
Wójt Gminy Raczki                                                                                    Raczki, 30.10.2019 r. 

Plac Kościuszki 14 

16-420 Raczki                                                                               

GKO.6733.1.2019 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
Wójta Gminy Raczki 

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

 

z a w i a d a m i a m, 

 

iż na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie,                         

ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której działa Polska Spółka 

Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku, ul. Gen. St. 

Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha 

Piaseckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: TECH-GAS s.c. Nowoczesne 

Technologie Gazowe, ul. Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard została wydana decyzja o 

lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym – gminnym dla 

przedsięwzięcia: 

budowę stacji regazyfikacji LNG o przepustowości Q=800 Nm
3
/h  

wraz z układem redukcyjno – pomiarowym oraz infrastrukturą towarzyszącą 

w GMINIE RACZKI, w obrębie DOWSUDA na części działki 44/7 

 oraz wydzieleniem działki budowlanej. 

 

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 27 listopada 2019r. (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. 

 

 

                 W ó j t 

Andrzej Szymulewski 

 

 


