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OBWmSZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie aII. 49 i art, 6l §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (.t: Dz. U. z 2ol8r. poz. 2096 z późn.zm.), w związlal
z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20O3r. o planowaniu i zagospodarowaniu
prze§trzennym (i.t: Dz. U, z2o18t. poz.7945 z późn.zm), Wójt Gminy Lubza

zawiadamia,
że w dniu 29 li§topada 2019r. zastńo wszczęte na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy, ul. Harcerska I, 48-2!, Lubrza, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na:

Budowa przyłącza gazu z butli naziemnej o pojemności 2 700m3

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następującej działce oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka:

L.p. Numer działki karta mapy Obręb Gqina
1 _r+ 1 0019 Olszynka Lubrza

Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie
Gminy Lubrza, ul. Wolności 73, 48-23| Lubrza, pok. nr 201 w godzinach pracy urzędu,:
od 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku, w okresie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego
obwieszczenia. Zgodnie z ut. 10 k.p.a. zapewnia §ię §tronom czynly udzlał w kżdym
studium postępowanią a przed wydaniem decyzji umożliwia się wypowiedzenie co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych ządań.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez
zańeszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy
w Lubrzy (www.bip.lubrza.opole.pl), otz ptzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń: Urzędu
Gminy w Lubrzy, miejscowości Olszynka.

Pouczenie:
Zawiadomienie stron w drodze obwieszczenia u||aża się za dokonane po uńlwie czternastu dni od
dnia, w Hórym nĄstqpiło publicme obwieszczenie, inne publicme ogłoszenie lub udostępnienie pisma
w Biuletynie Informacji Publicmej (art. 49 Kodelcsu postępowania administrac$nego).

Umieszczono w miejscu publicmlłn:
od dnla 02,12.2019 r.
do dnia 15.12.2019 r,
na BIP-ie l 1.12,10,2019 r.
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