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KO 424 / 4t02 / 24 /21

Plock, dnia 29 kwietnia202lr.

OBWIESZCZENIE

Dzialal4 na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego ( tj. Dz. U.2020, poz.256 ze zm, ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U.2020, poz.293ze zm.),
Samorz4dowe Kolegium Odwoiawcze w Plocku zawiadamia, 2e po rozpoznaniu za2alenia na
postanowienie znak: M.6733.31.2019 z dnia 19 lutego 202b. wydane przez W6jta Gminy
L4ck w przedmiocie zawieszenia z urzQdu postgpowania w spawie wydania decyzji w
przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzew.a
inwestycyjnego polegaj4cego na ,,Budowie stacji bazowej telefonii kom6rkowej opsratora
Play nr PL04440G ( 52'27'56,7'N 19"3524,2" E ) wraz z wewngtrzn4 lini4 zasilaj4c4 ,

przewidzianq do realizacji na dzialce o ff ew. grunt6w 830, obrgb tr 4ck, gmina N-4ck powiat
plocki, wojew6dztwo mazowieckie do czasu przedlozenia w tutejszym urzgdzie ostatecznej
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia, zostalo w
dniu 29 kwietnia 2021 r. wydane przez tutejsze Kolegium postanowieni e znak: KO 4724 /
4102 / 24 I 21 uchylaj4ce w caloSci zaskar2one postanowienie i przekanj4ce sprawg do
ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
JednoczeSnie zawiadamia sig wszystkich zainteresowanych o moZliwo6ci zapoznania sig z

jego treSci4 oraz dokumentacj4 sprawy w siedzibie SKO w Plocku przy ul. Kolegialnej 20b,
09 - 402 Plock, w godzinach od 9 do 14 w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia
publicznego ogloszenia.
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomo6ci poprzez'.
- zarieszsznnie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorz4dowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku www.sko-plock.pl,
- wywieszenie na tablicy ogloszeri w siedzibie SKO w Plocku,
- zobowiqzanie organu I instancji do podania do publicznej wiadomoSci informacji
o wydanym przez Kolegium postanowieniu.
Zawiadomienie uwaZa sig za dokonane po uplywie czemastu dni od dnia publicznego
ogloszenia.
Wywieszono na tablicy ogloszeri w siedzibie SKO w Plocku w dniu 29 kwietnia 202k.
Zamieszczono obwieszczenie na biuletynie informacji publicznej SKO w Plocku.
Zobowiqzano W6jta Gminy L4ck do podania do publicznej wiadomoSci informacji
o wydanym przez Kolegium postanowieniu w dniu 29 kwietnia 2021 r.
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