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OBWIESZCZENIE 

Działając zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 r. poz. 753), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. 

poz. 247 ze zm.) 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa S łupia 

zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0707T na odcinku Jeleniów - Piórków 

od km 3+950 do km 6+000 „ został  zgromadzony materiał  dowodowy. 

Przed wydaniem decyzji orzekaj ącej co do istoty sprawy, stronom przys ługuje prawo zapoznania 

się  z aktami, wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań . 

W związku z powyższym strony mogą  zapoznać  się  ze zgromadzonym materia łem dowodowym 

odnośnie planowanego przedsięwzięcia w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Siupi z siedzib ą  w Nowej Słupi ul. Staszica 18, pokój nr 14, 

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

Ponieważ  w powyższej sprawie liczba stron post ępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz w myśl art. 49 

Kodeksu post ępowania administracyjnego, po uplywie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia 

niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło doręczenie zawiadomienia. 

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 przedsięwzięcia. 
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