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OBWIESZCZENIE

Stalowa Wola, 30 maja 2018 r.

Urząd Gminy Mielec 
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Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1073),

Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli 
zawiadamia

że, na wniosek Wójta Gminy Mielec (pismo znak: RGP.6733.20.2018 z dnia 16.05.2018 r.) w dniu 
30.05.2018 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli postanowienie (znak: 
RZ.ZPU.4.521.1.947.2018.ID) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa linii energetycznej kablowej ziemnej SN, 
stacji transformatorowej słupowej SN/nN Szydłowiec 1 wraz z wyprowadzeniem linii SN i nN" na działkach o 
nr ew. 27/6, 28/1, 28/2, 17/12, 17/13, 68/1, 44/2, 244, 77/1, 77/2, 80/1, 80/2, 80/4, 80/7, 82/7, 82/6 
położonych w miejscowości Szydłowiec, gm. Mielec, na działkach nr ew. 440, 441, 439 położonych w 
miejscowości Wola Chorzelowska, gmina Mielec oraz na działce nr ew. 320 położonej w miejscowości 
Dębiaki, gmina Tuszów Narodowy.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie 
Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola lub w Urzędzie Gminy Leżajsk 
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłączcie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, 
ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Dnia 30.05.2018 r. nastąpiło publiczne ogłoszenie niniejszego obwieszczenia.
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia zawiadomienie o w/w 

postanowieniu uważać się będzie za dokonane.
D y i* e k t o r 
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Otrzymują:
1. Wójt Gminy Mielec celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy w Mielcu przez okres 14 dni od publicznego ogłoszenia tego obwieszczenia, a także 
w sposób zwyczajowy przyjęty w danej miejscowości.

2. Zarząd Zlewni w Stalowej Woli
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