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RP.6733.2.2020 

 

OBWIESZCZENIE 

Zgodnie z art. 49 § 1 w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) 

działając na podstawie art. 53.1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 293),  

 

zawiadamia Strony postępowania 

iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) w celu 

zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji  

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: budowa gazociągu 

średniego ciśnienia DN 180, 160, 63 PE relacji Płock-Łąck, przewidzianej do realizacji na 

działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 

- 93/3, 93/2, 31/23, 1023/2, 1061, 1063/2, 1063/1, obręb Łąck, 

- 20/1, obręb PSO Łąck, 

- 580, 572/3, obręb Wola Łącka, 

- 6, obręb Wincentów Folwark, 

- 252, 254, obręb Wincentów, 

- 112/2, 113/1, 113/2, obręb Nowe Rumunki, 

- 467/2, 247, 281/8, 281/7, 280/1, 272/1, 251/11, 271/3, 288, obręb Grabina, 

gmina Łąck, powiat płocki, województwo mazowieckie wydanej  decyzji o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do decyzji 

administracyjnej  dotyczącej ww. sprawy.  

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Wójta Gminy Łąck  

w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać 

zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

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, co 

oznacza, iż decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

 


