Słupia, dnia 09 marca 2022r.

Wójt Gminy Słupia
RIGKiOŚ.6730.1.2022.JJ

Zawiadomienie
Na podstawie art. 9 i 10 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735 ze zm.), zwanej dalej k.p.a, w nawiązaniu
do złożonego wniosku z dnia 13 stycznia 2022r. Copernic Black Sp. z o.o. ul. Lekarska 1, 31203 Kraków w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na. „Budowie
farmy fotowoltaicznej PV Słupia o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” zawiadamiam, o zebraniu materiału dowodowego i możliwości wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów, materiałów oraz żądanych zgłoszeń przed wydaniem decyzji ustalającej warunki zabudowy dla ww. inwestycji.
Informuję, że zgodnie z art. 10 §1 k.p.a strony postępowania mogą zapoznać się z aktami
sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy
w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, tel.
46 831-55-91.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji
Publicznej.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Strony postępowania w terminie 7 dni od
daty dokonania zawiadomienia, mogą zapoznać się z aktami sprawy zgromadzonymi w Urzędzie
Gminy w Słupi.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości dnia 09.03.2022 r.
Umieszczono na tablicy informacyjnej
Urzędu Gminy w Słupi, stronie internetowej,
Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Słupia oraz tablicy sołeckiej wsi Słupia
w dniu 09.03.2022 roku

Z up. Wójta Gminy Słupia
Sekretarz Gminy
/-/Małgorzata Bachura

Urząd Gminy w Słupi
Słupia 136, 96-128 Słupia
www.slupia.com.pl e-mail:gmina@slupia.com.pl
tel.: 46 831 55 91, fax: 46 831 55 14
adres ePUAP: x52urx05pw
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Słupia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.slupia.com.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

