
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
NOWA SŁUPIA 

Zn. RGI.BD.6733.14.2022.MW 
	

Nowa Słupia, dn. 02.08.2022 r. 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA 

z dnia 2 sierpnia 2022 r. 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., POZ. 503) oraz na podstawie 
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w zw. z tocz ącym się  na wniosek Gminy Nowa S łupia, ul. Rynek 
15, 26-006 Nowa S łupia reprezentowanej przez pe łnomocnika - Pana Zbigniewa 
Wojciechowskiego, Firma Produkcyjno-Handlowo-Us ługowa „EKO-DOM", ul. Chabrowa 114,25- 
224 Kielce post ępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym polegaj ącej na: 

• Rozbudowa do 400,0 rn (0,4 km) sieci wodociągowej wraz z realizacj ą  instalacji i urządzeń  
gwarantuj ących prawidłowe jej funkcjonowanie, 

na nieruchomo ści o numerach ewidencyjnych 755/3, 1163, 1162/1, 1162/2, 1161/1, 1348/5, 1141, 
1143/1, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1127, 1128, 1129, 1119, 1120, 738, 740, 744, 760, 737, 
739, 743, 747, 749, 753, 1115, 1116, 1117/2, 1118 oraz 1347 po łożonych w miejscowości 
gminnej Nowa Słupia, obręb 0001 Nowa S łupia; 

o zakresie programowym obejmuj ącym: rozbudow ę  do 400,0 rn (0,4 km) odcinka sieci 
wodociągowej z rur PE, PE-RC, PVC 0110-315 mm. 

- podaje się  do publicznej wiadomości, że w dniu 02.08.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa S łupia zakończył  postępowanie uzgodnieniowe w powyższej sprawie. Powo łując się  na 
art. 10 § 1 kpa informuje si ę  o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od 
daty podania do publicznej wiadomo ści. 
Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie podj ęta decyzja g łówna. 

Wniosek znajduje si ę  w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urz ąd Miasta i 
Gminy w Nowej S łupi, Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa, pok. Nr 21. 

Miejscem sk ładania uwag i wniosków jest siedziba Urz ędu Miasta i Gminy w Nowej S łupi, 
ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach pracy Urz ędu. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na: 	 UP. Burmistrza Miasta I Gminy 
- Tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Nowej S łupi 	 MariJ cek 

- Tablicy ogłoszeń  sołectwa Nowa S łupia 	 „odinspek1 s. Plano~la  

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl 	 7ostr7enneoo I budownictw, 

Data wywieszenia obwieszczenia 02.08.2022 r. - 16.08.2022 r. 


