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MINISTER
INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA Warszawa, dnia22 grudnia 2016r.

D Lt. tv.6622 .1 41 .201 6.KM.6

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj Dz. U. z2016 r., poz.77B, z pÓŻn' zm') oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia
14czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz' U' z 2016 r., poz.23,
z póżn. zm.),

Minister lnfrastruktury i Budownictwa

zawiadamia, Że decyĄą z dnia 21 grudnia 2016 r., znak: DLl.lV'6622.141.2016.KM'5, uchylił w całoŚci
decyzję Wojewody opolskiego z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak: lN.Vl.10-13120161746.16.2016.KB,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania inwestycyjnego
polegającego na budowie kablowej linii Światłowodowej i kablowej linii energetycznej 15 kV
z GPZ Bierdzany do Jednostki Wojskowej nr 2286 Opole oraz budowie kontenerowej stacji
transformatorowej 15l0,4 kv, kontenerowego agregatu prądotwórczego 0,4 kV wraz z niezbędną
infrastrukturą budowlaną oraz budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
i instalacji elektrycznych wewnętrznych na terenie Jw 2286, na działkach oznaczonych w operacie
ewidencji gruntów ibudynkÓw numerami 13613''155' 15412, 15612 AM-7 obręb 0044 Ligota Turawska,
jednostka ewidencyjna Turawa, dz. nr 2o9, 21o, 212, 213, 214 AM-1 obręb 0119 Zakrzów Turawski,
jednostka ewidencyjna Turawa, dz. nr 15211, 15311, 15411, 16811, 16911,191/1 AM-B obręb 0080
Szumirad, jednostka ewidencyjna Lasowice Wielkie, dz. nr 92, 93, 94 AM-g obręb 0063 Radawie,
jednostka ewidencyjna Zębowice, i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji.

Strony w sprawie mogą zapoznac się z treŚcią ww. decyzji w siedzibie Ministerstwa lnfrastruktury
iBudownictwa w Warszawie, ul. Chałubińskiego 416, pok. 311, lll piętro, budynek B' w godzinach od 8:15
do 16:'l5 oraz w urzędach gmin właŚciwych ze względu na przebieg inwestycji, tj. w Urzędzie Gminy Turawa,
Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie orazUrzędzie Gminy w Zębowicach.
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