
SKO-72-70/21 	 Toruń , dnia5 	 202 lr. 

OBWIESZCZENIE 

Samorządowe Kolegium Odwo ławcze w Toruniu, dzia łając na podstawie 
przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 741 ze zm.; dalej: 
u.p.z.p.) oraz na podstawie przepisu art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks post ępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 
735; dalej: k.p.a.) 

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomo ści, że 

po rozpoznaniu odwo łania z dnia 22 marca 2021r. spó łki T-Mobile Polska 
S.A., reprezentowanej przez Pana Bart łomieja Sarlej, od decyzji Wójta Gminy 
Obrowo z dnia 1 marca 2021r. znak: RRG.6733.46.2018 w przedmiocie 
odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsi ęwzięcia 
polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-
Mobile Polska S.A. zlokalizowanej na dzia łce nr 268/5 po łożonej w 
miejscowo ści Osiek nad Wisłą , gmina Obrowo, zosta ła wydana decyzja 
Samorządowego Kolegium Odwo ławczego w Toruniu (SKO-72-70/2 1). któr ą  
utrzymano w mocy zaskar żoną  decyzj ę . 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. 1 u.p.z.p., o wszcz ęciu 
postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji ko ńczącej postępowanie 
strony zawiadamia się  w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo 
przyj ęty w danej miejscowo ści. Inwestora oraz w łaścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomo ści, na których b ędą  lokalizowane inwestycje celu 
publicznego, zawiadamia si ę  na piśmie. 

Stosownie do przepisu art. 49 § 1 k.p.a. je żeli przepis szczególny tak 
stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynno ściach organu 
administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, 
w innej formie publicznego og łoszenia zwyczajowo przyj ętej w danej 
miejscowo ści lub przez udost ępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej w łaściwego organu administracji 
publicznej. 

Do publicznel wiadomo ści: 	 P 

1. Samorządowe Kolegium Odwo ławcze w Toruniu tablica og łoszeń 	
samorządo 

2. Samorządowe Kolegium Odwo ławcze w Toruniu - Biuletyn Informacji Publicznej 
3. Wójt Gminy Obrowo - tablica og łoszeń  + B łP w Urzędzie Gminy Obrowo 	 dl 4. Wójt Gminy Obrowo - tablica og łoszeń  w miejscowo ści Osiek Nad Wisla 
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