Burmistrz Koronowa
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
IPP-PP.6733.1.33.2021

Koronowo, dnia 22.09.2021 r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Koronowa
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
zawiadamia się o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne na wniosek
Enea Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin
reprezentowanej na mocy pełnomocnictwa z dnia 14 czerwca 2021 r. przez
Pana Mariusza Prymula zam. ul. Chodkiewicza 15/211, 85-065 Bydgoszcz,
reprezentującego firmę
Ergoprojekt Mariusz Prymula
z siedzibą: Paterek os. J. Sobieskiego 14/10, 89-100 Nakło nad Notecią
z dnia 12.08.2020 r. (data wpływu) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci oświetleniowej kablowej niskiego napięcia wraz ze słupami oświetleniowymi realizacja inwestycji na nieruchomościach ozn. nr ewid. 1026, 1473 położonych w m. Koronowo,
obręb Koronowo, gm. Koronowo.
Decyzja nr 33/2021 znak: IPP-PP.6733.1.33.2021 z dnia 22.09.2021 r.
W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia
zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu
Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pokój nr 12 w dniach i godzinach urzędowania.
Od przedmiotowej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Burmistrza Koronowa, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia. Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie
od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji
publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wobec powyższego zrzeczenie się przez stronę postępowania prawa do wniesienia odwołania skutkuje
brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
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