BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 20.09.2012 r.
Znak: GPiMK.6733.5.2012

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
późniejszymi zmianami) w związku art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM
że w dniu 14.09. 2012 r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu – ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław zostało
wszczęte postepowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia od
gazociągu w miejscowości Załuże do gazociągu wylotowego z likwidowanej stacji
redukcyjno – pomiarowej 1º w miejscowości Nowe Sioło”, obejmującego następujące
działki, położone w obrębach:
1) Gmina Cieszanów
a) obręb Nowe Sioło: 938/7, 938/8, 988/2, 989, 990, 991, 992, 1007/1, 1007/2, 1007/3,
1106/3, 1304, 1306, 1324, 1325, 1327,
2) Gmina Lubaczów
a) obręb Załuże: 1654, 238, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 287/2, 233, 1656
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać
wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie (pokój 16) w terminie 7 dni
od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Doręczenie przedmiotowego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
w formie obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w
Cieszanowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
Ponadto ze względu na położenie części przedsięwzięcia na terenie Gminy Lubaczów
obwieszczenie również zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Gminy w Lubaczowie oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.
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