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UG.6733.2.2021  

 

OBWIESZCZENIE  
WÓJTA GMINY KREMPNA 

 

o zgromadzonym materiale dowodowym  

przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

Stosownie do przepisów art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 735) – dalej Kpa oraz art. 53 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 

z późn. zm.) – dalej Ustawa 

zawiadamia się , 

że w trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla zadania dot.:  

Przebudowy trzech przepustów (P01, P02, P03) oraz budowy przejazdu w bród (B41) w ramach 

projektu pn. "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja 

oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich" lokalizacja inwestycji: obręb 0013 

Wyszowatka, dz. nr ew. 76; obręb 0002 Grab, dz. nr ew. 99; obręb 0007 Ożenna, dz. nr ew. 23,  

inwestycja została uzgodniona w oparciu o art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym w trybie art. 106 Kodeks postępowania administracyjnego z: 

 Starostą Jasielskim, art. 53 ust. 5 Ustawy 

 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wydział Spraw Terenowych w 

Krośnie, art. 53 ust. 5c Ustawy 

 Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, postanowienie znak: ZO-694-16/21 

z dnia 27.05.2021 r. 

 Dyrektorem Zarządu Zlewni Jaśle Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, art. 

53 ust. 5 Ustawy 

 Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, postanowienie znak: 

RZ.RPP.437.343.2021.MK z dnia 31.05.2021 r. 

 Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Krakowie, art. 53 ust. 5 Ustawy. 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania, 

wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa, do czynnego udziału w każdym stadium 

postępowania, poprzez możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wypowiedzenia się, co do 

zebranych materiałów oraz zgłoszenia żądań.  

Strony, mogą się zapoznać z aktami sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Gminy 

Krempna pokój nr 6, w godzinach pracy Urzędu. 

Prosimy o składanie wniosków i zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego 

obwieszczenia. 

 
Wójt Gminy Krempna 

/-/ Kazimierz Miśkowicz 

Na oryginale znajduje się właściwy podpis 

 


