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OBWlESZCZENIE 

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

prz.estrzennym(teksljedno lity - Oz. U. 2020 r, poz. 293) 

Wojt Gmioy Nowe Miaslo 
zawiadaruia, 

ze w zwjCJ.Zku tocz1lcym sit:; post4tpowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA - OPERATOR 
S.A. w Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dn ia 27 li pca 2020 roku w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu puhlicznego dla zamierzenia inwestycyj nego po legaj tJcego na budowie linii kablowej 

~redniego napilte ia a dtugosci trasy 3 10,0 m i linii kablowej niskiego napi~ia 0 dtugosci lrosy 1,0 m 
oa dzialkach oznaczonych w ewidencji grunl6w \\lsi Kubice numerami 34/ 1, 43, .s I, 521 1, 64 i 65122 

zgodoie z przepisem art. 53. USt. 4 i art . 60 ust I ustawy z dnia 27 marea 2003 roku 0 planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Ieksl jedlloJity · Oz. U. 2020 r, poz. 293) ponownie wyst'lpiono do 

Regionalnego Dyrektora Lasow Pansnvowych w Warszawie . o rganu wsp6tdz.ialaj'lcego 0 ocenC( 

zgodnosei zamierzenia inwestyeyjnego z przepisami prawa w zakresie swojej wlaSciwoSci TleCzowej . 

Stosownie do przepisu art. 7· 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postC(powania 

administraeyjnego (tekst jedno li ty - Oz. U. 2020 r. poz. 256) organ administracj i obowiqzany jest 

zapewnic stronom ezynny udziat w kaidym stadium postC(powania administraeyjnego umozliwic 

zapoznanie si~ z materialami sprawy, a w szezego ln osci z projektem decyzji 0 ustaleniu loka lizacji 

inwestyeji eelu publicznego . 

Wypetniaj lJe ustawowy obowilJzek naJeiytego i wyczerpuj'lcego infonnowania stron 

uprzejmie przypominam, i.e art. 10 § I Kpa jest jednoczesnie szczegolnym uprawnieniem stron z racji 

ieh ezynnego udziaru w kai:dym stadium postC(powania. 

Zaehycam wive do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie cztemastu dni od daty ukazania siC( 

niniejszego zawiadomienia i przybyc ie w tym ee lu do siedziby luI. UrzC(du w godz. Od 800
• 1600 ,pokoj 

nr 16, I piC(tro . 
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