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OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagaspodarowaniu 
prLestrzennym(tekstjednolity - Oz. U. 2020 r, paz. 293) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ie w zwi~l.zku toc~cym siy postypowaniem administracyjnym z wniasku ENERGA 

OPERATOR S.A. w Gdansku, u1. Marynarki Polskiej 130 z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycj i celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegaJi}cego oa 

budowie stupa tinii napowietrznej sredniego oa napiycia. linii oapowietnnej sredniego napj~ia 0 

dtugoSc i trasy 86,0 m, linii k..ablowej sredniego napiycia a drugosci trasy 451 ,0 m, slacji 

transformatorowej SN/nn, linii kablawej ni skiego napiycia 0 d/ugosci trasy 160,0 m wraz z dwoma 
kablowymi rozdzielnicami szafowymi niskiego napitrcia i szafk.ami pomiarowymi niskiego napiyc ia w 

ilmci dWOcn sztuk oa dzialkach oznaczonych w ewidencji gruntaw wsi PopielZyn Doloy numerami 
1012, 10111 , 10/ 15,89/ 1 i 8912 celem zasilenia w energiy elektrycZIlIl dzialek nr or 10/8 i 10/10 
poforonych we wsi PopielZyn Dolny 

zgodnie z przepisem art . 53. ust. 4 j art. 60 us!. I ustawy z dnia 27 marea 2003 roku 0 p!anowaniu i 

zagospodarowaniu pn.eslrzennym (tekstjednolity - Oz. U. 2020 r, poz. 293)) wyst}piano do organaw 
wsp6tdzialaj~cych 0 oceny zgadnosc i zamierz.enia inwestycyjnego z przepisami prawa w zakresi e 
swojej wlaSciwosci rzeczowej . 

Stosownie do przepisu art. 7 - 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postt;:powania 
administracyjnego (tekst jednolity - Oz. u. 2020 r. poz. 256) organ administraeji obowillZ8ny jest 

zapewnic stronom czynny udzial w kai.dym stadium postypowania administracyjnego umoiliwic 
zapoznanie si~ z materia/ami sprawy, a w szczeg61nosci z projektem decyz.j i 0 ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. 

Wypelniaj<\c ustawowy obowi1!Zek naleZytego i wyczerpuJClcego informowania stron 

uprzejmie przypominam. i.e art. 10 § 1 Kpa jest jednoczeSnie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji 
ich czynnego udziaru w kaZdym stadium poslypowania. 

Zach!(cam wi~ do skorzystania z w/w uprawnienia w lenninie czternastu doi ad daty ukazania siy 
niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tu!. U~du w godz. Od 800_ 1600 ,pok6j 

fiT 16, I piytro. 
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