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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  (Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.)  oraz art. 10 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze 

zm.) zawiadamiam, że w dniu 07.12.2020r. zostało zakończone, prowadzone na wniosek 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. 

Loefflera 2, 25-550 Kielce, Pełnomocnik Pan Andrzej Drapała GAZOSYSTEM Sp. z o.o.  

ul. Handlowa 6, 37-450 Stalowa Wola, postępowanie administracyjne dla ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia 

do 0.5MPa z rur PE 100 dn 63 SDR 11 RC Typ 2 na działkach nr ew. 1169/10, 1169/9 i 

1169/8 wraz z przyłączem do punktu gazowego z rur PE 100 dn 25 SDR 11 RC Typ 2 na 

działce nr ew. 1169/8 w miejscowości Rytwiany”. 

W dniu 07.12.2020r. została wydana wnioskowana decyzja. 

 

         Z wydaną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz aktami sprawy, 

w oparciu o które została wydana, można się zapoznać w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 30. 

         Od w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach, za pośrednictwem Wójta Gminy Rytwiany w terminie 14 dni od dnia jej 

doręczenia. 

          Informuję, że w myśl art. 49 Kpa, po upływie 14 dniowego terminu ogłoszenia 

niniejszego zawiadomienia, należy uznać, iż nastąpiło doręczenie w/w decyzji. 

          Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego winno zawierać 

zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 
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