
BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA SLUPIA 
26-006 NOWA SLUPIA 

ul. Rynek 15, woj. 9wiqtokrzyskie 
teL 41-317-87-41, 

Zn. RGI.BD.6730.3.2023.DJ 	 Nowa Slupia, dn. 06.03.2023 r. 

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA SLUPIA 

z dnia 6 marca 2023 r. 

Zgodnie z art. 49 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.). 

Podaje sic do publicznej wiadomoci, ze w dniu 17.01.2023 r., wp1ynl wniosek Gminy 
Nowa Shipia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Slupia, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dia 
inwestycji polegajqcej na: 

1. Budowa okolo 750,0 m (0,75 km) odcinka drogi wewnçtrznej, 
Zakres przedmiotowy inwestycji obejmujqcy: budowç do 750,0 m (0,75 km) odcinka 
drogi wewnçtrznej o nawierzchni tfuczniowej, szerokoci jezdni od 3,0 do 6,0 m i obu-
stronnych poboczach o szerokoci do 0,75 m., na czçci dzialek o nr ewid. 61 oraz 120/2 
poloonych w miejscowoci Bartoszowiny, gm. Nowa Slupia. 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania admimstra-
cyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia sic, ze w dniu 
06.03.2023 r. zostalo wszczçte postçpowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków za-
budowy. 
Powolujqc sic na art. 10 § 1 kpa informuje sic o mo1iwoci skiadania uwag i wniosków w termi-
nie 14 dm od daty podania do publicznej wiadomoci. 
Zgodnie z art. 49 § 2 kpa w przypadku zawiadomienia stron poprzez obwieszczenie, dorçczenie 
uwaza sic za dokonane p0 uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia. 

W przypadku braku zastrzeeñ i wniosków obecnoé nie jest obowi,zkowa. Wniosek znajdu-
je sic w publicznie dostçpnym wykazie prowadzonym przez Urzqd Miasta i Gminy 
w Nowej Slupi Referat Gospodarczo-Inwestycyjny, podinsp. ds. Planowania Przestrzennego 
i Budownictwa, pok. Nr 21. 

Miejscem skiadania uwag i wniosków jest siedziba Urzçdu Miasta i Gminy w Nowej Slupi, 
ul. Rynek 15, pok. nr  21 w godzinach od 7.30 do 15.30. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono na: 
- Tablicy ogloszeñ Urzçdu Miasta i Gminy w Nowej Slupi 
- Tablicy ogloszeñ solectwa Bartoszowiny 
- Na stronie internetowej www.nowaslupia.bip.jur.pl  

Data wywieszenia obwieszczenia 08.03.2023 r. - 22.03.2023 r. 

S/YR 


