
Komprachcice, 05 września 2018 r. 

BGR.6733.7.2018.GP 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Komprachcice 

o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnień  

 

 Zgodnie z art. 106 §1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 poz.1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), 

zawiadamiam o przedłożeniu do uzgodnienia do:  

1. Geologa Wojewódzkiego – w zakresie udokumentowanych wód podziemnych, 

2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej, 

3. Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu – w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa 

drogowego drogi powiatowej, 

 

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGR.6733.7.2018.GP 

dla przedsięwzięcia polegającego 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 Porozumieniem nr BGR.6733.7.2018.GP z dnia 28.08.2018 r. zawartym pomiędzy 

Wójtem Gminy Komprachcice, a Wójtem Gminy Dąbrowa w zw. z art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073 ze zm.), 

zawiadamiam o przedłożeniu do uzgodnienia w/w projekt decyzji do Wójta Gminy Dąbrowa.  

 

W dniu ……………….. 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/

