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O B W I E S Z C Z E N I E 
 

 
      Na podst.art.53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  (j.t.: Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późn.zm.)  oraz art.10 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz.U. z 2017r poz. 1257  
z późn.zm.) Wójt Gminy Rytwiany zawiadamia , że  w postępowaniu prowadzonym na 
wniosek Gminy Rytwiany ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany, pełnomocnik: Pan Mateusz 
Manecki ul. Wielopole 18b, 31-072 Kraków. dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego pn.: „Budowa hali sportowej stanowiącej rozbudowę istniejącego budynku 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących wraz z instalacjami wewnętrznymi i 
przyłączami zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. 
1366/6, 1366/4, 1366/3, 1365/4, 1365/5, 1365/1 i 1367/3 w Rytwianach” 
organy uzgadniające zajęły n/w stanowiska :  
 
1. Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w zakresie ochrony gruntów rolnych                           

w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie tj. od dnia 
23.03.2018r. W świetle art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane.  

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Krakowie nie zajęło stanowiska w zakresie melioracji wodnych w odniesieniu do 
ustawy Prawo wodne w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie 
tj. od dnia 23.03.2018r. W świetle art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane.  

3. Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie nie zajął stanowiska w odniesieniu do terenów 
przyległych do drogi powiatowej w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o 
uzgodnienie tj. od dnia 23.03.2018r. W świetle art.53 ust.5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane.  

4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją z dnia 04.04.2018r znak: 
KR.RPP.611.1877.2018.KB uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w odniesieniu do art. 166.1 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r  
(j.t. Dz.U. z 2017r poz. 1566 z późn.zm.). 
 
 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego Obwieszczenia  można zapoznać 
się z aktami przedmiotowej sprawy oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia do zebranych                  
w sprawie dowodów i materiałów. 
Po upływie w/w terminu zostanie wydana decyzja w oparciu o zgromadzoną w sprawie 
dokumentację . 
 
          
 
         

      Z up. Wójta 
 

      mgr inż. Dariusz Ciepiela 
Kierownik Referatu Inwestycji, 

Infrastruktury i Środowiska 


