
wo - y 
o \ 

Nowe Miast0... grudnia 2020 
GKO.67JJ.9.2020.EG 

OBWIESZCZENIE 

Na pods1awie art . S3 ust. t ustawy z dnia 27 marea 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym(tekstjednoJiry - Dz. U. 2020 r, poz. 293) 

Wojt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze w zwiqzku tocVJcym s i~ postypowaniem administracyjoym z wniosku EN ERG A - OPERATOR 

S.A. w GdaiJ.sku, ul. Marynarki Polskiej 130 z doia 11 wrze~nia 2020 roku zmodyfikowanym w dniu 

19 listopada 2020 roku w sprawie usta!enia loknlizacji inwestycji celu pubJicznego dla zamierzenia 

inwestycyjnego poJegajflcego oa budowie [inii kablowej srednicgo napiycia SN-1 SkV 0 dtugosci trasy 

okoto 680,0 m m oraz 2 slup6w SN- \ 5 kV oa dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w wsi 
Jurzynck numerami 93/2, 95/4, 88, l061!, 10612, 50 i 107/3. Projektowana linia kablowa SN na 

dzialkaeh oznaezonyeh w ewidencji gruntow wsi Jurzynek numerami: 93/2, 95/4, 88, 106/] , 106/2, 50 

i 107/3, projektowane stupy SN na dzialkaeh ozoaczonyeh w ewideneji grunt6w wsi Jurzynek 
numerami: 9312 i 10713 

zgodnie z pn:episem art. 53. ust. 4 i art. 60 ust. I ustawy z dnia 27 marea 2003 roku 0 planowaniu i 
zagospodarowaniu przesrrzennym (tekst jednol icy - Oz. U. 2020 r, poz. 293) wyst<lpiono do organaw 

wsp61dziataj <lcych 0 ocene:( zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresie 
swojej wlaSciwosci rzeczowej. 

Stosownie do przepisu art. 7 - 10 ustawy z dllia 14 cz.erwca 1960 roku - Kodeks 

postcrpowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. 2020 r. poz. 256) organ administracji 

obowillzany jest zapewnit stTOnom czynny udziat w kaZdym stad ium postypowania 

administracyjnego umotliwjt zapoznanie s i~ z materiatami sprawy, a w szcug61noSci z projektem 

decyzj i 0 usta lelliu lokalizaej i inwestycji celu publiczllego. 

Wypetniaj<Jc ustawowy obowi'lUk naJeiylego i wyczerpujJ)cego infonnowania stron 

uprzejmie przypominam, Ze art. 10 § 1 Kpa jest j edlloczeSnie szczeg6Jnym uprawnienicm stron z racj i 

ich czynnego udzia:lu w kai:dym stadium post~powania. 

Za.ch~cam wiye do skorzystania z, w/w uprawnienia w tenninie eztemastu dni ad daty ukazania si~ 

niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Unydu w godz. Od goo. \600 ,pok6j 

nr 16, I pi~tro. 
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