
Pokój, 21 stycznia 2019r.

SG.IV.6733.2.2019

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018
poz.  2096  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia strony postępowania, że

dnia  21  stycznia  2019 r.  na  wniosek  Gminy Pokój,  ul  Sienkiewicza  8,  46-034 Pokój złożonego przez
pełnomocnika Sekretarza Gminy Pokój /anonimizacja danych osobowych/

w  sprawie  wydania  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  zamierzenia
inwestycyjnego 

pn:  Rozbudowa sieci wodociągowej z budową przyłącza do budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
na terenie działek ewidencyjnych nr 104, 111/1, 112, 110, 147, 116 k.m. 4 obręb Okoły, Gmina Murów
oraz na terenie działek ewidencyjnych nr 440/1, 576, 562 k.m. 3 obręb Krzywa Góra, Gmina Pokój.

po  uzyskaniu  wymaganych  uzgodnień,  została  wydana  decyzja  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu
publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.2.2018.

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

    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia.

    W związku  z  powyższym 14  dniowy termin  przysługujący  stronom postępowania  na  złożenie  odwołania
liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd
Gminy Pokój czynny jest w godzinach: pn od 8-17, wt - czw od 7.30-15.30, pt od 7:30-14:00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Murowie, ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów
3. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
4. Na stronie internetowej BIP Gminy Murów bip.murow.pl
5. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

Wójt Gminy Pokój
/-/

Barbara Zając

Umieszczono w miejscu publicznym 
od dnia…………………………….
do dnia …………………………...


