
Rzeszow dnia.22.02.2013r. ll....507.1.101.2013 

OBWIESZCZENIE 

Dzialaj~c na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U.Z 2000r. Nr 98 poz.l 071 z pam zm) w zwi¢u z art.53 ust.l 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 

poz. 647 z 20 12r.) 

Zawiadamiam 

:le, na wniosek Wajt Gminy Lancut ( RIK.6733.3.2013 z dnia 08-02-2013 r) w dniu 22.02.20 13r. zostalo 
wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarzttdu Melioracji i Urzttdzen Wodnych w Rzeszowie, 
dzialaj~cego z upowazOienia Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego postanowienie (zoak 
IL.507.1.101.2013) uzgadniaj~ce pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji 
o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publiczoego w zakresie melioracji wodnych polegaj~cej na: 
"Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 
3366/1 w m. Kraczkowa, gm. LaDcut" na rzecz Karpackiej Spolki Gazownictwa Sp. z o. o. 
w Tarnowie, oddzial- Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspolna 5,35-205 Rzeszow. 

Kai:dy leto rna w tym interes prawny, moze zapozoae si~ z tresci~ postanowieniajak wyzej w siedzibie 
Podkarpackiego Zarzttdu Melioracji i Urzttdzen Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmanska 9, PZMiUW - Inspeletorat 
Le:zajsk ul. Mickiewicza 79 lub Urz~dzie Gminy Lancut w tenninie 14 dni od dnia publiczoego ogloszenia 
niniejszego obwieszczenia. 

Na pOWYZsze postanowienie sru:zy zaZalenie wyl~cznie Inwestorowi do Samorzttdowego Kolegium 
Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Marszalka Wojew6dnwa Podkarpackiego w imieniu kt6rego 
wyst~puje Dyrektor Podkarpackiego Zarz~du Melioracji i Urzttdzen Wodnych w Rzeszowie. Zai:alenie to nale:zy 
zlo:zyc w terminie 7 dni od dnia dor~czenia postanowienia na adres: 935-959 Rzeszaw ul. Hetmanska 9 (art. 17 
plet 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 zawiadomienie 0 w/w 
postanowieniu uwai:ae si~ b~dzie za dokonane. 
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Otrzymujll : 
I . 	 W6jt Gminy Laitcut celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen 

w Podkarpackim Urzcrdzie Wojew6dzkim w Rzeszowie przez okres cztemastu dni od publicznego ogloszenia tego 
obwieszczenia, a takZe w spos6b zwyczajowo przyjcrty w danej miejscowosci. 

2. 	 Podkarpacki Zarzqd Melioracji i UrZ<\.dzen Wodnych w Rzeszowie celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia 
na tablicy ogloszen w siedzibie Zarzitdu przez okres cztemastu 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. 
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