
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie

GNP.6733.1.2023.KK
Kluczbork, dnia 22 marca 2023 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(Dz. U z 2022 r. póz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. póz. 503 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr GNP.6733.1.2023.KK z dnia 16.03.2023 r. kończącej postępowanie
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia
solarnego ulicy Wielkiej w Smardach Dolnych na części działki ewidencyjnej nr 257 k.m.2
we wsi Smardy Dolne, gmina Kluczbork.
Jednocześnie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. decyzją w Urzędzie
Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka l, pokój nr 139 od poniedziałku do piątku w godzinach
pracy urzędu, po wcześniej szym uzgodnieniu telefonicznym terminu wizyty -tel. 77 418 14 81
wew. 1085
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. od dnia 22 marca 2023 r.

Od ww. decyzji stronom postępowania służy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kluczborka w terminie 14 dni
od dnia jej doręczenia (t.j. licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia
do publicznej wiadomości). Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.póz. 503 z późn. zm.), odwołanie od decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się
do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać
dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 22 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.
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