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OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie art. 10 * 1, art. 49 oraz art. 61 * 1 i * 4 Kodeksu post ępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pó źn. zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 
ust. I pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pó źn. zm .), 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia 

zawiadamia, że na wniosek Sansolar Sp. z o.o., ul. 1 Maja 191, 25-646 Kielce zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsi ęwzięcia pn: 

„Budowa Farmy fotowoltaicznej PVJeleniów o mocy do J MW 
wraz z niezbędnq infrastrukturq to warzyszqcq " 

Stronami w niniejszym postępowaniu są  właściciele i wspó łwłaściciele działek znajduj ących się  
w granicach inwestycji łub osoby legitymuj ące się  inną  form ą  władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto 
stronami w sprawie mogą  być  właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymuj ące się  inną  formą  
władania w obszarze oddzia ływania przedsięwzięcia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 pa ździernika 2008 roku o udost ępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale spo łeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje si ę  
po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony środowiska i Państwowym 
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Zarz ąd 
Zlewni 
w Radomiu. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia pismem z dnia 12.09.2022 r. wyst ąpił  
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Kielcach i Pa ństwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kielcach oraz Pa ństwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarz ąd Zlewni 
w Radomiu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzia ływania na środowisko, 
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddzia ływaniu na środowisko 
przedsięwzięcia. 

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mog ą  zapoznać  się  w Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej S łupi z siedzibą  w Nowej S łupi ul. Staszica 18, 
pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu i wnieść  ewentualne uwagi, wnioski b ądź  zastrzeżenia, co do 
zebranych w tej sprawie materia łów. 

Informuj ę, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, po upływie 
14-dniowego terminu publicznego og łoszenia niniejszego obwieszczenia nale ży uznać , że nastąpi ło 
doręczenie zawiadomienia o wszcz ęciu postępowania. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomo ści poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia (BlP) oraz na tablicach og łoszeń  w siedzibie Urzędu 
i tablicach ogłoszeń  w pobliżu miejsca planowanego przedsi ęwzięcia. 
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