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OB WIESZCZENIE 

WOJTA GMINY LAN-CUT 

Ozia~ajC\.c na postawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r a planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Oz. U. z 2012r., paz. 647), oraz art. 49 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Post~powania Administracyjnego ( Oz. U. z 2000 r. Nr 98, paz. 
1071 ze zm.)podaje si~ do publicznej wiadomosci , ze w dniu 29.01 .2013r. na wniosek Karpackiej 
Sp6~ki Gazownictwa Sp. z 0 .0 . Oddziat Zaktad Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wsp61na 5, 35-205 
Rzesz6w, reprezentowanej przez PaniC\. Krystyn~ Ruszel - Prokurent Oddziatowy i Pan a Adama 
Typrowicz - Prokurent Oddziatowy zostato wszcz~te post~powanie w sprawie wydania decyzji a 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn .: 

"Budowa sieci gazowej sredniego cisnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 
3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Sp~ki Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie, Oddziaf Zakfad Gazowniczy 

w Rzeszowie ul. Wsp61na 5, 35-205 Rzesz6w. 

Pouczenie 

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ° wszczftciu postftpowania w 
sprawie wydania decyzji ° ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji konczC/.cej 
postftpowanie strony zawiadamia sift w drodze obwieszczenia, a takte w spos6b zwyczajowo przyjftty w danej 
miejscowosci. Inwestora oraz wlascicieli i utytkownik6w wieczystych nieruchomosci, na kt6rych bftdC/. lokalizowane 
inwestycje celu publicznego, zawiadamia sift na pismie. 

Stronom post~powania, kt6rym decyzja bezposrednio nie zostala dor~czona , mogq zapoznae si~ zamierzeniem 
inwestora w Urz~dzie Gminy taricut ul. Mickiewicza2a, 37-100 taricut w terminie 7 dni po u~ie czternastu dni od 
publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiqzane sa. zapewnie stronom czynny udzial w kazdym 
stadium post~powania , a przed wydaniem decyzji umozliwie im wypowiedzenie si~ , co do zebranych dowod6w i 
material6w oraz zgloszonych za.dari . Czynny udzial strony w kazdym stadium post~powania ma na celu zapewnienie jej 
w~u na dokladne wyjasnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasada. og6lna. prawdy obiektywnej, wyrazona. w 
art. 7 Kpa. 

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona zamieszkala za granica. lub maja.ca siedzib~ za granica., jezeli nie ustanowila 
pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w kraju , jest obowia.zana wskazae w kraju pelnomocnika do 
dor~czeri . W przypadku nie wskazania pelnomocnika do dor~czeri zgodnie z art . 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony 
pisma pozostawia si~ w aktach sprawy ze skutkiem dor~czenia . 

(Ustanowienie pelnomocnika do dor~czeri nie stanowi podstawy dla pelnomocnika do reprezentowania mocodawcy w 
toku post~powania , gdyz zakres umocowania ogranicza si~ wy1a.cznie do odbioru pism o Pelnomocnictwo do dor~czeri 
moze bye odwc»ane przez stron~ w toku post~powania). 

Zgodnie z art . 32 i art. 33 Kpa strona moze dzialae przez pelnomocnika, kt6rym moze bye kazda osoba fizyczna 
posiadaja.ca zdolnose do czynnosci prawnych. Pelnomocnictwo powinno bye udzielone na pismie. Pelnomocnik dC»qcza 
do akt oryginallub urz~dowo poswiadczony odpis pelnomocnictwa wraz z oplata. skarbowa. wynikajqcq z art. 1 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 161istopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej -(t.j. Oz. U. z 2012r., poz. 1282) w wysokosci 17zl. 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogloszen w Urz~dzie Gminy Lancut oraz w miejscowosci 

Kraczkowa na okres 14 dni. 
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