
BURMISTRZ PRÓSZKOWA  
      46-060 Prószków  
         ul. Opolska 17 

Prószków, dnia 20 lipca 2018 r. 
RI.6730.1.22.2018.GP                                       
 

Ogłoszenie 

Burmistrza Prószkowa 
w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania  

i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, 

ark. m. 1, obręb Jaśkowice 

  
Stosownie do art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) - zawiadamiam o zakończeniu 

postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania dla zamierzenia 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania 

transportu zwierząt do rzeźni”, na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb 

Jaśkowice. 

 W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego 

zawiadomienia strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, 

składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17,  

46-060 Prószków – w godzinach pracy Urzędu. Brak czynnego udziału strony nie będzie 

przeszkodą w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.   

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu 

postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że przedłużony zostaje termin załatwienia 

niniejszej sprawy, ze względu na przeprowadzenie procedury administracyjnej, do dnia 20 

sierpnia 2018 r.                                                                                 

 Pouczenie 

 Stosownie do treści art. 37 kpa, w związku z niezałatwieniem sprawy w terminie 

określonym w art. 35 kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Prószkowa. Ponaglenie 

powinno zawierać uzasadnienie. 

  

W dniu 20.07.2018 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez 

wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Jaśkowice, Ligota Prószkowska i Urzędzie 

Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie 

przestrzenne. 

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

w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia. 

                                                                                                                 Z up. BURMISTRZA  

                                                                                                                                 /-/  

                                                                                                                              Joanna Łubińska - Wójcik  

                                                                                                            Kierownik Referatu Inwestycji  


