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Mielec, 11.09.2019 r.
OBWIESZCZENIE
o wydanych postanowieniach

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.
Dz. U. 2018. 1945 z późn. zm.) oraz art. 10, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018. 2096 z późn. zm.)
i n f o r m u j e s i ę, że
w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,
ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, którą reprezentuje pełnomocnik: Pan Józef Lis, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji
transformatorowej 15/0,4kV wraz z budową podziemnych elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV i
nN 0,4kV, na działkach nr 923/5, 1004, 1014/1, 1043, 1044, 1078 położonych w Mielcu (Obręb 7. Rzochów),
zostało wydane postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzgadniające
przesłany projekt decyzji..
Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że stronie
przysługuje prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się
z dokumentami w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 5.
Zgodnie art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego obwieszczenia uważa się za dokonane po
upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia .

KIEROWNIK REFERATU URBANISTYKI
w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

mgr inż. Katarzyna Wojdylak

Otrzymują:
1. Biuro Promocji i Informacji Urząd Miejski w Mielcu –strona internetowa: mielec.bip.gov.pl
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu
3. a/a

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Mielcu
od dnia 11.09.2019 r. do dnia 25.09.2019 r.
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