WÓJT GMINY PYSZNICA
ul. Wolności 322
37-403 Pysznica
woj. Podkarpackie
RI.III.6733.12.2017

Pysznica, dnia 17.07.2017r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA
o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 10 §1 i 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz.U. z 2017, poz. 1073)
z a w i a d a m i a m:
iż w prowadzonym przez Wójta Gminy Pysznica postępowaniu administracyjnym z wniosku Inwestora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin w przedmiocie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod
nazwą: Budowa przepustu z piętrzeniem na rowie odwadniającym siedliska przyrodnicze, planowana do
realizacji w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000032 „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów
Janowskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na terenie obszarów Natura 2000
Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz Lasy Janowskie PLB060005, na działkach nr ewid.4132
i 4136, położonych w obrębie ewidencyjnym 3 Jastkowice, gmina Pysznica
dokonano uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez:
 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w odniesieniu do gruntów
wykorzystywanych na cele leśne - uzgodniono pozytywnie – Postanowienie znak: ZS.224.122.2017
z dnia 07.07.2017r.;
 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, w odniesieniu do
ochrony melioracji wodnych – uzgodniono pozytywnie – Postanowienie znak: INi.507.1.146.2017 z dnia
27.06.2017r.;
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie - w odniesieniu do obszarów objętych
ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody - uzgodniono pozytywnie – Postanowienie znak:
WPN.612.641.2017.JM.2 z dnia 30.06.2017r.;
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania ww. decyzji,
z którym można się zapoznać i co, do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych
w poniższym pouczeniu.
W związku z powyższym informuję, że 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 3 dni roboczych od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy
w Pysznicy / pokój nr 4 / w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 15 841 09 34.
Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji.
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