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OBWIESZCZENIE
o w§zczęciu po§tępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 74 czervlca 1960r. Kodeks
postępowania admini§tracyjnego (j.t: Dz. U. z 20|8r. poz. 2096 z późn.zm.), w z:wiązku z
art, 53 ust. 1 ustawy z dńa27 marca 2003r. o planowaniu i ząospodarowaniu przestrzermym

c.t: Dz. U. z2018r. poz.1945 zpóźn,zm),Wójt Gminy Lubrza

zawiadamia,
że w dniu 24 częrwca 20L9t. zost;ło wszczęte na wniosek Gminy Lubrza u1. Wolności 73,
48-23l Lńlza, zostńo wszczęte poĘpowanie administracyjne o wydanie decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inweĘcji polegającej na:

Wykonaniu kanalżacji deszczowej w Skrzypcu dla zadania: ,,Przebudowa drogi
gminnej nr G1073150 ( dz.nr 481/3) relacji Skrzypiec - Dl.tmarów w pasie drogowym w

km. Od 0+000 do 0+500"

zgorlnię z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na nasĘpujących dńalkach
oznaczonych w ewidencji gruntów i budynkówjako działki:

L.p. Numer działki karta mapy Obręb Gmina
1 505 6 0039 Skrnpiec Lubtza
2 481/3 6 0039 Skrypiec Lllbtza

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnionę w Utzędzie
Gmily Lubrza, ul. Wolności 73,48-231 Lubrza, pok. nr 201 w godzinach pracy ufzędu.;
od 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia. Zgoóńe z art. 70 k.p.a. zapewnia się stronom czynny tudziń w kźdym
studium poĘpowania, a ptzed wydaniem decyzji umożliwia się wlpowiedzenie co do
zebranych dowodów i materiałów orcz zgłoszonych żądań,

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przęz
zalrtieszezęnie w publicznym dostępnym wykazie darrych na stronie BIP Urzędu Gminy
w Lubrzy (www.bip.lubrza.opole.p1), oraz przęz wyr,vieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu
Gminy w Lubrzy, miejscowości Skrzlpiec.

Pouczenie:
Ztłwia.domienie stron w fuodze obwieszczenia tważa się za dokonane po upĘwie czternastu dni od
dnia, w którym nąstqpiło publbzne obwieszczenie, inne publbzne ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biulerynie Informacii Publicznej (mt. 49 Kodelrsu postępowania administracyjnego).
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