
BURMiSTRZ MIASTA I GMINY 
NOWA SŁUPIA 

Zn. RGI.BD.6733.16.2021 
	

Nowa Słupia, dn. 01.10.2021 	r. 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA 

z dnia 1 października 2021 r. 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) 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.). 

Podaje się  do publicznej wiadomo ści, że w dniu 29.07.2021 r., wp łynął  wniosek 
Gminy Nowa S łupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa S łupia reprezentowanej przez 
pełnomocnika - Pana Zdzis ława Wiącka, Zakład Instalatorstwa, Elektromechaniki, Stara 
Słupia 128, 26-006 Nowa S łupia, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegaj ący na: 

• Rozbudowa odcinka sieci o świetlenia ulicznego wraz z realizacj ą  urządze ń  i 
instalacji towarzyszących gwarantuj ących prawidlowe jej funkcjonowanie, 

obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 76/2, 111/2, 111/4, 144, po łożone 
w miejscowości Cząstków, obręb 0003 Cząstków, gmina Nowa Słupia. 

Zgodnie z art. 61 * 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia si ę , że 
w dniu 01.10.2021 r. zosta ło wszczęte postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego. Powołując 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. 

W przypadku braku zastrzeżeń  i wniosków obecność  nie jest obowiązkowa. 
Wniosek znajduje si ę  w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urz ąd Miasta i 
Gminy w Nowej Słupi Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa, pok. Nr 21. 

Miejscem składania uwag i wniosków jest siedziba Urz ędu Miasta i Gminy w Nowej 
Słupi ul. Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30. 

up. Burmistrza Miasta i Gminy 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na: 	 cek 

- Tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta i Gminy w Nowej S łupi 	odinspktor ds. planowania 

- Tablicy ogłoszeń  sołectwa Cząstków 	
„rzostrzonneQo i budownictwa 

- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl  

Data wywieszenia obwieszczenia 01.10.2021 r. - 15.10.2021 r. 


