Krempna, 10.05.2021 r.
UG.6733.2.2021

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Krempna
o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
Stosownie do przepisów art. 49, art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 ze zm.).
ZA WI AD AM I AM ,

że w dniu 30.04.2021 r. na żądanie Pana Pawła Ziobroń reprezentującego firmę Arcadis Sp. z o.o., pełnomocnika inwestora Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gorlice,
38-333 Zagórzany 343 – zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz
przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” na dz. nr ewid. 76 w m. Wyszowatka, dz.
nr ewid. 99 w m. Grab oraz na dz. nr ewid. 23 w m. Ożenna.
Charakterystyka inwestycji:
Przebudowa trzech przepustów na obiekty o większym świetle, wykonane z profili z blachy falistej
wsparte na betonowych fundamentach z odtworzeniem dna kamieniem naturalnym. Do stabilizacji
mogą być wykorzystane bale drewniane. Odtworzenie istniejącej drogi nad przepustami
stabilizowanej kruszywem lub płytami betonowymi. Lokalizacja: Grab - dz. nr ewid. 99, Ożenna - dz.
nr ewid. 23
Przejazd w bród o konstrukcji kamienno-drewnianej, wykonanej z drewnianych bali oraz ułożonymi
głazami i blokami skalnymi na podsypce z pospółki. Umocnienia brodu (brzegów, dna i najazdów)
narzutem kamiennym lub z kamienia łamanego i bali drewnianych. Lokalizacja: Wyszowatka - dz. nr
ewid. 76.
W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania,
wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, 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 - (tel. kontaktowy: 13 44 14 044).
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
Otrzymują:
1. Strony postępowania
2. Strona internetowa: www.bip.krempna.pl
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
4. Tablica ogłoszeń: w m. Wyszowatka, Ożenna, Grab
5. A/a

