
Głogówek, 30.03.2018r.
IDPP.IV-6733.1.2018

Obwieszczenie
Burmistrza Głogówka

o wydaniu decyzji o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. Z 2017r. poz. 1073 z późń. zm.) i art 49 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017r. poz. 1257 tekst
jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2018r.  złożonego
przez  pana  Andrzeja  Żurawia  działającego  z  upoważnienia  Związku Gmin Aqua  Silesia  
z  siedzibą Rynek 1,  48-250 Głogówek, w dniu 30 marca  2018r.  została  wydana decyzja  
nr  IDPP.IV.6733.1.2018  o  odmowie  ustalenia  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla
zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wodociągu na trasie Biedrzychowice –
Wróblin, gm. Głogówek, pow. prudnicki, na terenie nieruchomości położonych w:

1. obrębie  0021 Biedrzychowice:  k.m.  4  nr:  150/15,  14 ;  k.m.  5  nr:  795/94,  855/94,
847/94

2. obrębie 0022 Wróblin: km. 1 nr: 429/123, 357/123, 91, 78, 18, 587/123, 155; km. 3 
nr 28, 307/22, 126/63, 11/1, 294/73; km. 4 nr: 108/22

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w  w tutejszym Urzędzie, pokój  
nr 20 w godzinach pracy urzędu (tj. pon. 7:30 – 15:30, wt. - czw. 7:30 – 16:00, pt. 7:30 – 14:00).

Pouczenie

Od  powyższych  decyzji  służy  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  
w Opolu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  do  wniesienia
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna
(art.  127a  k.p.a.).  Decyzja  podlega  wykonaniu  przed  upływem  terminu  do  wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły
się prawa do wniesienia odwołania. W przypadku zrzeczenia się odwołania, nie przysługuje
prawo do zaskarżenia decyzji  do sądu administracyjnego.  Decyzje ostateczne, których nie
można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.   
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