
Komprachcice, dnia 27.09.2018 r. 

BGR.6733.7.2018.GP 

 

Obwieszczenie 

Wójta Gminy Komprachcice 

  o zakończeniu postępowania 

 

  

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 

2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z 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 o zakończeniu 

postępowania w sprawie 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. 

 

Inwestor: Związek Gmin „PROKADO” reprezentowany przez pełnomocnika Pana Andrzeja 

Neustein – Biuro Projektów i Wodociągów „Neustein s.c. Krystyna Neustein i Andrzej Neustein”. 45-147 

Opole, ul. Pomarańczowa 22. 

 

Informuję, iż w niniejszej sprawie uzyskano uzgodnienia:  

 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu postanowieniem nr WD.5121.95.2018.AM z dnia 19.09.2018 

r.  

 Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu postanowieniem nr DT.62.53.2018.AM z dnia 14.09.2018 r.  

 Geologa Wojewódzkiego - brak uzgodnienia w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o 

uzgodnienia (11.09.2018 r. – data doręczenia do organu) uzgodnienia uważa się za dokonane z dniem 

26.09.2018 r. – art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 Wójta Gminy Dąbrowa postanowieniem nr GP.6733.23.2018.EP z dnia 25.09.2018 r.  

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia 

strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w 

Urzędzie Gminy w Komprachcice, ul. Kolejowa 3 – w godzinach pracy Urzędu.  

Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji 

w przedmiotowej sprawie.  

 

z dniem ……………………….. 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/

