Wójt Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki

Raczki, dn. 12.06.2018 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 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
lokalnym – gminnym dla przedsięwzięcia:
realizacja budynku administracyjnego posterunku Policji z garażem,
z potrzebnymi urządzeniami budowlanymi i terenowymi
zlokalizowanego na nieruchomościach oznaczonych nr ewid. 779/2 i 580/7,
z budową potrzebnych urządzeń budowlanych i terenowych na działce nr ewid. 582/1
położonych w obrębie ewid. 0019 – RACZKI, w gminie Raczki.
Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się
z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Raczki, Plac Kościuszki 14, 16-420 Raczki,
pokój nr 2, tel. 87 568 64 14, w terminie do 10 lipca 2018r. (włącznie) - w dniach i godzinach
pracy urzędu
Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Suwałkach za pośrednictwem Wójta Gminy Raczki w terminie 14 dni od daty jej
doręczenia. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia.
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 natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest
możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
Wójt
Andrzej Szymulewski

