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Nowinka, 25.03.2020 r.

AD II.6733.1.2020.MD
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY NOWINKA
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 49 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
zawiadamia się, że w dniu 25.03.2020 r. Wójt Gminy Nowinka wydał decyzję znak AD
II.6733.1.2020.MD, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym,
w gminie Nowinka, na działkach o numerach ewidencyjnych 201/4, 201/3, 201/5 i 192/1
w obrębie ewidencyjnym Ateny, na działkach o numerach ewidencyjnych 147 i 114/1 w obrębie
ewidencyjnym Olszanka Folwark oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 1/8, 1/7, 28,
1/3, 10/10, 1/10, 2/2, 3/1, 4, 6, 3/6, 3/5, 1/13, 1/12, 3/7, 47, 48 i 49 w obrębie ewidencyjnym
Barszczowa Góra w gminie Nowinka, dla inwestycji polegającej na budowie sieci
elektroenergetycznej kablowej SN 20kV i nn-0,4kV oraz kontenerowej stacji
transformatorowej Sn/nn.
W skład inwestycji wchodzić będzie:
• budowa linii kablowej SN 20kV o długości około 1045,0m – trzy kable typu
XRUHAKXs1×120/50mm2 12/20 kV, każdy o średnicy ok. 4cm, ułożone na
głębokości min. 0,8 m i na gruntach leśnych min. 0,9 m;
• budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn – urządzenie w obudowie o
wymiarach podstawy max. 3,06m × 5,46m i wysokości ok. 3m, prefabrykowana,
betonowa z przewidzianą obsługą wewnątrz stacji;
• budowa linii kablowej nn-0,4 kV o łącznej długości ok. 1074 m – kable typu
YAKXs4×120mm2 o średnicy do ok. 4cm, ułożone na głębokości min. 0,7m.
W związku z powyższym można zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
w tut. Urzędzie (Nowinka 33, 16-304 Nowinka) w godzinach pracy urzędu.
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