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ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa 

 

GP.6733.22.2020.MP                Dąbrowa, dnia 23 września 2020 r. 

 

 

OBWIESZCZENIE  

WÓJTA GMINY DĄBROWA 
 

Na podstawie art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.) oraz w związku  

z art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.) 

z a w i a d a m i a m  

o decyzji oraz postanowieniach w sprawie dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci gazowej śr/c do 0,5 MPa,  

oznaczenia geodezyjne: obręb Żelazna, 

AM-2: części działek nr: 219/123, 278/58, 233/66, 218/5, 217/21, 157/7, 234/57, 291/33, 

AM-3: części działek nr: 1093/140, 722/120, 771/109, 1257/143, 1258/143, 1237/109, 

949/141, 1233/142, 899/92, 1086/109, 1087/109, 1091/132, 

AM-4: część działki nr 756/40, 

AM-5: część działki nr: 210/1. 

 

W przedmiotowej sprawie wpłynęła decyzja oraz postanowienia: 

- decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak GL.RPP.611.143m.2020.AWD z dnia 

11.09.2020 r. (wpływ do tut. urzędu 17.09.2020 r.), 

- postanowienie  od Starosty Opolskiego znak GN.6124.480.2020.KŚ z dnia 02.09.2020 r. 

(wpływ do tut. urzędu 07.09.2020 r.), 

- z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu znak WD.5121.95.2020.PU z dnia 11.09.2020 r. 

(wpływ do UG w Dąbrowie 16.09.2020 r.).  

 

Powyższa decyzja oraz postanowienia znajdują się w pok. 108 Urzędu Gminy Dąbrowa,  

ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.  

Strony postępowania administracyjnego w terminie siedmiu dni od dnia dokonania ogłoszenia 

mogą w Urzędzie Gminy Dąbrowa zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych materiałów 

w godzinach przyjęć interesantów. 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

 

Z up. Wójta  

Marcin Oszańca 

Zastępca Wójta    


