BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CIESZANÓW

Cieszanów, dnia 19.11.2012 r.
Nasz 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. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz.
647),
ZAWIADAMIAM
że w dniu 19.11.2012 r. wydałem na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.
w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu – ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław
decyzję znak: GPiMK.6733.5.2012 o lokalizacji inwestycji celu publicznego 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, 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, obręb Załuże: 1654, 238, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 287/2, 233, 1656,
zostało zakończone.
Inwestorem powyższego przedsięwzięcia jest Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w
Jarosławiu Oddział Zakład Gazowniczy w Jarosławiu – ul. Krakowska 54, 37-500 Jarosław.
Projekt decyzji o lokalizacji powyższej inwestycji celu publicznego uzgodniły pozytywnie
niżej wymienione organy opiniujące:
1. Starosta Lubaczowski w zakresie ochrony gruntów rolnych – postanowieniem znak:
RG.I.6123.126.2012 z dnia 12.10.2012 r. z uzasadnieniem, że przedmiotowa inwestycja
nie powoduje zmiany przeznaczenia gruntów rolnych, użytku B-PsIII na działce nr 238 –
obręb Załuże. Uzgodnienia nie wymagają użytki dr i Ba, gdyż nie stanowią one gruntów
rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i
leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami) oraz
użytki klasy IV i V.
2. Marszałek Województwa Podkarpackiego w zakresie melioracji wodnych –
postanowieniem Ldz. Ilu.507.3.194.2012 z dnia 03.10.2012 r. z warunkiem, że w treści
decyzji inwestor zostanie zobowiązany do dokonania na etapie projektowania, uzgodnienia
kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych.
Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpacki Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych –
Inspektorat w Lubaczowie, ul. Słowackiego 13/2.
Zapis zawierający w/w zobowiązanie odnoszące do inwestora, umieszczono w ust. 5,
pkt 3 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 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” znak: GPiMK.6733.5.2012 z dnia 19.11.2012 r.
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3. Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie – postanowieniem znak: PZD.455.160.2012 z dnia
12.10.2012 r. z następującymi warunkami w zakresie :
1) lokalizacji w terenie zabudowanym i niezabudowanym: rozbudowy sieci gazowej
średniego ciśnienia PE dn 160 na działkach nr ewid. 938/7, 938/8, 988/2, 989, 990,
991, 992, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1106/3, 1304, 1306, 1324, 1325, 1327, położonych
w obrębie Nowe Sioło; 1654, 238, 1600/1, 1600/2, 1600/3, 287/2, 233, 1656,
położonych w obrębie Załuże:
a) przekroczenie poprzeczne drogi powiatowej nr 1664R Lubaczów – Tymce siecią
gazową średniego ciśnienia PE dn 160 wykonać metodą podwiertu w rurze
ochronnej.
b) przyłącza infrastruktury technicznej (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe) do projektowanej inwestycji winny być wykonane poza pasem
drogowym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w pasie drogowym za
zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej
zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych.
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie korzystając z przepisu art. 53
ust. 5c i art. 60 ust. 1a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) nie wyraził swego
stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu decyzji w sprawie lokalizacji
inwestycji celu publicznego 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”, położonej w większości w
granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku z tym w
świetle powyższych przepisów uznano, że projekt decyzji został uzgodniony pozytywnie.
5. Wójt Gminy Lubaczów po doręczeniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie zajął swego stanowiska w sprawie uzgodnienia jej w zakresie swoich
kompetencji, jak określono w porozumieniu Nr 1/2012 dnia 12.09.2012 r. zawartym
pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów, a Wójtem Gminy Lubaczów.
Każdy kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z aktami sprawy i
wypowiedzieć się w odniesieniu do zebranych dowodów i materiałów w Referacie
Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Cieszanowie
(pokój 16) oraz wnosić odwołanie od wydanej decyzji znak: GPiMK.6733.5.2012 z dnia
19.11.2012 r. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem
Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów, w terminie 14 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 poprzez
zamieszczenie w formie obwieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych 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.
BURMISTRZ
Miasta i Gminy Cieszanów
mgr Zdzisław Zadworny

2

3

