Radłów, dnia 27. 11. 2017 roku
Nr G.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 27 listopada 2017 roku, została wydana decyzja Nr 5/2017 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie
odcinka elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0.23kV oświetlenia
ulicznego wraz z punktami oświetleniowymi miejscowości Kościeliska działka nr 514
k.m. 51 i 523/2 k.m. 6 obręb Kościeliska

Z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Radłów
ul. Oleska 3 , pok. nr 5, 46-331 Radłów w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek,
środa, czwartek od 730 do 1530, piątek od 7 00 do 1500.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Radłów w terminie 14
dni od dnia ogłoszenia.
Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 roku, nr 80 poz.717
z późniejszymi zmianami) 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. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2
Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie
art. 145 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od
dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.
Do wiadomości:
1. Sołtys wsi Kościeliska
oraz poprzez umieszczenie na:
 tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Radłów,
 Biuletynie Informacji Publicznej.
2. a/a.

