
WÓJT GMINY PYSZNICA        

       ul. Wolności 322 

       37-403 Pysznica 

       woj. podkarpackie 

 

RI.III.6733.22.2016                                                                                       Pysznica, dnia 21.12.2016r. 
 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA 

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23, 

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

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.) oraz na wniosek 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 Krzysztof Jasiński,  

zam. 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Matejki 4/10 

 
z a w i a d a m i a m: 

że w dniu 21.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 

polegającego na „Rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do 

budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 4377/1, 1266/1, 1265/1, 1265/5, 1264/4, 1265/7, 1264/6, 

1264/9 w miejscowości Jastkowice, gmina Pysznica. 

 

 W związku z powyższym informuję, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać 

się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, 

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia 

zawiadomienia w Urzędzie Gminy w Pysznicy / pokój nr 4 / telefon kontaktowy: 15 841 09 34.  

Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji. 

 
POUCZENIE 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23, z późn. zm.): 

(wyciąg) 
Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba, że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. 

Art. 33. § 1. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. 

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. 

§ 3. (12) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, 

rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych 

dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego 

poświadczenia podpisu strony. 

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomocnikiem jest 

członek najbliższej rodziny lub domownik strony, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia do występowania 

w imieniu strony. 

Art.40 § 4. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia 

sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. 

§ 5. W razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy 

ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona 

o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być 

ustanowiony pełnomocnikiem. 

Art. 41. § 1. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swego adresu. 

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Art. 73. (42) § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje 

również po zakończeniu postępowania. 

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego 

organu. 

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych 

odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony. 

 

Otrzymują:  

1. pełnomocnik Inwestora -  Pan Krzysztof Jasiński 

2. strony postępowania według wykazu w aktach sprawy, stanowiącego Załącznik nr 1 do zawiadomienia 

3. a/a. 
 

                                                                                                                                     Z up. WÓJTA 

 

                                                                                                                              Stanisław Paleń 

                                                                                                                               Sekretarz Gminy 


