
Wójt Gminy Lubrza
48-231 Lubrza, ul. Wolności 73

Telefotl.77 4074650 fax: 77 407465I; www.lubrza.opole .pl; e-mail: urzad@lubrza.ooole.ol

Llbrua,24-06-2019r.
Nr Y .6733.7 .2019.ZPI

OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (i.t: Dz. U, z ż0l8r. poz. 1945zpóźll.zm.)izgodniezań.49§lustawyzdnia
],4 czerwęa 19ó0 r, Kodeks Postępowania Administraryjnego (j,t: Dz. U. z 2018r. poz.2096 z późn.
zm.)

Wójt Gminy Lubrza
zawiadamią że w dniu 24 czerwca 2019 r. wydał decyzję nr 716733lż019

o ustalenie lokalizacji celu publicznego na rzecz Turon Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31-
031 Kraków, Oddział w Opolu ul. Waryńskiego L,45-047 Opole, reprezenlowanęgo przez
Pełnomocnika INST-EL Usługi Elektroinstalacyjne Norbert Molenda, ul. Mierosławskiego 10
48-200 Prudnik dla inwestycji polegającej na roztrudowie linii kablowej 0,4 kV celem
zasilenia obiektu handlowo-usługowego

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach
ozraczonych w ewidencji gruntów i budyŃów jako działki:

L.D. Numer dzialki Karta mapy Obręb Gmina
i lJ:r3 J 0019 Olszynka Lubrza
2 3/38 3 0019 Olszrłrka Lubrza
3 3l37 3 001 9 Olsąnka Ll:btz,a

4 73/1 l 00l9 OlszyŃa Lubtza
5 12 3 0019 Olszrynka Lubrza

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publiczrej wiadomości poprzez zamieszczenie na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubrza httpl/bip.lubrza.opole.pl oraz
wlrłieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrąy ul. Wolności 73,48-231 Lubrza oraz
tablicy ogłoszeń miejscowości Jasiona w dniu 24-06-2019r., Z treścią decyzji oraz z aktami sprawy
można się zapoznń w tutejs4ym Urądzie pok. nr 201 w godzinach pracy urzędu.: od 7:00-15:00 od
pon iedziałku do piątku.
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pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu , ul, Oleska 19a, 45-052 Opole, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza \ terminie 14 dni od
daĘ wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 25.062019r. do 08.07.2019r.). Odwołanie
powinno zawierać zatzuty odnoszące się do decyzji, określaó istotę i zakres Ędania będącego
przedmiotem odwołąnia oraz wskaz},rvaó dowody uzasadniające to żądani€ (art. 53 ust. 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenrrym).


