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Obwieszczenie 

Burmistrza Prószkowa 

 

o wszczęciu postępowania  

oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice  

w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego  

 

Zgodnie z art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 51 ust. 3, art. 53 ust. 

1, ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(tj. Dz.U. z 2017 r, poz. 1073 ze zm.)   

zawiadamiam,  

że na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. Odział  w Opolu ul. Waryńskiego 1, 45-047 Opole, 

działającego przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Gwizdek – Biuro Projektowe, ul. Gen. Grota 

Roweckiego 5c/8, 45-267 Opole zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa linii 

kablowej 15kV między stacjami Jaśkowice  Wieś – Ochodze Wojsko jako powiązanie ciągów 

15kV na działkach 745, 64/2, 93/1 k.m. 8 obręb Ochodze, 114/12, 114/11, 114/4, 114/15, 

114/13, 114/1, 114/17, 114/18, 115/2, 116/5, 133/4, 132/24,  k.m. 2,  781/200, 551/182, 

783/182, 592/203, k.m. 1 obręb Jaśkowice” ” zlokalizowanym w powiecie opolskim, gmina 

Prószków, obręb Jaśkowice oraz gmina Komprachcice, obręb Ochodze. 

Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

w związku z art. 19 Kpa organem właściwym do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego jest Burmistrz Prószkowa, gdyż przedsięwzięcie w większej części jest 

zlokalizowane na terenie gminy Prószków. Dnia 28.03.2018 r. zawarto porozumienie pomiędzy 

Burmistrzem Prószkowa, a Wójtem Gminy Komprachcice.  



W niniejszym porozumieniu Burmistrz Prószkowa zobowiązuje się do prowadzenia 

postępowania dotyczącego wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ww. 

przedsięwzięcia w porozumieniu z Wójtem Gminy Komprachcice  w szczególności poprzez 

niezwłoczne informowanie Wójta Gminy Komprachcice o podjętych czynnościach w sprawie, 

zgromadzonym materiale dowodowym, w tym niezwłoczne przesyłanie kopii wysłanych pism, 

wydawanych aktów administracyjnych, zawiadomień, otrzymanych opinii, uzgodnień oraz 

przesyłanie wszelkich zawiadomień kierowanych do stron postępowania oraz społeczeństwa 

(w przypadku, gdy okaże się, iż niniejsze postępowanie prowadzone być powinno z udziałem 

społeczeństwa).  

Wójt Gminy Komprachcice jest uprawniony do zgłaszania swoich uwag na każdym 

etapie postępowania, szczególnie w zakresie ustosunkowania się do wniosku  

i przedstawionych dowodów. Przed wydaniem ww. decyzji Burmistrz Prószkowa obowiązany 

jest doręczyć Wójtowi Gminy Komprachcice projekt ww. decyzji w celu uzgodnienia treści tej 

decyzji z Wójtem Gminy Komprachcice oraz uzyskania zgody Wójta Gminy Komprachcice  

na wydanie decyzji o projektowanej treści. Wójt Gminy Komprachcice zobowiązuje się udzielać 

Burmistrzowi Prószkowa niezbędnych informacji oraz dokonywać, jeżeli zaistnieje taka 

potrzeba, obwieszczeń w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Komprachcice  

i przekazywać Burmistrzowi Prószkowa wszelkie pisma, uwagi i wnioski, które do nich wpłyną 

w ramach toczącego się postępowania. Ponadto Wójt Gminy Komprachcice zobowiązany jest 

do współdziałania z Burmistrzem Prószkowa w celu ustalenia treści i wyrażenia zgody  

na wydanie ww. decyzji o projektowanej przez Burmistrza Prószkowa treści w trybie 

określonym w art. 106 k.p.a. 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, 

uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zażalenia w Referacie Inwestycji w Urzędzie 

Miejskim w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17, 46-060 Prószków pok. nr 28, w godzinach pracy 

urzędu.  

W dniu 06.04.2018 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Jaśkowice, Ochodze, Urzędzie Gminy Komprachcice 

ul. Kolejowa 3, 46-070 Komprachcice i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17,  

46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych 

www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne, www.bip.komprachcice.pl  

w zakładce Obwieszczenia.                   

 

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia,  

w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.  

 
                                                                                             Zastępca Burmistrza  

                                                                                                             /-/  

                                                                                                     Anna Wójcik  


