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OBWIESZCZENIE 

Zawiadomienie 0 zakonczeniu post~powania dowodowego 


Na podstawie art. 53 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity : Dz. U. z 2020 r., poz. 293), 

W6jt Gminy Naruszewo 
zawiadamia strony post~powania, 

ze postypowanie dowodowe w sprawie ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdansku ul. Marynarki 

Polskiej 130, 80-557 Gdansk, reprezentowanej przez pelnomocnika - Pana Kamila Cholewinskiego 

AUDIEN Sp. z 0.0. ul. Kwiatowa 14/8, 82-300 Elbl~g dotyczqce ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 0 znaczeniu gminnym dla przedsiywziycia polegajqcego na budowie sieci kablowej 

elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z szafk~ pomiarow~, na terenie dzialek 0 numerach 
ewidencyjnych: 14,15,40 i 48/2 polozonych w obr~bie Srebrna, gmina Naruszewo, zostalo zakonczone. 

lednoczesnie zawiadamia siy, ze w ramach prowadzonego postypowania w przedmiotowej sprawie: 

Starosta Plonski postanowieniem znak 00.6123.231.2020 z dnia 26.05 .2020 r. (data wplywu do 
Urzydu Ominy: 26.05.2020 r.): 

pozytywnie uzgodnil w zakresie ochrony grunt6w rolnych projekt decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. zamierzenia budowlanego na dzialkach 0 nr 
ewid. 14, 15 i 48/2, obryb Srebrna. 

- umorzyl postypowanie administracyjne dla ww. zamierzenia budowlanego zlokalizowanego na 
dzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w i budynk6w nr 40, obryb Srebrna. 

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowy nie bydzie zachodzila koniecznosc wydania decyzji 
zezwalajqcej na wylqczenie grunt6w z produkcji rolniczej. 

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postypowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami) W6jt Ominy Naruszewo 
uprzejmie informuje, ze stronie przysluguje prawo wypowiedzenia siy co do zebranych w sprawie dowod6w 
i material6w oraz zgloszonych zqdan. 

Po zapoznaniu siy ze zgromadzonym w przedmiotowej sprawie materialem dowodowym, strona 
stosownie do art. 7 i 77 kpa moze zglosic przeprowadzenie dodatkowych dowod6w mogqcych miec 
znaczenie w sprawie. Skorzystanie z powyzszego prawa moze nastqpic w terminie 14 dni od daty 

wywieszenia obwieszczenia. 

Zawiadomienie - obwieszczenieo zakonczeniu 

postypowania zostalo udostypnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej UG w Naruszewie 

w dniu ... Q.~·..Q.6.·. ~,2Ov 



