Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki

Raczki, 11.04.2018 r.

GKO.6733.2.2018

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Raczki
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
iż na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 65, 15-003
Białystok zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla przedsięwzięcia:
‒
‒

budowa budynku administracyjnego wolnostojącego z garażem i masztem
antenowym wolnostojącym,
budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania posterunku
w tym: wjazdu na działkę, miejsc parkingowych, przyłączy i zewnętrznych
instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
chodników oraz placu manewrowego z kostki betonowej,
zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 779/2 i 580/7,
z potrzebną infrastrukturą techniczną i drogową na działce nr ewid. 582/1
położonych w obrębie 0019 – Raczki, w gminie Raczki.

Wyjaśniam, iż ww. działki objęte wnioskiem położone są na terenie, gdzie brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na tryb postępowania
w związku z brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wniosek
nie może być załatwiony w trybie określonym w art. 36 Kpa. Zostanie on rozpatrzony po
zebraniu pełnego materiału dowodowego i zapewnieniu czynnego udziału wszystkim stronom
postępowania oraz po stosownych uzgodnieniach projektu decyzji z organami, o których
mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się ze
zgromadzonymi materiałami, uzyskaniem wyjaśnień, a także składania pisemnie lub ustnie
zastrzeżeń i wniosków dotyczących rozpatrywanej sprawy w terminie do 2 maja 2018r.
(włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki, pokój nr 2,
tel. 87 568 64 14 - w dniach i godzinach pracy urzędu. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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