
    
            Mielec, 14.11.2018r.                                                                                          

RGP.6733.32.2018 
 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 
 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2018.1945 t.j./ 

 
 

W Ó J T  G M I N Y   M I E L E C 
 
informuje, że w dniu 14-11-2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego Nr RGP.6733.32.2018 dla inwestycji pn: „Budowa 
oświetlenia ulicznego” na działkach nr ewid.gr. 93/4, 674/1, 793, 673/6, 673/1, 
672/7, 675/10, 675/11, 676, 677, 678, 679, 680, 681/4, 682/6, 672/8, 674/2, 674/3, 
681/5, 682/2, 683/1, 673/7, 673/6, 672/7, 734   położonych w miejscowości Wola 
Mielecka, gm. Mielec z wniosku Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w 
imieniu której działa pełnomocnik Pani Magdalena Mysona, ul.Do Huty 17, 33-100 
Tarnów. 
Od w/w decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Mielec w 
ciągu 14 dni od dnia doręczenia lub obwieszczenia.  
Pouczenie: 

Na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego 

(Dz.U.2017.1257 t.j. ) organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach 

organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1(Jeżeli przepis szczególny tak 

stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może 

nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo 

przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej), jeżeli w postępowaniu bierze udział 

więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w 

takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania 

ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2 kpa 

W przypadku zawiadomienia strony poprzez publiczne obwieszczenie o decyzji lub postanowieniu, 

które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, 

niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie 

odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
    

 Wójt  

/-/inż. Józef  Piątek 
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