WÓJT GMINY ŚWILCZA
Świlcza, dnia 29 grudnia 2020r.

RGP.6733.93.2020.EL

OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 j.t. z późno zm.) w związku z art. 106 §2
Kodeksu postępowania administracyjnego (DzU.2020.256 t.j. z późno zm.),
zawiadamia się,
projekt

że

decyzji

w dniu 29 grudnia 2020r,
o

ustaleniu
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
znak
RGP.6733.93.2020.EŁ dla inwestycji pn:. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
w miejscowości Świ1cza na działkach nr ewid. 1069/2, 1070/1, 1070/4, 1070/5, 1070/6,
położonych w miejscowości Świ1cza, gm. Świlcza, dla Polska Spółka Gazownictwa Sp. z
0.0.33-100 Tarnów ul. Wojciecha Bandrowskiego 16;
został przesłany do uzgodnienia:
zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym G.t. Dz.U.2020.293 z późno zm.) do:
• Starostwa Powiatowego w Rzeszowie - w zakresie ochrony gruntów rolnych
• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krośnie
w zakresie melioracji i wód płynących,
• Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie udokumentowanych złóż wód
podziemnych.
.
• Zarządu Dróg Powiatowych- w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium
postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony mogą się z zapoznać z aktami sprawy w tut. Urzędzie w pokoju nr 2
w godz. 730 - 15 00 , poniedziałek w godz. 730 - 1600 •

Mając

na względzie bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Gminy jak i pracowników,
informujemy, że w celu załatwienia spraw osobiście, strony będą przyjmowane po
wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem odpowiedniego Referatu.
Kontaktować
się
można
z Urzędem również poprzez pocztę elektroniczną:
ug.swilcza@intertele.pl, elektroniczną skrzynkę podawczą e-PUAP, operatora pocztowego.
Telefon do kontaktu: 17/ 86 70 168.
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