
Przecław, dnia 2019.03.11 
UIOŚiGG.6733.18.2018 
 
 

OBWIESZCZENIE 
  
  

  Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 
z późn. zm.) 
 
 

informuje się, 
że w związku ze sporządzeniem projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla 
inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie odwiertu gazowego Korzeniówek 1K - KGZ Pilzno 
zostały wydane: postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Krośnie znak ZS.224.262.2018 z dnia 4.01.2019 roku; postanowienie Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak RZ.2.4.521.01.2019.MK z dnia 4.01.2019 r. 
Na trasie przebiegu inwestycji występuje kolizja z rowem R-A. Inwestor zobowiązany jest 
wykonać ww. inwestycję w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej tego 
urządzenia - w przypadku jego uszkodzenia przebudować celem zapewnienia swobodnego 
przepływu wód. Postanowienie Starosty Powiatu Mieleckiego znak IG.6123.1246.2018 z dnia 
29.01.2019 r. Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie znak RZ.RPP.611.1602.2018.MK 
z dnia 7.02.2019 r. określającą niezbędny warunek dla ochrony przed powodzią: Należy 
opracować regulamin określający sposób korzystania z inwestycji planowanej do wykonania 
w obrębie szczególnego zagrożenia na wypadek wystąpienia powodzi. Przedmiotowy 
regulamin należy uzgodnić z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Prace 
związane z realizacją inwestycji należy prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego. Po 
zakończeniu prac należy uporządkować teren robót. Postanowienie Starosty Dębickiego znak 
GN.6123.6.262.2018.JR z dnia 1.03.2019 r.     
Zainteresowane strony w ciągu 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia mogą zapoznać się z ww. 
postanowieniami i decyzją w Urzędzie Miejskim w Przecławiu, ul. Kilińskiego 7 pokoju nr 23.  
 
Zgodnie z art. 49 KPA niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni 
od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
 
Otrzymują: 
1. Wydział Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przecławiu - strona 

internetowa: www.bipgminaprzeclaw.org 
2. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przecławiu 
3. Sołtys sołectwa Podole - tablica ogłoszeń 
4. Urząd Gminy Dębica - tablica ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie 
5. Urząd Gminy Żyraków - tablica ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie 
6. aa 


