
 

 

 

Zn. RGI.BD.6730.49.2021  Nowa Słupia, dn. 07.09.2021 r. 

 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SŁUPIA 

z dnia 07 września 2021 r. 

 
     Na podstawie 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 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w zw. z toczącym się na wniosek Gminy Nowa Słupia, 

postępowaniem w sprawie wydania decyzji o warunki zabudowy polegającej na: 

 

1) Budowa około 170,0 m odcinka drogi wewnętrznej związanej z obsługą terenów pól 

uprawnych, na działkach oznaczonych nr ewid. 235, 122/2, 119/2, 226/2, 114/2 oraz 110/2 w 

miejscowości Milanowska Wólka, gm. Nowa Słupia. 

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmujący: budowę ok. 170,0 m odcinka drogi wewnętrznej o 

nawierzchni tłuczniowej, szerokości jezdni 3,5 m oraz obustronnych poboczach o szerokości 0,5 

m, wraz z jednostronnym rowem otwartym i przepustami.  

 

- podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 07.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy 

Nowa Słupia zakończył postępowanie uzgodnieniowe w powyższej sprawie. Powołując się na 

art. 10 § 1 kpa informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od 

daty podania do publicznej wiadomości. 

Po upływie wyżej wymienionego terminu zostanie podjęta decyzja główna.   

       Wniosek znajduje się w publicznie dostępnym wykazie prowadzonym przez Urząd 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 Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi ul. 

Rynek 15, pok. nr 21 w godzinach od 7.30 do 15.30. 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na: 

- Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi 

- Tablicy ogłoszeń sołectwa Milanowska Wólka 

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

 

 

Data wywieszenia obwieszczenia 07.09.2021 r. – 21.09.2020 r.  

http://www.nowaslupia.bip.jur.pl/

