
 BURMISTRZ 
MIASTA i GMINY

 STASZÓW

Staszów, dnia 14.01.2019 roku 
IPP-II.6733.32.2018.XI

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie  z  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  –  Kodeks  postępowania
administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945)

zawiadamiam strony postępowania,

że  na  wniosek  Polskiej  Spółki  Gazownictwa  Sp.  z  o.o.  w  Warszawie  Oddział  Zakład
Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w dniu 14.01.2019 r. wydana została
decyzja  Nr 1/2019  znak:  IPP-II.6733.32.2018.XI  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego  budowie sieci gazowej średniego ciśnienia
z rur PE Dn 63 i 40 mm na części działek o numerach ewidencyjnych 911/4, 295/2, 865/4,
864/2, 863/2, 862/2, 861/7, 861/4, 860/7, 828, 827, 826/1, 833/5, 858/2, 857/7, 857/8, 856/2
obręb Grzybów, gm. Staszów.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 15.01.2019 r.
do dnia  28.01.2019 r.  W ww.  terminie w siedzibie  Urzędu Miasta  i  Gminy w Staszowie,
ul. Opatowska 31 (pokój nr 216) można zapoznać się z treścią decyzji.

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego  w  Kielcach  za  pośrednictwem  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Staszów,
w terminie 14 dni, tj. do dnia 11.02.2019 r. 

Odwołanie  od  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  celu  publicznego  powinno  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 z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

Osoba prowadząca sprawę:
Ewelina Pyrek
tel. 15 864 83 06
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