
Znak: RIN.6733.18.2020                                   Rymanów, 31.08.2020r. 

 
     
                                                                    OBWIESZCZENIE 

         BURMISTRZA GMINY RYMANÓW 
 

 

        Na podstawie art. 7 - 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) 

w  związku z toczącym się postępowaniem z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w 

Warszawie, 00-537 Warszawa, ul. Krucza 6/14, działającej przez Pełnomocnika P. Władysławę 

Bukład, Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego „Inżynieria”, 38-400 Krosno, ul. Krakowska 21   

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

inwestycyjnego: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE63 z przyłączem gazowym 

PE25” na działkach nr ew. 318/1, 318/2, 632 w miejscowościach Ladzin-Wróblik Królewski 

w Gminie Rymanów, 

 
                                                               i n f o r m u j ę,  że 

 zostały dokonane stosowne uzgodnienia projektu decyzji, 

 został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji. 

 

  W siedzibie tut. Urzędu Gminy, 38-480  Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a  w Referacie  
Infrastruktury (pokój nr 213) w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia 
niniejszego zawiadomienia mogą Państwo przed wydaniem decyzji  zapoznać się z zebranym 
materiałem dowodowym i wypowiedzieć się co do materiałów oraz zgłoszonych żądań 
w przedmiotowej sprawie. .  W związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem epidemii, w trosce 
o Państwa i pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie, bezpośrednia obsługa stron jest 
ograniczona. W celu zapoznania się z aktami prowadzonej sprawy, wniesienia uwag lub uzyskania 
dodatkowych informacji proszę o kontakt  drogą mailową: gmina@rymanow.pl, telefoniczną 
0134355006 wew. 213 lub listową na adres: Urząd Gminy w Rymanowie, 38-480 Rymanów, ul. 
MItkowskiego 14a. W razie nie przedłożenia w tut. organie w powyżej wskazanym terminie 
nowych dowodów w sprawie, po upływie wskazanego terminu, zgodnie z dyspozycją art. 80 z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego zostanie dokonana ocena całokształtu 
zgromadzonego materiału dowodowego oraz zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie 
i rozstrzygająca sprawę co do istoty. 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania wg odrębnego wykazu stron oraz w trybie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń 
w miejscowości Ladzin, Wróblik Królewski oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie. 

2.  UG-aa. 
 
 


