
Wajt Gminy
Naruszcwo 

pow. ptonski 
wOJ. mazOW1cc.lae Naruszewo, dnia 16.07.2020 roku 

RSG.6733.4.2020 

OBWIESZCZENIE 

ZAWIADOMIENIE 


o wszczf(ciu postf(powania 


dzialaj ~c na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L -

Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Oz. U. z 2020 L, poz. 256 ze 
zmianami), w zwi~zku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Oz. U. z 2020 L, poz. 293 ze zmianami) 

Wojt Gminy Naruszewo 
z a w i a dam i a s t ron y p 0 s t f( pow ani a, 

ze na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z/s w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130, 

80-557 Gdansk, reprezentowanej przez pelnomocnika - Pana Macieja Bialozierskiego, 

Energa Invest Sp. z 0.0. ul. Grunwaldzka 472,80-309 Gdansk, 

dnia 01.07.2020 roku zostalo wszczyte postypowanie administracyjne, korekta wniosku 

z dnia 16.07.2020 roku w sprawie dotycz~cej wydania decyzji 0 ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu gminnym dla zamierzenia budowlanego 

polegaj~cego na budowie Iinii kablowej SN-15 kV na dzialce nr 118/4 oraz przebudowie 

elektroenergetycznej Iinii napowietrznej SN-15kV, na dzialkach 0 numerach 

ewidencyjnych: 118/4, 10811, 107/2, 10812, 108/3, 108/4, 89, 83, 81, 82, 37, 51, 52, 50, 49, 

45, 44 oraz na cZf(sci dzialek nr: 109, 84/2 i 85 z obrf(bu 0002 Dlutowo; 12011, 11811 

z obrf(bu 0004 Drochowka; 82, 81, 3/2, 2/1, 2/2, 178, 1, 8/1, 7, 6/2, 611, 5, 176 z obrf(bu 

0006 Januszewo; 106/2, 105/3, 105/2, 104, 10311, 102, 10112, 100/4, 100/3,98/2,98/3,9711 

oraz na cZf(sci dzialek nr: 111, 11011,66/2,64,62/2,62/4,60,58,56/3,5412 z obrf(bu 0033 

Strzembowo, gmina Naruszewo. 

Pouczenie 

W zwi~zku z powyzszym na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

Kodeks postypowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 L, poz. 256 ze 

zmianami) informujy, ze organy administracji publicznej obowi').zane s~ zapewni6 stronom 

czynny udzial w kaZdym stadium postypowania, a przed wydaniem decyzji umozliwi6 

wypowiedzenie siy co do zebranych dowod6w i materia16w oraz zgloszonych zastrzezen. 

Wobec powyzszego informujy, ze zainteresowane strony mog~ zapoznac siy z aktami sprawy 

w siedzibie Urzydu Gminy w Naruszewie, w godzinach pracy Urzydu (od poniedzialku do 

800pi~tku, w godz. - 1600
) i wniesc ewentualne uwagi i wnioski, b').dz zastrzezenia do 

zebranych w tej sprawie materia16w. Ookonywanie wszelkich czynnosci zwi~zanych 

z prowadzon~ spraw~ jest r6wniez mozliwe drog'). pocztow'). (przywoluj').c znak sprawy 

w nag16wku), telefoniczn').lub poprzez e-puap. 

Zawiadomienie uWaZa siy za dokonane po uplywie cztemastu dni od dnia, w kt6rym nast~pilo 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogloszenie lub udostypnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej . 

Zawiadomienie - obwieszczenie 0 wszczyciu 

postypowania zostato udostypnione w 

Biuletynie Informacji pl}b)iCznekPG w 

Naruszewie w dniu ...A..b. ....Q ..... :.~cfLDJ 



