
WOJT GIVIH~ 1 ':'LUBICF 
ul. ~Iocka 32, 09-533 S/ubice Slubice, dnia 11 kwietnia 2022 r. 
POWlat phc i ' , "wlecki£, 

PP.ZP.6733.1.2022 

OBWI SZCZENIE 
z dnia 11 k ietnia 2022 roku 
WOJTA G~lINY SLUBICE 

o ZEBRANIU MATERIALU DokODOWEGO I WYDANIU DECYZJI 
o USTALENIU LOKALIZACJI lNWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 

N a podstawie art. 7, art. 9, art. 1 O§ 1~ art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postypowania administracyjnego (Dz. U. z t021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 mar~a 200~ r. 0 planowaniu i z~,ospodarowan~u pr~estrzenn~m .(Dz. U. z 2022 r. 
poz.503) zaWladamlam, ze zebrano materIal dowodowy 1 w dmu 11 kWletma 2022 r. zostala 
wydana decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inw1stYCji celu publicznego pn.: 

"budowa, przebudowa i rozbiorka sieJ elektroenergetycznej napowietrznej niskiego 
napi~cia nn-0,4kV oraz budow~ elektro~nergetycznej sieci kablowej niskiego napi~cia 
nn-0,4kV wraz ze zI~czem kablowo-pdmiarowym na dzialkach Nr ewid. 127/2, 141, 

14312, 180/3,180/1,180/2,18112, 184V2, 183/2, 182/2, 182/3 obrybie geodezyjnym 
Swiniary i na dzialkach Nr ewid. 5/4, /5/5, 6, 8, 3711, 37/2, 41, 46, 72, 75 w obrybie 

geodezyjnym Nowosiadlo w gminie Slubice" 

na wniosek Energa Operator S.A. ul. Mary~arki Polskiej 130,80-557 Gdansk reprezentowanej 1 
przez Pana Seweryna Sukienniczaka, zam. Gdynia. 

Stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. pOZ'f 03) projekt niniejszej decyzji zostal wyslany do 
uzgodnien z : 

- Regionalnym Dyrektorem Ochron Srodowiska - w przypadku niezajycia stanowiska 
przez organ uzgadniaj,!cy w ust I owym terminie od dnia doryczenia wyst,!pienia 
o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza siy za dokonane, 

PGW Wody Polskie Zarz'!d Zle1 ni we Wloclawku - uzgodniono postanowieniem 

z dnia 15 marca 2022 r. znak spra~T W A.ZPU. 7.522.1 42.2022.KZ, 

Zarz'!dem Dr6g Powiatowych w Pj ?cku - uzgodniono postanowieniem z dnia 14 marca 

2022 r. znak sprawy: ZDP.T.450/3712022, 

Starost'! Powiatu Plockiego - f przypadku niezajycia stanowiska przez organ 

uzgadniaj,!cy w ustawowym terminie od dnia doryczenia wyst,!pienia 

o uzgodnienie - uzgodnienie uwa . a siy za dokonane, 

Wojewodzkim Konserwatorem Zabytk6w Delegatura w Plocku - uzgodniono 

postanowieniem nr 9112022 z dnit 7 kwietnia 2022r. znak sprawy: DP.5151.73.2022. 


Z zebranymi dokumentami i wydan,! decyzj,! strony postypowania mog,! zapoznac siy 

Urzydzie Gminy Slubice, ul. Plocka 32, 99-533 Slubice (pok6j nr 10, tel. 24 2778940), 

w terminie 14 dni od daty ukazania siy n'niejszego obwieszczenia. 

Po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia, zawiadomienie b~di do 

si~ za dokonane. 


c enie uwaza 

http:42.2022.KZ



