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OBWIESZCZENIE 

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

przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. 2021 r, poz. 741 ze zm) 

W6jt Gminy Nowe Miasto 
zawiadamia, 

ze w zwiqzku toczqcym siy postypowaniem administracyjnym z wniosku ENERGA - OPERATOR 

S.A. w Gdailsku, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajqcego na budowie linii 

kablowej niskiego napiycia 0 dJugosci trasy 41 1,0 m na dzialkach oznaczonych w ewidencj i grunt6w 

wsi Adamowo numerami 65/15, 65116, 65/17, 65/18, 77 i 75 od istniejqcego slupa zlokalizowanego na 

dziake nr 75 polozonej we wsi Adamowo wraz z dwoma zlqczami kablowo - pomiarowymi w celu 

zasilenia w energi y elektrycznq budynk6w zlokalizowanych na dzialkach oznaczonych w ewidencji 

grunt6w wsi Adamowo numerami 65/16 i 65/17 

zgodnie z przepisem art. 53. ust. 4 i art. 60 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Oz. U. 2021 r, poz. 741 ze zm) wystqpiono do 

organ6w wsp6ldzialajqcych 0 oceny zgodnosci zamierzenia inwestycyjnego z przepisami prawa w 

zakresie swojej wlasciwosci rzeczowej. 

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

postypowania administracyjnego (tekstjednolity - Oz .U. 2021 r. poz. 735 ze zm.) organ administracji 

obowiqzany jest zapewni6 stronom czynny udzial w kazdym stadium postypowania 

administracyjnego umozliwi6 zapoznanie siy z materialami sprawy, a w szczeg61nosci z projektem 

decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Wypetniajqc ustawowy obowiqzek nalezytego wyczerpujqcego informowania stron 

uprzejmie przypominam, ze art. 10 § I Kpajestjednoczesnie szczeg61nym uprawnieniem stron z racji 

ich czynnego udzialu w kazdym stadium postypowania. 

Zachycam wiyc do skorzystania z w/w uprawnienia w terminie czternastu dni od daty ukazania siy 

niniejszego zawiadomienia i przybycie w tym celu do siedziby tut. Urzydu w godz. Od 800
_ 1600 ,pok6j 

nr 16, 1 piytro. 
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