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OBWIESZCZENIE 
o zakoriczeniu Postfpowania 

Na podSI3wie 811. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospoda rowaniu 
przestrzennym (leks! jednolity - Oz. U. 2021 r, poz. 74 1 ze zm.) 

W6jt Gm iny Nowe Miasto 

~awiadamia, 

ie tut. organ zakOllCzyl posl~powanie dowodowe z wniosku SOBIESKI AND SONS dzialaj"cego 
pnez pelnomocnika Pani" Maj~ Alaburda z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publi cznego din zamierzenia inwestycyjnego polegaj~cego na budowie sieci 
wodociqgowej 0 dlugosci trasy 150,0 na dzialkach oznaclOnych w ewidencji grurHow wsi Ada mowo 

numerami 105. 77 j 65118 wraz z dl iewj~c ioma przyl~cwmi wodoci<lgo\vymi do budynkow 
rekreacyjnych i Przys1ilpi do rozpatrzenia malerjalu dowodowego. 

Stosownie do przepisll art. 10 § I uSla wy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
posl~powa nia adminislracyjnego (Iekst jednolily - Dz .U. 202 1 r. poz. 735 ze zm.) organ admini slracji 
obowi~ny jest prz.ed rozpalrzen iem ma,.eri alu dowodowego i wyda niem decyzj i, do wysluchania 

wypowiedzi stron co do przeprowadzonych dowod6w, zgromadzonycll materialow or3Z zg10S7..onych 
t1Jda11, a \V szczeg6 1nosci z projeklem decyzji 0 uSlaleniu lokali :wcji inwestycji ce lu publicznego din 

w/w za mierzenia inwestyeyjnego, slanowiskiem - uzgod nieniarni organow wSpO ldziataj llcych w 
sprawie wydania decyzj i 0 uSlaleniu lokalizacj i inwestycji ce lu publicznego. 

Wypelniaj4c ustawowy obowi;p--ck naleiylego i wyczerpuj:tcego in rormowania slrOIl 
uprz.ejrnie przypominarn, ie art . 10 § I Kpa jest jednoczesn ie szczegCl /nym uprawnieniem stron z raeji 

ieh ezynnego udziatu w kazdyrn stadium posl~powania. 

Zaehycam wiye do skorzystania Z w/w upra wnie nia w tenninie czternastu dni od dary opublikowania 

1600niniejszego zawiadomienia i przybyc ie w tym ce lu do siedziby luI. U~du w gadz. Od 800_ ,pok6j 

nr ' 6, I piytra. 
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