
WÓJT GMINY PYSZNICA 

ul. Wolności 322  

37-403 Pysznica 

woj. podkarpackie 

  

GP.I.6733.63.2021                                                                             Pysznica, dnia 06.12.2021 r. 
 

 

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 2021, 

poz. 735 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 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)  

 

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

 

że na wniosek z dnia 06.12.2021 r. Gminy Pysznica, 37-403 Pysznica, ul. Wolności 322, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia 

ulicznego nN 0,4 kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej długości ok. 7,0 m, 

podwieszonej na projektowanej podbudowie słupowej, na działce nr ewid. 158 obręb Studzieniec, 

gm. Pysznica w związku z zamierzeniem inwestycyjnym pn.: „Budowa napowietrznej linii 

oświetlenia ulicznego nN 0,4 kV wykonanej przewodem typu AsXSn o łącznej długości ok. 190 m, 

podwieszonej na istniejącej i projektowanej podbudowie słupowej na działkach nr ewid. 164, 

162, 160, 461, 463/1, 463/2 obręb Studzieniec, gm. Pysznica.” 

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami  przedmiotowej sprawy oraz 

wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji w terminie 7 dni 

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 6 / w godzinach od 

7.30 do 15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz w godzinach od 9.00 do 17.00 w środy; 

telefon kontaktowy: 15 841 09 34. 

 

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

 

 

Data publikacji obwieszczenia 06.12.2021 r. 

 

                                                                      

 

 

 Z up. Wójta 

 

Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska 

 

   

 

 

 
 


