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O B W I E S Z C Z E N I E  O   

WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA  O  STWIERDZENIE   NIEWAŻNOŚCI    DECYZJI 

   

        Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741, ze zm.), w 

związku z art. 49 ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), zawiadamia, że w związku ze sprzeciwem Prokuratora Rejonowego w 

Inowrocławiu wszczęte zostało, z urzędu, postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej 

decyzji Wójta Gminy Inowrocław z dnia 27 maja 2020 r., nr ZP.6733.13.2017, mocą której umorzone 

zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany 

zagospodarowania terenu polegającej na budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

na terenie części działki nr 208/32, w miejscowości Kruśliwiec, gm. Inowrocław 

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy informuje, że na podstawie art. 10 § 1 

K.p.a. strony postępowania mogą przedłożyć dokumenty i dowody, które mogą mieć wpływ na podjęcie 

rozstrzygnięcia, a także zapoznać się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzieć się w 

przedmiotowej sprawie przed wydaniem decyzji w siedzibie tut. Kolegium, w Bydgoszczy, przy ul. 

Konarskiego 1-3, III piętro, pokój 320, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15.30, w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydane w sprawie 

rozstrzygnięcie. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, osobiste zapoznanie się z zebranymi materiałami i dowodami oraz 

wypowiedzenie się w przedmiotowej sprawie wymaga uprzedniego telefonicznego ustalenia terminu wizyty 

w tut. Kolegium – tel. 52 339 59 10. 

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 23 lutego 2022 r. 

Zamieszczono obwieszczenie w biuletynie informacji publicznej Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy w dniu 23 lutego 2022 r. 

Pouczenie: 

Zgodnie art. 41 K.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 

obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (§ 1). W razie 

zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek 

prawny (§ 2). 
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