
   

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

RI.III.6733.36.2018        PYSZNICA, DNIA 02.01.2019 R. 

                        

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA 

 

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy w postępowaniu administracyjnym w 

przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Na podstawie  art. 36 § 1 i 2, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 

U. z 2018r. poz. 2096) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) zawiadamia się, iż 

prowadzone postępowanie administracyjne z wniosku Inwestora - Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło,  

w imieniu którego działa Pełnomocnik Pani Monika Polek, w przedmiocie wydania decyzji                   

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: 

„Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku 

mieszkalnego” na działkach  o numerach ewidencyjnych 4740/1, 4764, 4788/8, 4787/1, 4787/4, 

4787/6, 4787/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 5-Pysznica, gmina Pysznica, nie zostanie 

zakończone w terminie określonym w art. 51 ust. 2 i 2c ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 35 § 4   K.p.a, z uwagi na konieczność 

uzyskania decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wody Polskie, Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do inwestycji realizowanej na terenach 

szczególnego zagrożenia powodzią. 

           

 Termin rozpatrzenia sprawy ulega przedłużeniu, wyznacza się nowy termin 

załatwienia sprawy nie później niż w terminie miesiąca od daty otrzymania decyzji 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

 

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy 

Pysznica.  

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.             

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Pysznicy / pokój nr 4 / w godzinach 

od 7.00 do 15.00, telefon kontaktowy: 15 841 09 34. 

 

Data publikacji obwieszczenia 02.01.2019 r. 

 

Wójt 

 

Łukasz Bajgierowicz 


