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IL.507.1.36.2013 	 Rzesz6w dnia.23 .0 1.20 13r. 

OBWIESZCZENIE 

Ozialaj'l.c na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks post~powania 
admirustracyjnego (tekst jednolity Oz.U.Z 2000r. Nr 98 poz.1 071 z p6Zn zm) w zwi¢u z art.53 
ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Oz. U. poz. 647 z 2012r.) 

Zawiadamiam 

te, na wniosek W6jt Gminy Lancut ( RIK.6733.27.2012.2013 z dnia 09-01-2013 r) w dniu 23.01.2013r. 
zostalo wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarza,du Melioracji i Urutdzen Wodnych w Rzeszowie, 
dzialaja,.cego z upowazmenia Marszafka Wojew6dztwa Podkarpackiego postanowienie (znak 
IL.507.1.36.2013) uzgadniaja,.ce pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji 
o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegaja,.cej na : 
"Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia na dz. nr ew. 2457,2453/5,2452/4,2448/1,2447/1,2446/4, 
2441 w m. Kraczkowa, gm. Laiicut i dz. or ew. gr. 723/1 w m. Malawa, gm. Krasne" na rzecz 
Karpackiej Sp61ki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, oddzial - Zaklad Gazowniczy w Rzeszowie ul. 
Wsp61na 5, 35-205 RzeszOw. 

Katdy kto rna w tym interes prawny, moze zapoznac si~ z treScia,. postanowienia jak wyzeJ 
w siedzibie Podkarpackiego Zarza,.du Melioracji i Urza,.dzen Wodnych w Rzeszowie ul. Hetmanska 9, PZMiUW
Inspektorat Letajsk ul. Mickiewicza 79 Iub Urz~dzie Gminy Lancut w terrninie 14 dni od dnia publicznego 
ogloszenia niniejszego obwieszczenia. 

Na powyzsze postanowienie stuty zatalenie wyla,.cznie Inwestorowi do Samorza,.dowego Kolegiurn 
Odwolawczego w Rzeszowie za posrednictwem Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego w imieniu ktorego 
wyst~puje Dyrektor Podkarpackiego Zarza,.du Melioracji j U~dzen Wodnych w Rzeszowie. Zatalenie to naJety 
zlotyc w terminie 7 dni od dnia dor~czenia postanowienia na adres: 935-959 Rzesz6w ul. Hetmanska 9 (art. 17 
pkt 1, art. 141 §2orazart. 144wzw.zart. 129§ 1 K.p.a.). 

Po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie 0 w/w 
postanowieniu uwatac si~ b~dzie za dokonane. 

Z up. Mal 
WOjewodztwa L;: 

Otrzymujll : 
I. 	 W6jt Gminy Lancut celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszen 

w Podkarpackim Urz~dzie Wojew6dzkim w Rzeszowi~ przez okres cztemastu dni od pUblicznego ogloszenia tego 
obwieszczenia., a takte w spos6b zwyczajowo przyj~ty w danej miejscowosci. 

2. 	 Podkarpacki Zarz'ld Meiioracji i Urz'l.dzen Wodnych w Rzeszowie ceJem wywieszenia niniejszego obwieszczenia 
na tablicy og!oszen w siedzibie ZarZ'l.du przez okres cztemastu dni od publicznego ogloszenia tego obwieszczenia. 

3. 	 PZMiUW - lnspektorat w Lezajsku celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tabiicy og!oszefJ. w siedzibie 
Inspektoratu w Lezajsku przez okres cztemastu doi od pubJicznego og!oszenia tego obwieszczenia. 
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