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Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin 

Na podstawie art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Burmistrz Miasta Dęblin 

zawiadamia, 

że dnia 05 października 2022 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie Zakład 

Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, została wydana decyzja w sprawie ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego 

ciśnienia PE dn 63 z przyłączem gazowym PE dn 25 do budynku wielorodzinnego przy ul. Kolejowej 18, 

przewidzianej do realizacji na działkach nr 3308, 3309 i 2363/9 (obręb 0001 Dęblin). 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miasta Dęblin pok. 117, w godzinach pracy Urzędu. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. T. Zana 
38C, 20-601 Lublin, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Dęblin, w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Zgodnie z art. 
53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania 
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Dęblin oświadczeń 
0 zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie strony, niniejsza decyzja stanie się ostateczna 
1 prawomocna. Jeżeli strona złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, to nie przysługuje już prawo do 
złożenia odwołania, ani skargi do sądu administracyjnego (art. 107 § 1 pkt 7 w związku z art. 127a ustawy kodeksu 
postępowania administracyjnego). 

Otrzymują: 

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy Przemysław Biernat 
2. Izabela Chmal 
3. Krystyna Abramczyk 
4. Tadeusza Cholewa 
5. Maria Kamińska 
6. Eugeniusz Płoch 
7. Helena Płoch 
8. Katarzyna Płoch 
9. Marcin Płoch 
10. Bogumiła i Maciej Wnuk 
11. a/a 
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Sporządził: Krzysztof Kuropatwo teł. : (081) 88-30-082, e-mail: kkuropatwa(5)um.deblin.pl 


