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Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica
WÓJT GMINY OLSZANICA
sygn. akt:
RRG.6733-4.8.2021.CP

Olszanica, dnia 29.07.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Wójta gminy Olszanica
z dnia 29 lipca 2021 r.
o zakończeniu postępowania administracyjnego
w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. 2021.735,
z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U.
2021.741,z późn.zm.) ,
zawiadamiam
wszystkich zainteresowanych, że zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa 6 pryzm
kamiennych w korycie rzeki – tarlisk, odbudowa zniszczonej skarpy brzegowej prawego brzegu rzeki poprzez
wykonanie opaski kamiennej oraz wykonanie nasypu z wybranego z koryta urobku. Powyższy zakres
zamierzenia budowlanego będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia Udrożnienie koryta rzeki San na
odcinku od zapory Myczkowce do wylotu wody spracowanej przy Elektrowni Wodnej Myczkowce, polegającego
na wykonaniu prac utrzymaniowych koryta, w celu umożliwienia przeprowadzenia bezpiecznego zrzutu
jałowego przelewami zapory Myczkowce. Prace utrzymaniowe polegać będą na usunięciu roślinności oraz
naniesionych mas ziemnych z koryta rzeki”, planowanego do realizacji na działkach o nr ew.: 81/3, 81/1 i 100/21
położonych w miejscowości Zwierzyń, obręb 0008, gm. Olszanica,
- prowadzonego na wniosek: PGE Energia Odnawialna S.A. z/s. w Warszawie,
ul. Ogrodowa 589A, 00-876 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Panią Anitę Banaś.
W związku z powyższym informuję, że z całością akt sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Olszanicy w pokoju
nr 27 „Referat Rozwoju Gospodarczego”,
w terminie 14 dni od daty wywieszenia, tj. od r. do r., na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Olszanica oraz w miejscowości
Zwierzyń, a także umieszcza się informację na stronach internetowych: www.bip.olszanica.pl.
Zawiadomienie przez Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49
K.p.a).
W wyżej wymienionym terminie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji.
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