
Burmistrz Miasta i Gminy 

            Iwaniska          

RG.6733.1.2022  

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 

z dnia 28.03.2022r. 

 

 Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 735 z póź. zm.), w związku z art. 51 

ust. 1 i 2, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503) 

 

                                                          zawiadamiam  

że w dniu 28.03.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego 

ciśnienia, z przyłączem gazowym na działkach o nr ewid. 471, 472/1 w miejscowości 

Tęcza ( obręb Tęcza), gmina Iwaniska.” 

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład 

Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce 

 

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, za pośrednictwem Burmistrza Miasta        

i Gminy Iwaniska, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z pozostałą dokumentacją        

w przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Rolnictwa, 

Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta i Gminy Iwaniska w Urzędzie Miasta i Gminy  

Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska, pokój  nr 3, (tel. 15 8601254). 

adres poczty elektronicznej email: drogi@iwaniska.pl 
adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /27j6hs1ie7/skrytka- podczas wyszukiwania 

podmiotu na ePUAP należy wpisać: Urząd Miasta i Gminy w Iwaniskach lub 27j6hs1ie7. 
 

W przypadku braku zastrzeżeń i wniosków obecność nie jest obowiązkowa. 
 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy w Iwaniskach, , na tablicy ogłoszeń  w sołectwie 

Tęcza oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy  Iwaniska 

http://iwaniska.pl/bip 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska 

Marek Staniek  


