
                                                                                                                 Rymanów, 29.11.2007r.
Znak: INW-7331-II-16/07

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

/j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm./ zawiadamiam, że na wniosek Gminy Rymanów z dniem 

29.11.2007r.  zostało  wszczęte  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o  lokalizacji 

inwestycji  celu  publicznego  dla  inwestycji  p.n.:  „Budowa  budynku  Przychodni  NZOZ  wraz  z 

urządzeniami towarzyszącymi”:

− parking  dla  samochodów  osobowych,  osłona  śmietnikowa,  wjazd  i  wyjazd  na  działkę,  plac 

manewrowy,  a także  uzbrojenie terenu:

− przyłącz wody z własnej studni, zlokalizowanej w obrębie wlasnej działki, 

− kanalizacja sanitarna projektowanym przyłączem przez działki nr ew. 589/1 i 588/2 

− przyłącz gazu na warunkach podanych przez Zakład Gazowniczy

− przyłącz energii kablem energetycznym w obrębie własnej działki.

           Inwestycja  powyżasza  jest  planowana  na  terenie  nieruchomości  położonej  we  Wróbliku 

Szlacheckim na działkach o nr ew. 589/2 i 590.

 

         Strony mogą w ciągu 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia  zapoznać się z aktami i zgłosić 

ewentualne zastrzeżenia w Urzędzie Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a   w pokoju nr 26.

Otrzymują:
1. Gmina Rymanów, Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów,
2.
3. aa.
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O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  RYMANÓW

                                         Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Rymanów z dniem 29.11.2007r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego 

p.n.: „Budowa budynku Przychodni NZOZ wraz z urządzeniami towarzyszącymi”, tj:

− parking dla samochodów osobowych, osłona śmietnikowa, wjazd i wyjazd na działkę, plac manewrowy, 

a także  uzbrojenie terenu:

− przyłącz wody z własnej studni, zlokalizowanej w obrębie wlasnej działki, 

− kanalizacja sanitarna projektowanym przyłączem przez działki nr ew. 589/1 i 588/2 

− przyłącz gazu na warunkach podanych przez Zakład Gazowniczy

− przyłącz energii kablem energetycznym w obrębie własnej działki.

           Inwestycja powyżasza jest  planowana na terenie  nieruchomości  położonej  we Wróbliku 

Szlacheckim na działkach o nr ew. 589/2 i 590.

Strony mogą w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia zapoznać się 

z aktami sprawy, zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy 

w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a od poniedziałku od piątku w godzinach pracy urzędu poniedziałek od 

800 do 1600, od wtorku do piątku od 700 do 1500,  pokój Nr 26, I piętro.

                                                                                            

Burmistrz Gminy Rymanów
          Jan Rajchel


