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OBWIESZCZENIE 
o zakoiiczeniu post~powania 

Na podstawie art. 53 liSt. 1 ustawy z dnia 27 marca 200} r. 0 planowa niu i zagospodarowaniu 
przeslrzennym (leksl jednolity - Dz. U. 202 1 r, poz. 74 \) 

Wojt Cminy Nowe Miaslo 
z3wiadamia, 

i.e tul. organ zakol1czyJ postypowanie dowodowe z wniosku ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku. ul. Marynarki Polskiej 110 z dnia 19 lulego 202 1 roku w sprawic ustalenia lokalizacj i 

inwest)'cji ce lu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegaj~cego na budowie sieci 
elektrocncrgetycwej kablowej nisk iego napi'Vcia 0 dlugoSci trasy 426,0 m, wraz z czterema zlqczami 

kablowo - pom iarowymi na dzialkach oznaczol1ych w ewidencji grunt6w w5i HenrykowQ numerarni 

68/9, 68/4, 68/3, 68/2, 68/1 , 85 , 66/6 i 64 ce lem zasileoia w eoer8i~ eleklrYcZI1 ~ dzialek or nr 66/9, 

681J, 6812 , 68/3, 68/4 i 68/9 polotonych we wsi Henrykowo i przystqpi do rozpatrzenia materia1u 

dowodowego. 

Stosownie do przep isu ar!. 10 § 1 tlslaW)' z doia 14 czcrwca 1960 roku - Kodeks 

poslypowania administracyjnego (leks! jednoti lY - Oz .u. 202 1 f. poz. 735) organ ad mini stracji 
obowi'lzany jest przed rozpatrzeniem materialu dowodowego i wydaniem decyzji. do wysl\lchania 

wypowiedzi stron co do przeprowadzonyeh dowod6w, zgromad zonyc h materia16w oraz zgtoslonych 
u,daJl, a W slczeg61n osci z projektem decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inweslycji celu publieznego dla 

w/w za mierzenia inweslycyjnego, stanowiskicm - uzgodnieniami organ6w wsp6Mzialajqcych w 

sprawie wydania decyzj i 0 ustateniuiokati 7.acji in westycji celu publicznego. 

Wypelniajqc ustawo\\--y obowiqzek na leZytego i wyczerpuj<!cego in formowan ia siron 

uprzejmie przypominam, ie a rt . 10 § I Kpa jest jednoczesnie sl czeg61nym uprawnieniem Si ron l raeji 
ieh eZYllllego ud zialu w kaidym stadium postypowania. 

Zaehyeam wiye do skorzystania z w/w uprawnienia w tennini e· czternastu dni od daty opublikowania 
niniejszego zawiadomienia i pr.lybycie w tym celu do siedziby hit. Urz.~du w godz. Od 800_ 1600 ,pok6j 
or 16, J piytro. 
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