Rzesz6w dnia.1 0.12.2013r.

IL.507.1.783.2013

OBWIESZCZENIE
Oziatajetc na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania
adrninistracyjnego (tekstjednolity Dz.U. z 2013r. poz.267) w zwietzku z art.S3 ust.! ustawy z dnia 27 rnarca
2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (tekstjednolity Oz. U. poz. 647 z 2012r.)

Zawiadamiam

ie, na wniosek W6jt Grniny LaJ1cut (RIK.6733.31.2013 z dnia 26-11-20 13r.) w dniu lO.12.2013r. zostalo
wydane przez Oyrektora Podkarpackiego 'ZarZ<tdu Melioracji i Urzetdzen Wodnych w Rzeszowie,
dzialajetcego z upowaznienia Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego postanowienie (znak
IL.507.1.783.2013) uzgadniajetce pozytywnie pod warunkarni jak w postanowieniu, projekt decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych po\egajetcej na :
"Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 1524, 1114, 107114, 1071/8 polozonych w m-ci
Kraczkowa" na rzecz Polskiej Spolki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddzial w Tarnowie, Zaklad
w Rzeszowie, ul. Wspolna 5,35-205 Rzeszow reprezentowan~ przez P. Ryszarda Tarnawskiego - z-ca
Dyrektora ds. Dystrybucji.

Kazdy kto ma w tym interes prawny, moze zapoznac si~ z tresci'l. postanowienia jak wyzej w siedzibie
Podkarpackiego Zarz'l.du Melioracji i Urz'l.dzen Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmanska 9, PZMiUW - lnspektorat
Lezajsk ul. Mickiewicza 79 lub Urz~dzie Gminy Lancut w terminie 14 dni od dnia pubJicznego ogloszenia niniejszego
obwieszczen ia.
Na powyzsze postanowienie slut)' zaZalenie wy1'l.cznie Inwestorowi do Samorzqdowego Kolegium
Odwo!awczego w Rzeszowie za posrednictwem Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego w imieniu kt6rego vvyst~puje
Dyrektor Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji i UrZ<\.dzen Wodnych w Rzeszowie. Zazalenie to naleZy zloZyc w terminie
7 dni od dnia dor\!czenia postanowienia na adres: 935-959 Rzesz6w ul. Hetmanska 9 (art. 17 pkt I, art. 141 § 2 oraz art.
144 w zw. z art. 129 § 1 K.p.a.).
Po uplywie 14 dni od dnia pubJicznego og!oszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie 0 w/w postanowieniu
uwazac si~ b\!dzie za dokonane.

t

Otrzymuj:t :
1. W6jt Gminy Lancut celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen
Urz\!du Gminy przez okres cztemastu dni od publicznego ogloszenia tego obwieszczenia, a takZe w spos6b
zwyczajowo przyj\!ty w danej miejseowosei.
2. Podkarpaeki Zarz'l.d Melioraeji i UrZ<\.dzen Wodnyeh w Rzeszowie eelem wywieszenia niniejszego obwieszezenia
na tabliey ogloszen w siedzibie ZarZ<\.du przez okres eztemastu dni od publieznego ogloszenia tego obwieszezenia.
3. PZMiUW - lnspektorat w Lezajsku eeJem wywieszenia niniejszego obwieszezenia na tabliey ogloszen w siedzibie
lnspektoratu w Lezajsku przez okres. eztemastu dni od publieznego ogloszenia tego obwieszezenia.

