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

Telefon:'l7 4074650 fax:77 4074651; wrłrv.lubrza.opole.o1; e-nail: Urzad@Jubrza.opole€l

Lubrza, 09-72-ż019r.
Nr V.6733,10,2019.ZPI

OBWIESZCZENIE
w sprawie rrydania decyzji o lokalizacji inwesĘcji celu publicznego

Na podstawie ań. 53 ust. 1 ustawy z dnta 27 marca ż0O3r. o planowarriu i zagospodarowanru
przestrzenn}łn (Dz. U. z ż0I8r. poz. 1945 z późn. zrn.) i zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia
14 czorwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administraryjnego (Dz.U. z20I8r.poz. ż096 z późn. ml.)

Wójt Gminy Lubrza
zawiadalrńa, źe w dniu 9 grudnia 2019 r. wydal decyzję nr 101673312019 o ustalenie lokalizacji celu
publicznego na necz Mega Centrum Plus Ryszard Żak, vl. Zamkowa l, 48-200 Prudnik dla
inwestycji polegającej na posadowieniu teletechnicznych słupów kompozytowych w pasie
drogi gminnej (dz. nr 48ll4) relacji Skrzypiec * Dytmarów G 107315 O oraz drogi
wewnętanej dz. nr 30l

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

L.p. Numer działki Kańa maDY Obręb Gmina
1 48Il4 7 0039 Skzwiec Lubrza
2 301 6 0039 Ska,piec Lubrza

Niniejsze obwieszczenie zostaje po.iane do publicznej wiadomości poprzez zanieszczenie
na stronie Biuletpu Informacji Publiczrrej Urzędu Gminy Lubrza hĘ://bip,lubrza.opole,pl oraz
wy"wieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-23I Ltlbrza oraz
tablicy ogłoszeń miejscowości Skrą,piec w dniu 09-12-20l9r. Z Ireścią decyzji oraz z aktami sprawy
można się zapoznać w tutejsz}łn Urzędzie pok. nr 20l w go&inach pracy urzędu.: od 7:00-15:00 od
poniedziałku do piątku,
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l mgł Mariusz Kozaczók

pouczenie

Od niniejszej decyzji sfuży stronom odwołanie do Samorądowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu , ul. Oleska 19ą 45-052 Opole, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza w terminie 14 dni od
daĘ wywieszenia niniejszego obwieszczenia ( tj. w dniach 09.12.2O19r. do 2ż.12,2O19r.), Odwołanie
powinno zańerać 7arzJty odloszĄre się do decyzji, określaó istotę i zakres Ędania będąoego
przedmiotem odwołania oraz wskazyrvać dowody uzasadniające to ż:ądanie (art. 53 usL 6 ustawy
o planowaniu i ząospodarowaniu przestrzenn}łn).


