Rzeszow dnia.02.0 1.20 14r.

IL.507 .1 .851.2013

OBWIESZCZENIE
Dziatajqc na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.267) w zwiqzku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27
marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekstjednolity Dz. U. poz. 647 z 2012r.)

Zawiadamiam
:le, na wniosek W6jt Gminy Lancut (RIK.6733.33.2013 z dnia 23-12-2013r.) w dniu 02.01.2014r. zostato
wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Rzeszowie,
dziaiajqcego z upowatnienia Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego postanowienie (znak
IL.507.1.851.2013) uzgadniajqce pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji
o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegajqcej na :
"Budowa mostu przez potok Kosinka w m. Kosina, w ci~gu drogi kolejowej Nr 4 J~drzychowice Korczowa, w km 622-854 wraz z rozbiork~ istniej~cego obiektu, budow~ i rozbiorlGl objazdu
tymczasowego oraz przebudow~ urz~dzen obcych na dz. nr ew. gr. 2438/28, 2438/20, 3504/1, 3504/3,
3545/6, 3545/1, 354517, 3545/8, 3357, 3554/3, 3554/11, 3554/9, 2246/1, 1584/3, 1584/5, 1580/1, 1583/4,
1583/1, 2245 w m-ci Kosina" na rzecz Generalnej Dyrekcji Drog i Autostrad -Oddzial w Rzeszowie,
ul. Legionow 20, 35-959 Rzeszow.
Kazdy kto ma w tym interes prawny, moze zapoznac si« z tresciq postanowienia jak wyzej w siedzibie
Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji i UrzqdzeiJ Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmanska 9, PZMiUW - Inspektorat
Le:zajsk ul. Mickiewicza 79 lub Urz«dzie Gminy Lancut w terminie 14 dni od dnia pUblicznego ogloszenia niniejszego
obwieszczenia.
Na powyzsze postanowienie SIDty zazalenie wylqcznie Inwestorowi do Samorzqdowego Kolegium
Odwoiawczego w Rzeszowie za posrednictwem Marszatka Wojew6dztwa Podkarpackiego w imieniu kt6rego "vyst«puje
Dyrektor Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji i Urzqdzen Wodnych w Rzeszowie. Za:zalenie to nalety zlotyc w terminie
7 dni od dnia dor«czenia postanowienia na adres: 935-959 Rzesz6w ul. Hetrnanska 9 (art. 17 pkt I, art. 141 § 2 oraz art.
144 w zw. z art. 129 § 1 K.p.a.) .
Po up~ie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie 0 w/w
postanowieniu uwa:zac si« b«dzie za dokonane.

WYWIEsZONO
od dnia ......... ~n-1~ -G.1- 13
do dnia

.4Q.~~.9./~:~.~~~..~~~~~:~~:::

Jl<)<fpis ..................................._....... .
Otrzymujll :
1. W6jt Gminy Lancut ceJem zawiadomienia stron poprze;: wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen
Urz«du Gminy przez okres czternastu dni od publicznego ogloszenia tego obwieszczenia, a takZe w spos6b
zwyczajowo przyj«ty w danej miejscowosci.
2. Podkarpacki Zarzqd Meiioracji i Urzqdzen Wodnych w Rzeszowie ceJem wywieszenia niniejszego obwieszczenia
na tablicy ogloszen w siedzibie Zarzqdu przez okres czternasru dni od publicznego ogloszenia tego obwieszczenia.
PZMiUW - Inspektorat w Le:zajsku celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen w siedzibie
Inspektoraru w Le:zajsku przez okres czternastu dni od pubIicznego ogloszenia tego obwieszczenia.

