
BURMISTRZ MIASTA I GMINY 
NOWA SLUPIA 

Nowa Slupia, dnia 08.03.2023 r. 
Znak: RGKO.6220.2.2023 

OBWIESZCZENIE 

Dzialajqc na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postçpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 2000 z pón. zm ) zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 t. 0 udostçpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczeñstwa w ochronie grodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z pó±n. zm.), 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Slupla 

zawiadamia, 2& na wniosek EPLANT 43 Sp. z 0.0., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Krakow zostalo wszczete 
postçpowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 0 grodowiskowych uwarunkowaniach dia 
planowanego przedsiewziecia pn: 

,,Budowa zespolu panelifotowollaicznych ,,Stara Slupia I" o lqcznej mocy nieprzekraczajqcej 15MW 
z motiiwokiq realizacji w rótuych konfiguracjach mocy, wraz z niezbçdnq infrastrukturq i magazynem 

energii, ziokalizowana w miejscowoIciach Stara Slupia I JeIeniów, gmina Nowa Slupia" 

Stronami w niniejszym postçpowaniu s4  wlithciciele i wsp6lwlacicie1e dzialek znajdujcych sic 
w granicach inwestycji tub osoby Iegitymujce sic inn4 forinq wiadania (np. uytkownik wieczysty). Ponadto 
stronami w sprawie mog4 byó wlakiciele i wsp6lwlacicie1e dzialek lub osoby 1egitymujce sic inn4 fonn 
wiadania w obszarze oddzialywania przedsiçwziçcia. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1,2 i4 ustawy z dnia 3 pa±dziernika 2008 roku 0 udostçpnieniu informacji 
o grodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeñstwa w ochronie grodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na 
rodowisko decyzje 0 grodowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje sic po zasiçgniçciu 

opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska i Pañstwowym Powiatowym 
Inspektorem Sanitarnym oraz z Pañstwowyin Gospodarstwem Wodnym, Wody Poiskie, Zarzd Ziewni 
w Radomiu. 

Wobec powy±szego Bunnistrz Miasta i Gminy Nowa Slupia pismem z dnia 08.03 .2023 r. wyst4pil 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony grodowiska w Kietcach i Pañstwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kielcach oraz Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Poiskie, Zarzd Ziewni 
w Radomiu w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na grodowisko, 
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddzialywaniu na grodowisko 
przedsiçwziccia. 

Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mog4 zapoznaé sic w Referacie Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony rodowiska Urzedu Miasta i Gminy w Nowej Shipi z siedzibq w Nowej Slupi ul. Staszica 18, 
pokOj nr 14, w godzinach pracy urzçdu i wniek ewentualne uwagi, wnioski b4di zastrzeenia, co do zebranych 
w tej sprawie materialOw. 

Informujç, ±e w my1 art. 49 Kodeksu postçpowania administracyjnego, po uplywie 
14-dniowego terminu publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia na1ey uznaC, ze nast4pilo 
dorçczenie zawiadomienia o wszczçciu postçpowania. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomoci poprzez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzçdu Miasta i Gmmy Nowa Slupia (BIP) oraz na tablicach ogloszeñ w siedzibie Urzedu 
i tablicach ogloszeui w pobli±u miejsca planowanego przedsiçwziecia. 

Zastpca %irmistrZa 

Wlodzi frz Zarçba 


