzejmie przypominam, i.e art. 10 § I Kpajestjednoczesnie szczegolnym uprawnien iem stron z racji 

ich czynnego udziaru w ka1.dym stadium postypowania. 

Zachycam wiyc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie cztemastu dlli od daty lIkazania silf 

1600niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym ce lu do siedziby tut. Urzydu w godz. Od 800• pokoj 

nr t 6. I pilftro. 

W() " 

Slawomir Do iUI·: Za/ell".\lci 

http:GKO.673J.9.2020.EG

