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RGP.6733.4.2018 
 

                                                  O B W I E S Z C Z E N I E 
 
  Na podstawie art.49, art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r - Kodeks postępowania 
administracyjnego / Dz.U.2017.1257 t. j. / oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz.U.2017.1073 t. j. / 
 

W Ó J T  G M I N Y   M I E L E C 
 
informuje, że na etapie prowadzonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa i przebudowa sieci 
elektroenergetycznej średniego napięcia w miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec  oraz 
Trzciana, gm. Czermin” na działkach o nr ewid. 1562, 1498, 1497/2, 1520, 1561/2, 396, 
1521/1, 1518/2, 1518/1, 1517, 1956, 1882/3, 1882/1, 1564/2, 1469, 1561/5, 1561/9, 
1494/8, 1494/9, 1495, 1496/1, 1496/2, 1497/1,1578, 1564/1, 1594, 1600, 1601, 1591, 
1592, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1587, 1583, 1582, 1580, 1579, 
1415, 1407, 1437, 1444, 1438, 1439, 1445, 1447, 1453, 1452, 69 położonych w 
miejscowości Rzędzianowice, gm. Mielec oraz na działkach 855, 854, 864, 865, 866, 867, 
882,  597, 594/6, 596, 605/6 położonych w miejscowości Trzciana, gmina Czermin z wniosku 
PGE Dystrybucja S.A.  z/s w Lublinie, ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin w imieniu której działa 
pełnomocnik Pan Paweł Kowalczyk zam. Parczówek 47A,  26-307 Białaczów, został 
opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i  przesłany do 
organów uzgadniających.   
Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie stron na podstawie niniejszego ogłoszenia uważa się 
dokonane po upływie 7 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia. 
W tym terminie osoby mogą zapoznać się z projektem decyzji w Urzędzie Gminy w Mielcu ul. 
Głowackiego 5 pok. nr 12 w godzinach urzędowania. 
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 . 

 
 

 z up. Wójta 
/-/inż. Jan Mazur 

Zastępca Wójta 
 

 

Sprawę prowadzi: główny specjalista Anna Domanik tel. 17 774 56 39 - pok. nr 12 


