
WÓJT GMINY RYTWIANY 

IŚ.6733.4.2021.DK                                                                         Rytwiany, 27.05.2021r. 
 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego  /t. 

j.  Dz. U. z 2021r., poz. 735), zawiadamiam, że w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do 

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: .: „Budowa sieci 

gazowej średniego ciśnienia na działkach o nr ew. 922/1 obręb Święcica; 21, 469, 502, 411 obręb 

Tuklęcz; 46, 33 obręb Grobla; 1325, 1328/1, 1332, 1329, 778, 779, 781, 783, 1308, 785, 787, 789, 

791, 793, 795, 797, 799/1, 799/2, 801, 803, 805, 807, 809, 811/1, 815, 818, 819, 822/3, 822/2, 825/1, 

827 obręb Kłoda; 1570/1, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575/1, 1575/2, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580 

obręb Rytwiany” o wydanie której wystąpił Pan Adam Górecki JT PROJEKT JOLANTA 

TADEUSIAK ul. Płochocińska 111/111, 03-044 Warszawa, pełnomocnik działający w imieniu PSG 

Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, organy 

uzgadniające zajęły n/w stanowiska: 

1. Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w terminie 

2 tygodni od dnia dostarczenia wystąpienia o uzgodnienie tj. od dnia 12.05.2021r. W świetle art. 

53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za 

dokonane. 

2. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, nie zajął stanowiska w zakresie ochrony 

melioracji wodnych w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia wystąpienia o uzgodnienie tj. od 

dnia 12.05.2021r. W świetle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane. 

3. Zarząd Dróg Powiatowych, nie zajął stanowiska w odniesieniu do pasa drogowego oraz terenów 

przyległych do pasa drogowego w terminie 2 tygodni od dnia dostarczenia wystąpienia o 

uzgodnienie tj. od dnia 12.05.2021r. W świetle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane. 

4. Gmina Rytwiany pismem z dnia 19.05.2021r. znak: IŚ.7234.39.2021.MK uzgodniła projekt 

decyzji oraz wydała opinię w zakresie realizacji inwestycji w pasie drogowym. 

Prace przy realizacji inwestycji należy wykonać sposobem nie ingerującym w konstrukcje jezdni. 

Roboty związane z wykonaniem sieci gazowej w pasie drogowym nie mogą zmniejszać 

stateczności i nośności podłoża oraz nawierzchni, naruszać urządzeń odwadniających, ciągów dla 

pieszych i innych podziemnych urządzeń drogi. Ponadto należy wykonać powyższą inwestycję 

zgodnie z obowiązującymi przepisami zawartymi  w Rozporządzeniu Ministra  Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich  usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.). Po wykonaniu 

robót budowlanych pas drogowy przywrócić do stanu pierwotnego. 

5. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie PGW Wody Polskie, decyzją z 

dnia 25.05.2021r., znak: KR.RPP.611.401.2021.NS, uzgodnił projekt decyzji o warunkach 

zabudowy w zakresie art. 53 ust. 4 pkt 11b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.), określając następujące warunki i wymagania 

dla planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) Wszystkie elementy sieci gazowej średniego ciśnienia w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią wykonać jako podziemne. 

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można się zapoznać 

z  aktami przedmiotowej sprawy  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych 

dowodów i materiałów w sprawie . 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Po upływie wyżej określonego terminu sprawa będzie rozpatrywana w oparciu                                      

o zgromadzoną dokumentację sprawy. 
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