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OBWIESZCZENIE
Dzialajqc na podstaviie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz.lJ. z2016r.poz.23) w zwiqzku zart.53 ust.4 ustawy zdnia2T marca2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z2016r. poz.778)
zawiadamiam

2e na wniosek Burmistrza Miasta Kolbuszowa (pismo znak: RGKiB.6733.4.2017

z

dnia

02.02.2017r.) w dniu 09.02.2017r. zostalo wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji
irJrzqdzert Wodnych w Rzeszowie, dzialaiqcego z upowaZnienia Marszalka Wojew6dztwa Podkarpackiego
oostanowienie (znak: IMi.507.1.72.2017) uzgadniaj4ce po4tywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego w zakresie melioracii wodnvch, pod warunkiem jak w postanowieniu dla
inwestycji pn.: ,,Budowa sieci elektroenergetycznej Sredniego napipcia 15kV w ramach zadania'.

Przebudowa linii napowietrznej SN 15kV Kolbuszowa - Sokol6w 2 zasilajqcej stacjp Zarqbki 2,3" na
dzialkach om. nr ew.; 407,414,475,479,480,481,483,484, 1775 poloZonych w m. Kolbuszowa Dolna.
Ka2dy kto ma w tym interes prawny, moze zapoma6 siE z tre6ci4 postanowienia jak wyzej w siedzibie
Podkarpackiego Zarzqdu Melioracji i lJrzqdzefi Wodnych w Rzeszowie ul Hetmariska 9, PZMIUW Inspektorat
Mielec ul. Korczaka 4 lub w lJrzpdzie Miejskim w Kolbuszowie w terminie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia

-

niniej szego obwieszczenia.

Na powy2sze postanowienid stuZy zazalenie wyl4czrie Inwestorowi do Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Rzeszowie za poSrednictwem Marszalka Wojew6dzrwa Podkarpackiego, w imieniu kt6rego
wystgpuje Dyrektor Podkarpackie go Zarzqdu Melioracji iUrzqdzefi Wodnych w Rzeszowie . ZulaIenie to naleiry AoZry€
w terminie 7 dni od dnia dorqczenia postanowienia na adres: 35-959 Rzesz6w, ul. Hetmariska9, (art.l1 pkt l, art. l4l
$ 2 oraz art. 144 w zw. z art. 129 $ I K.p.a ).
Po uplywie 14 dni od dnia publiczrego ogloszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o w/w
postanowieniu uwazad sig bEdzie za dokonane.

Otrrymuja:

l.

\
\

2.
3.

Burmistrz Miasta Kolbuszowa celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na
tablicy ogloszef UrzEdu Miejskiego w Kolbuszowejprzez okres czternastu dni od publiczrego ogloszenia tego
obwieszczenia, atak2e w spos6b rvryczajowo przyjety w danej miejscowoSci.
Podkarpacki Zarzqd Melioracji irJrzqdzef Wodnych w Rzeszowie celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia
na tablicy ogloszeri w siedzibie Zarz duprzez okres cztemastu dni od publicznego ogloszenia tego obwieszczenia.
PZMiUW - Inspektorat Mielec celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogloszeri w siedzibie
Inspektoratu przez okres czternastu dni od publicznego ogloszenia tego obwieszczenia.

