
Rusiec, dnia 06.02.2018 r. 
   WÓJT Gminy Rusiec 
      pow. bełchatowski 
           woj. łódzkie 
.......................................................... 

       (pieczęć) 
 

Znak: GB4.6733.OWD.09.2017 
 

OBWIESZCZENIE 
WÓJTA GMINY RUSIEC 

 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                             

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)                   
oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego         
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 11 grudnia  
2017 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na budowie sieci wodociągowej do miejscowości Kurówek Prądzewski            
na działkach o nr ewid. 955/2, 1399, 77, 1335, 75, 78, 79, 324, 325, 323, 415, 326, 701, 
703/1, 87, 1360, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 59, 64/1, 1359, 1343, 66, 65, 64/2, 63, 32 i 626  
obręb Prądzew, gmina Rusiec dla Inwestora Gmina Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec,  
    
uzyskano niezbędne uzgodnienia organów w wymaganym zakresie oraz zakończono 
kompletowanie dokumentów niezbędnych do wydania w/w decyzji: 
 
1) w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego: 

- postanowienie Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie z dnia 11.01.2018 r.,  
   znak : PZD.TA.4331.1.2018 

       - postanowienie Wójta Gminy Rusiec z dnia 10.01.2018 r., znak : GB3.6730.UD.01.2018 
2) w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne: 
       - postanowienie Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Łodzi  z dnia 22.01.2018 r.,  
         znak: ZS.224.3.14.2018 
3) w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne: 

- postanowienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sieradzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
  Wody Polskie z dnia 30.01.2018 r., znak: PO.ZPU.5.52.78.2018.KA-S 

 
Informuj ę osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach, 

wynikaj ących z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym 
stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień 
oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. W związku             
z powyższym strony mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy            
w siedzibie Urzędu Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, pierwsze piętro,          
pok. nr  14, w godzinach od 730 do 1530 .  

 Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia 
umieszczenia go na tablicy ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ruścu, sołectwa Prądzew 
oraz na stronie internetowej:  www.rusiec.pl. 

 
 
                                                                               Z up. WÓJTA       
                                                                            
                                                                               Marek Łopata 
                                                                                                                                      Inspektor ds. budow nictwa 
                                                                                                                                    i planowania przestrz ennego 
 


