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SKO-4212/211/2021 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  O  W Y D A N I U  D E C Y Z J I   

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741  

z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołania 

Pana Macieja Hirsz, od decyzji Wójta Gminy Osielsko z dnia 14 września 2021 r., znak: 

ZP.6733.24.2021.AS, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania 

terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz złączy 

kablowo-pomiarowych na terenie działek nr 201/48, 203/5, 205/6, 203/14, 203/16, 203/17, 203/19, 

203/20, 203/21 w miejscowości Osielsko, została w dniu 22 grudnia 2021 r. wydana przez Samorządowe 

Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy decyzja, znak: SKO-4212/211/2021, uchylająca zaskarżoną 

decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. 

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w godzinach od 8 do 15, po wcześniejszym 

umówieniu się telefonicznym. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Bydgoszczy i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Kolegium. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Bydgoszczy w dniu 22 grudnia 2021 r. 

Zamieszczono obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy w dniu 22 grudnia 2021 r. 

Pouczenie: 

Stosownie do art. 49 Kpa, doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Na decyzję skarga nie przysługuje, jednakże strona niezadowolona z treści decyzji może wnieść 

od niej sprzeciw, za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Termin ten 

uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła sprzeciw od decyzji 

wprost do sądu administracyjnego. 

Sprzeciw od decyzji powinien czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym,  

a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, żądanie jej uchylenia oraz oznaczenie organu, który 

wydał zaskarżoną decyzję. 

Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 107 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy wskazuje, że wysokość wpisu 

od sprzeciwu od decyzji wynosi 100 zł (na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu  

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi). 

Strona ma możliwość ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa 

pomocy. Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnym prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Stosownie do art. 243  

§ 1 prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania 

lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych. 
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