
WÓJT GMINY PYSZNICA 

ul. Wolności 277  

37-403 Pysznica 

woj. Podkarpackie 

 
RI.III.6733.26.2014        Pysznica, dnia 05.12.2014r.  
 

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 2013 r. poz. 267) 

oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. 
poz. 647 z późn. zm.)  

 
zawiadamia się, 

iż w prowadzonym przez Wójta Gminy Pysznica postępowaniu administracyjnym z wniosku Inwestora – 
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Tarnowie Zakład w Sandomierzu 27-600 Sandomierz 
ul. K.K. Baczyńskiego 3, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Tomasz Zabawski, adres do 
korespondencji 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 24, w przedmiocie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci 
gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do punktu gazowego na dz. nr: 112/3 dla zasilania 
budynku jednorodzinnego przy ul. Isep w Brandwicy” na działkach nr ewid.117, 111/4, 111/3, 112/7, 112/4, 
112/3, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Brandwica, gmina Pysznica, 
dokonano uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez: 

 Starostę Powiatu Stalowowolskiego w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych rolniczo - BEZ 
ODPOWIEDZI – uzgodniono w myśl art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, tj.: w przypadku nie zajęcia stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia 
doręczenia wystąpienia o uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane, 

 
Jednocześnie informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w 

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 w każdym stadium postępowania 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 od daty doręczenia zawiadomienia w Urzędzie 
Gminy w Pysznicy / pokój nr 6 / telefon kontaktowy: 15 841 09 34. 
 
Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji. 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie przez okres 14 dni na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pysznica oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pysznica. 
 

 
Z up. Wójta 

 
Stanisław Paleń 
Sekretarz Gminy 


