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Izbicko, 09.04.2019 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IZBICKO

Na podstawie art. 49 § l oraz art. l0 § 1 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zę zm.) w zńązku z art. 53

ust. 1 ustawy z dńa27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jedn. Dz. U. z 20t8 t., poz. 1945 zę zm.) zawiadamiam o wydanych postanowieniach w
postepowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -

budowy wieży widokowej w Utracie na dzialce nr t223, ark 6 w obrębie lzbicko.

Na podstawie art, 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania
administracyjnego w związku z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 2J marca 2003 r. o planowaniu
przesttzenrtym Wójt Gminy Izbicko wystąpił o uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznęgo, o której mowa na wstępie niniejszego obwieszczenia, do
następuj ących organów:

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach jako organu
właściwego do spraw ochrony gruntów leśnych,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jako organu właściwego do obszaru
chronioneg o Ł,rajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie,
Starosty Powiatu Strzeleckiego jako zaruądcy drogi powiatowej nr 18150.

Wskazane organy uzgodniły projekt decyzji:
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach postanowięniem z dnia
20.03 .2019 r., znak ES.224.4.33.20 1 9.AS,
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (milcząca zgoda organu),
Starosta Powiatu Strzeleckiego postanowieniem z dnia 19.03.2019 t., znak
DP .672.5 .201 9.RW.

POUCZENIE:
1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydarria decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz postanowieniach i decyzjt kończącej postępowanie strony
zawndamia się w drodzę obwieszczenia, a także w sposób zvlyczajowo ptzyjęty w danej
miejscowości, Inwestora oIaz właścicieli i uzytkowników wieczystych nieruchomości, na
których będą lokalizowana inwestycja celu publicznęgo, zawiadania się na piśmie (art. 53

ust. 1 ustawy z dniaZ7 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. Jeżęli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych

czynnościach organu administracji publicznej może nastąpió w formie publicznego
obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszeńa zwyczajowo przyjętej w danej
miejscowości lub pTzęz udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
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podmiotowej właściwego organu administracji publicznej , (art. 49 § 1. ustawy z dnia 14
czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).
Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo to przysługuje równieżpo zakończeniu postępowania. Czynności te są dokonywane
w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. (art,73.
ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postepowania administracyjnego).
Zażalęnie napostanowienia dokonywane wtrybie art. art.106 § 1 ustawy zdnia14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przysługuje vłyłącznie inwestorowi (art.

53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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