GKIZP.6730.92.2017

Fijewo, dnia 17 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Wójt Gminy Lubawa, działając na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 778 z późn. zm.) zawiadamia, iż w dniu 12 maja 2017 roku zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej operatora P4 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce o numerze
ewidencyjnym 187/2, obręb Rakowice, gmina Lubawa, na wniosek inwestora:
P4
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Pana

Zbigniewa

Matuszewskiego).
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu decyzją znak Rep. 1078/ZP/17
z dnia 23 października 2017 r. uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lubawa znak
GKIZP.6730.92.2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. (dotyczącą ustalenia lokalizacji w/w inwestycji
celu publicznego) i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy w każdym stadium postępowania, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie oraz składać wnioski i zastrzeżenia w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki:
8:00-16:00, od wtorku do piątku: 7:00-15:00).
Informuję również, iż zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),
o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz postanowieniach i decyzji
kończącej strony zawiadamiane będą w drodze obwieszczenia, a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości
Rakowice). Inwestor (wnioskodawca), pełnomocnik oraz właściciel nieruchomości (działki
ewidencyjnej nr 187/2, obręb Rakowice) będą zawiadamiani o etapach niniejszego
postępowania na piśmie.
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