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w BYDGOSZCZY 

 

 

 

Bydgoszcz, dnia 25 sierpnia 2022 r. 
 

SKO-4212/185/2022 

 

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

 

        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 2022 r. poz. 503),  

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 zażalenia na postanowienie 

Wójta Gminy Cekcyn z dnia 19 maja 2022 r., znak: GG.6733.10.2022, o zawieszeniu postępowania 

administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – budowa linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania 

odbiorców na działce nr 275/1 w miejscowości Kowalskie Błota gm. Cekcyn, realizacja inwestycji  

na terenie działek nr 273, 275/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zalesie, gm. Cekcyn, zostało  

w dniu 25 sierpnia 2022 r. wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy 

postanowienie, znak: SKO-4212/185/2022, utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie. 

Jednocześnie zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z jego 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 25 sierpnia 2022 r. 

Zamieszczono obwieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Bydgoszczy w dniu 25 sierpnia 2022 r. 

Pouczenie: 

Stosownie do art. 49 Kpa, doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane  

po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Na postanowienie stronie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy za pośrednictwem tut. Kolegium w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia. Termin ten uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła 

skargę na postanowienie wprost do sądu administracyjnego. 

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym,  

a ponadto zawierać: 

1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności; 

2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania 

skarga dotyczy; 

3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego. 

 

 

 

 

          Przewodniczący Składu Orzekającego 
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