
Nowa Słupia, dnia 14.06.2021 r. 

Znak: RGKOŚ.6220.3.2021 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

 

 Działając na podstawie art. 10 §  1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze. zm.) zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75  

ust. 1 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 oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. 2020r. poz. 238 ze zm.),  
 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 

 

zawiadamia, że na wniosek WMC PV Sp. z o.o. ul. Dowborczyków 25/102, 90-019 Łódź działającej przez 

pełnomocnika Pana Michała Kamila Witycha zam. ul. Brzezna 18/4, 90-303 Łódź zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla  

planowanego przedsięwzięcia pn: 
 

„Budowie farmy fotowoltaicznej o maksymalnej mocy do 4,9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

zlokalizowaną na działkach nr ewid. 6, 7, 18, 19 z obrębu Paprocice w Miejscowości Paprocice,  

gmina Nowa Słupia ” 

 

 Stronami w niniejszym postępowaniu są właściciele i współwłaściciele działek znajdujących się  

w granicach inwestycji lub osoby legitymujące się inną formą władania (np. użytkownik wieczysty). Ponadto 

stronami w sprawie mogą być właściciele i współwłaściciele działek lub osoby legitymujące się inną formą 

władania w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. 

 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się 

po zasięgnięciu opinii i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz z Państwowym Gospodarstwem Wodnym, Wody Polskie, Zarząd 

Zlewni  

w Radomiu.  

 

 Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia  pismem  z dnia 14.06.2021 r. wystąpił 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  i Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kielcach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Zarząd Zlewni  

w Radomiu w sprawie wydania opinii,  co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, 

a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia. 

 

 Z aktami w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w Referacie Gospodarki Komunalnej  

i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi z siedzibą w Nowej Słupi ul. Staszica 18,  

pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu i wnieść ewentualne uwagi, wnioski bądź zastrzeżenia, co do 

zebranych w tej sprawie materiałów.                           
Informuję, że w myśl art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, po upływie 

14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, że nastąpiło 

doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania. 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Słupia (BIP) oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu  

i tablicach ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia. 

 


