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OBWIESZCZENIE
Dzialajqc na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postttPowania
administracyjnego (tekstjednolity Dz.U.Z 2000r. Nr 98 poz.l 071 z p6in zrn) w zwiqzku z art.53
ust.1 ustawy z dnia 27 rnarca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn
(tekst jednolity Dz. U. poz. 647 z 20 12r.)

Zawiadamiam
ze, na wniosek W6jt Grniny Lancut (RIK.6733.16.2013 z dnia 12-07-2013 r.) w dniu 29.07.2013r.
zostalo wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w
Rzeszowie, dzialajqcego z upowaznienia Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego postanowienie
(znak IL.507.1.520.2013) uzgadniajqce pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt
decyzji 0 warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych
polegajqcej na :
"Zabezpieczenie osuwiska w ci~gu drogi powiatowej nr 1547R Albigowa-Handzlowka w km 4+180-4+300 na dz.
nr ew. gr. 1976, 1933, 1934, 205112, 2069, 2053/1, 1936, 1088 w miejscowosci Handzlowka" na rzecz Zarz~du
Drog Powiatowych w Laiicucie, ul. Polna 3b, 37-100 Laiicut.

KaZdy kto rna w tyrn interes prawny, moze zapoznac sitt z trescill postanowienia jak
wyzej w siedzibie Podkarpackiego Zarzlldu Melioracji i Urzlldzen Wodnych w Rzeszowie ul.
Hetrnailska 9, PZMiUW - Inspektorat Lezajsk ul. Mickiewicza 79 lub Urzttdzie Grniny Lancut w
tenninie 14 dni od dnia publicznego og-!.oszenia niniejszego obwieszczenia.
Na powyzsze postanowienie sluzy zaZalenie wy1llcznie Inwestorowi do
Samorzlldowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwern Marszalka
Wojew6dztwa Podkarpackiego w irnieniu kt6rego wystttpuje Dyrektor Podkarpackiego Zarutdu
Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Rzeszowie. ZaZalenie to nalezy zlozyc w tenninie 7 dni od dnia
dorttczenia postanowienia na adres: 935-959 Rzesz6w ul. Hetrnailska 9 (art. 17 pkt 1, art. 141 § 2
oraz art. 144 w zw. z art. 129 § 1 K.p.a.).
Po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia zawiadornienie 0
w/w postanowieniu uwazac sitt bttdzie za dokonane.

Otrzymuj~

:
1. W6jt Grniny Lancut celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia
na tablicy ogloszen Urzttdu Grniny przez okres czternastu dni od publicznego ogloszenia tego
obwieszczenia, a takZe w spos6b zwyczajowo przyjttty w danej miejscowosci.
2. Podkarpacki Zarzlld Melioracji i Urzlldzen Wodnych w Rzeszowie celem wywieszenia
niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen w siedzibie Zarzqdu przez okres czternastu dni od
publicznego ogloszenia tego obwieszczenia.
3. PZMiUW - Inspektorat w Lezajsku celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy
ogloszen w siedzibie Inspektoratu w Lezajsku przez okres cztemastu dni od publicznego
ogloszenia tego obwieszczenia.

