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IZP.6733.4.2022.RSC 

 

 

Obwieszczenie 

Burmistrza Głogówka  
O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

celu publicznego  

 

 

Na podstawie  art. 49 oraz art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r poz. 54) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2021 r  poz. 11 ) 

 

Z a w i a d a m i a m 

o wszczęciu w dniu 13 lipca  2022 r na wniosek  Gminy Głogówek, ul. Rynek 1 , 48-250 Głogówek, 

postępowania  administracyjnego o wydanie decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji polegającej na budowie - montażu dwóch masztów flagowych na potrzeby 

OSP Racławice  na działce o numerze ewidencji gruntów  759/7 AR_5 jednostka ewidencyjna 16002_5 

Głogówek obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0070 Racławice Śląskie, gmina Głogówek , 
 

 

Wgląd oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione  w Urzędzie Miejskim w Głogówku,  

ul. Rynek  nr 1 , pokój 34w godzinach pracy Urzędu, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego 

obwieszczenia. Zgodnie z  art.10 k.p.a. zapewnia się stronom czynny udział w każdym studium 

postępowania , a przed wydaniem decyzji umożliwia  wypowiedzenie co do zebranych dowodów  

i materiałów  oraz zgłoszonych żądań. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  

w publicznym  dostępnym wykazie  danych  na stronie BIP Urzędu Miejskiego  w Głogówku: 

www.bip.glogowek.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku  

i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Racławice Śląskie  . 

 

Burmistrz Głogówka  

dr Piotr Bujak 

 

 

 

Umieszczono w miejscu publicznym  

od dnia ……………………………. 

do dnia ……………………………. 

na Bip-ie ………………………….. 

 

http://www.bip.glogowek.pl/
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Wykaz stron w sprawie IZP.6731.4.2022.RSC 

 

1. Gmina Głogówek , ul. Rynek 1, 48-250 Głogówek  

2. Powiat Prudnicki , ul. Kościuszki 76, 48-250 Prudnik  

3. Ośrodek rehabilitacji i opieki psychiatrycznej w Racławicach Śląskich , ul. Zwycięstwa 34 , 

48-250 Racławice Śląskie  

4. A.a. 


