
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
NOWA SLUPIA 

Nowa Stupia., dnia 17.03 .2023 r. 

RGKO.6220.8.5.2022 

OBWIESZCZENIE 

Dzialajqc zgodnie z art. tO § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postepowania adininistracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2000 zpóin. zm), w zwiqzku z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o 1rodowisku ijego ochronie, udziale 

spoleczeñshi'a w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialyvania na Srodowisko 

(t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 1029 zpóin. znz.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Slupia 

zawiadamia, ze w postçpowaniu w sprawie wydania decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach dia 

przedsiçwziecia pn. ,,Budowa 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dzialce nr ewid 72 

w miejscowoki Sosnówka, gmina Nowa Slupia "zostat zgroinadzony material dowodowy. 

Przed wydaniem decyzji orzekaj4cej co do istoty sprawy, stronom przysluguje prawo zapoznania 

sic z aktami, wypowiedzenia sic co do zebranych dowodów i rnaterialów oraz zgloszonych z4dañ. 

W zwiqzku z powyzszym strony mog4 zapoznaé sic ze zgromadzonym materialem dowodowyrn 

odnonie planowanego przedsiçwziçcia w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska 

Urzçdu Miasta i Gminy w Nowej Slupi z siedzibq w Nowej Shipi ul. Staszica 18, pokój nr 14, 

w godzinach pracy urzçdu w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia. 

Poniewaz w powyszej sprawie Iiczba stron postçpowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 r. o udostçpnianiu informacji o irodowisku ijego ochronie, udziale 

spoleczeñstwa w ochronie irodowiska oraz ocenach oddzialywania na irodowisko oraz w my1 art. 49 

Kodeksu postçpowania administracy/nego, p o uplywie14-dniowego terminu publicznego ogloszenia 

niniejszego obwieszczenia nale±y uznaó, ze nast4pilo dorçczenie zawiadomienia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomoci poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzcdu Miasta i Grainy Nowa Slupia (BIP) oraz na tablicach ogloszeñ w siedzibie 

Urzçdu i tablicach ogloszeñ w pobithi miejsca planowanego przedsiçwziçcia. 

UR/IR 


