
Komprachcice, dnia 27.08.2018 r. 

BGR.6733.7.2018.GP 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Komprachcice 

 

o wszczęciu postępowania  

oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Dąbrowa 

w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego  

 

Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust. 1, ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.)   

zawiadamiam,  

 

że na wniosek Związku Gmin „PROKADO” reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja 

Neustein – Biuro Projektów i Wodociągów „Neustein s.c. Krystyna Neustein i Andrzej Neustein”, 45-

147 Opole, ul. Pomarańczowa 22 zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji 

inwestycji celu publicznego polegającej na: „Rozbudowie sieci wodociągowej w ramach wodociągu 

grupowego "Prószków" - Etap I (sieć wodociągowa Dziekaństwo - Mechnice)”, na dz. nr 90 k.m. 2 

w miejscowości Osiny oraz na dz. nr: 192, 232 k.m. 2 i 97, 140/1 k.m. 1 w miejscowości Komprachcice 

oraz na dz. nr 193/82, 272/75 k.m. 1 obręb Chróścina, dz. nr 103, 102, 105 k.m. 8 obręb Chróścina i dz. 

nr 858/175, 65, 137, 159, 290, 298 k.m. 3 obręb Mechnice,  zlokalizowanej w powiecie opolskim, Gmina 

Komprachcice, obręb Osiny i Komprachcice oraz gmina Dąbrowa, obręb Chróścina i Mechnice. 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z 

art. 19 Kpa organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego jest Wójt 

Gminy Komprachcice, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest zlokalizowane na terenie gminy 

Komprachcice. Dnia 24.08.2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy Wójtem Gminy Komprachcice, a 

Wójtem Gminy Dąbrowa. 

 

W niniejszym porozumieniu Wójt Gminy Komprachcice zobowiązuje się do prowadzenia 

postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ww. 

przedsięwzięcia w porozumieniu z Wójtem Gminy Dąbrowa,  w szczególności poprzez niezwłoczne 

informowanie Wójta Gminy Dąbrowa o podjętych czynnościach w sprawie, zgromadzonym materiale 

dowodowym, w tym niezwłoczne przesyłanie kopii wysłanych pism, wydawanych aktów 

administracyjnych, zawiadomień, otrzymanych opinii, uzgodnień oraz przesyłanie wszelkich 

zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa (w przypadku, gdy okaże się, iż 

niniejsze postępowanie prowadzone być powinno z udziałem społeczeństwa).  

 

 



Wójt Gminy Dąbrowa jest uprawniony do zgłaszania swoich uwag na każdym etapie 

postępowania, szczególnie w zakresie ustosunkowania się do wniosku i przedstawionych dowodów. 

Przed wydaniem ww. decyzji Wójt Gminy Komprachcice obowiązany jest doręczyć Wójtowi Gminy 

Dąbrowa projekt ww. decyzji, w celu uzgodnienia treści tej decyzji z Wójtem Gminy Dąbrowa oraz 

uzyskania zgody Wójta Gminy Dąbrowa na wydanie decyzji o projektowanej treści. 

Wójt Gminy Dąbrowa zobowiązuje się udzielać Wójtowi Gminy Komprachcice niezbędnych 

informacji oraz dokonywać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty 

na terenie Gminy Dąbowa  i przekazywać Wójtowi Gminy Komprachcice wszelkie pisma, uwagi i 

wnioski, które do nich wpłyną w ramach toczącego postępowania. Ponadto Wójt Gminy Dąbrowa 

zobowiązany jest do współdziałania z Wójtem Gminy Komprachcice w celu ustalenia treści i wyrażenia 

zgody na wydanie ww. decyzji o projektowanej przez Wójta Gminy Komprachcice treści w trybie 

określonym w art. 106 kpa. 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza 

się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 

zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele  

i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swojego adresu. W razie 

zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać 

wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Budownictwa, Gospodarki Gruntami i 

Rolnictwa w Urzędzie Gminy Komprachcice przy ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice  pok. nr 1, w 

godzinach pracy urzędu.  

 

W dniu 28.08.2018 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na 

tablicy ogłoszeń w miejscowościach Osiny, Komprachcice, Chróścina i Mechnice, Urzędzie Gminy 

Dąbrowa ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa i Urzędzie Gminy Komprachcice ul. 

Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

internetowych www.bip.gminadabrowa.pl oraz  www.bip.komprachcice.pl.                   

 

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia,  

w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.  

 

 

 

   Wójt Gminy 

           /-/ 

Leonard Pietruszka 

 

 

http://www.bip.gmina/
http://www.bip.komprachcice.pl/

