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

RI.III.6733.2.2017

PYSZNICA, DNIA 19 KWIETNIA 2017R.

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 2016 r.
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.) po rozpatrzeniu
wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny
Stalowa Wola, ul. KEN 18, 37-450 Stalowa Wola, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan
Wiesław Małek
zawiadamia się,
że w dniu 19 kwietnia 2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej SN 15kV dla
powiązania linii napowietrznej Brandwica 5 (słup nr 29/17) z linią Jastkowice 10 (słup nr
19/49) o długości około 1000m” na działkach nr ewid. 908/1, 861/1, 651/2 i 334/2,
położonych w obrębie ewidencyjnym 1-Brandwica oraz nr ewid. 1740 i 3264/1,
położonych w obrębie ewidencyjnym 3-Jastkowice, 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.
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