
   

WÓJT GMINY PYSZNICA 
ul. Wolności 322  
37-403 Pysznica  
woj. podkarpackie 

 

RI.III.6733.8.2015                    PYSZNICA, DNIA 21 SIERPNIA 2015R. 
                         
 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA 

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Na podstawie art. 49 i 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 

r. poz. 267) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polska Spółka 

Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz ul. K.K. 

Baczyńskiego 3, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski, zam.37-700 Przemyśl, 

ul. Malawskiego 23/8, adres do korespondencji: 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła 

II 24. 

 
zawiadamia się, 

że w dniu 21 sierpnia 2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 
wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr 1066/3 dla zasilania budynku 
jednorodzinnego przy ul. Kochanowskiego w Brandwicy” na działkach nr ewid. 946/3, 334/2, 
1066/2, 1066/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina Pysznica 

 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu 
Gminy w Pysznicy, ulica Wolności nr 322 (pokój nr 4), w godzinach urzędowania tj. od 7.00 
do 15.00 od poniedziałku do piątku, tel. kontaktowy 15 841 09 34.  

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Pysznica, w terminie 14 dni od daty 
jej doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać 
zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja 
nie ulega wykonaniu (art. 130, §1 KPA). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie 
decyzji (art. 130 §2 KPA). 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania administracyjnego 
do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Pysznica oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pysznica.  

 

   Wójt 

Tadeusz Bąk 


