
WOlT GMINY 
,'fOINT MlASTO 

Nowe Miasto~.fmaja 202 1 

GKO.67ll.9.202 1. EG 

OBWIESZCZENIE 
o WSZCZIlCIU POSTIlPOWANIA 


w sprawie ustalenia lokaJizacji inwestycji eelu publicznego 


Na podslawie art . 61 § 4 , art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czen.vca 1960 roku- Kodeks posl~powania 

adm inistracyjnego (tekstjedn olity - Oz .U. 202 J r. poz. 73 5) oraz art. 50 us!. I i art. 53 liSt. J ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. 0 planowan iu i zagospodarow3niu przestrzennyrn (le ks! jedno li ty - Oz. U. 

202 1r. pOl. 74 1) 

W6jl Gminy Nowe Miasto 

Z3wi adamia, 


i.e zostalo Wszczyte postvpowanie ad rnillistracyj lle n3 wniosek ENERGA - OPERATOR S.A. w 

Gdansku, uJ. Marynarki Polskiej 130 z dnia 24 maj a 2021 rokll w sp rawie ust alenia lokalizacji 

inwesrycj i celu publicznego dla za rni erzenia illwesrycyjnego polegajqcego na budowie sieci 

elektroenergetycznej linii kab/owej sredniego napiyciil a dlugosci [rasy do 60,0 m od proj ektowanego 

shlpa SN 15 kV zlakalizowanego na dzia lce nr 8 1 pa lozonej we wsi Popieliyn Dolny, budowi e 

napowietrznej slupowej stacji transformato rowej SN/nN 15/0,04 k V na dziake or 81 poloionej we wsi 

Popiel Zyn Do/ny, budo wie lin ii kabJo wej niskiego napiitcia 0,4 kV 0 dlugosci Irasy do 150,0 m wraz l 

zabudow~ roz'/<lczni ka napowietrznego NN 0,4 KV, na dziaJkach oznaczonych w ewidencji grunlow 

ws i Popiel tyn Dolny numerami 8 1 i 1112. 

Pouczenie: 

W terminie cztemaslu dn i od daty podania informacj i do pubJicznej wiadomosci wszyscy 

za interesowani maSi} lapDlnaC si~ z aktami spra wy oraz 19los ic c h~c uczestnictwa w poshtpowaniu 

admin islracyj nym, jak rowniez zg-Ios ;c swoje tlwagi i wn ioski. 

Ewentua lne uwagi i wnioski nalet)' skladac w terminie uSlalonym powyzcj w U rz~dzie Gminy w 

Nowym Mie~k ie, ul. Apteczna 8. 


lnformacje w w/w sprawie udzie lane SfJ w pokoju Nr 16, I pi¥tro. 



