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Lubrza, dnia 12.05.2022 r. 

V.6733.5.2022.ZPI   

Obwieszczenie  
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j, Dz. U. z 2022 r. poz. 735, ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 503.) 

zawiadamiam, 

że w dniu 12.05.2022 r. na wniosek inwestora Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. 
ul. Zielona 1, 48-231 Lubrza w sprawie wydania zmiany decyzji nr 1/6733/2021 z dnia 
22.03.2021 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 
inwestycyjnego pod nazwą: ,,Budowa instalacji systemu wysokosprawnej kogeneracji 
gazowej składającej się z dwóch silników gazowych’’, działki nr 631/4, 626/11 i 626/8, AM 
6, obręb Lubrza, została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w 
sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. 
przedsięwzięcia (nr sprawy V.6733.5.2022.ZPI). 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia decyzji.  

Zgodnie z art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dzień  
12 maja 2022 r. wskazuje się jako ten, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie: 
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, 
2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wilków (www.bip.lubrza.opole.pl), 
3. na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubrza (w sposób zwyczajowo przyjęty  
w danej miejscowości). 
 

Niniejsze zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od wskazanego powyżej terminu. 

W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na 
złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia niniejszego publicznego 
obwieszczenia. 
             Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Lubrzy,  
ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza (pok. nr 201 p. II), od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500.                                               
               WÓJT GMINY 
         mgr Mariusz Kozaczek 


