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OBWIESZCZENIE 
    o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
  Na podstawie art. 49 i art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z 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),  

z a w i a d a m i a m 
 

że w dniu 20 września 2022 r. na wniosek P4 Sp. z o.o. z/s ul. Wynalazek 1, 02-677 
Warszawa, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Rafał Labus, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego, dla przedsięwzięcia obejmującego: 
 

Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PRD7103_A wraz  
z kablową linią zasilającą i kanalizacją kablową 

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

L.p. Numer działki Karta mapy Obręb Gmina 
1 12 1 0110 Jasiona 

 
   Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie 

Gminy Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 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 art. 10 k.p.a. zapewnia się stronom czynny udział w każdym 
studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia się wypowiedzenie  
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 

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

Pouczenie: 
 

Zawiadomienie stron w drodze obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni 
od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie 
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego). 
 

        
    WÓJT GMINY 

 mgr Mariusz Kozaczek 
   

Umieszczono w miejscu publicznym:   
od dnia 27.09.2022 r.   
do dnia 07.10.2022 r. 
na BIP-ie 27.09.2022 r. 


