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OBWIESZCZENIE 

Działając na podstawie przepisów: 
l) art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.; dalej: u.p.z.p.) oraz art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 
z 2016 r. poz. 23 ze zm.; dalej: k.p.a.), 

2) art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu 

zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że 

po rozpatrzeniu rozpoznaniu odwołania Pana Cezarego Chodynieckiego od decyzji Wójta 
Gminy Obrowo z dnia 28 lutego 2017 r. (znak RRG.6733.36.2016) o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej dla Gminy Obrowo w ramach zadania 
"Sieć wodno-kanalizacyjna Kaszczorek-Osiek", na obszarze Gminy Obrowo: Obręb Silno: 
działki nr 105/ l, 272/3, 105/3, 147/2, 147 f l, Obręb Osiek nad Wisłą: działki nr 14, 23, 
50/ l, 10, Obręb Dzikowo: działki nr 11/8, 55/2, 353, 28/ l, 59, 61/ l, 250, 55/ l, 61/2, 78, 
91/20, 308/2, Gminy Lubicz: Obręb Kopanino: działki nr 164/4, 165, 6/3, 6/ l, 2062/10, 
2062/11, 2062/12, 2062/5, Obręb Grabowiec: działki nr 143/2, 8, 79/2, 156/2, 2095/2, 
Obręb Złotoria: działki nr 310/5, 399, 26/5, 277/5, 279, 280/3, 285/6, 281, 282/1, 283/3, 
284/2, 286, 287, 288, 289/3, 290/2, 291/1, 292, 293/1, Miasto Toruń: Obręb nr 61 
działka nr 526, została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu 
o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia 
organowi pierwszej instancji (SKO-72-49 jl7). Akta sprawy znajdują się w Biurze 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, gdzie można zapoznać się z treścią 
wskazanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy. 

Stosownie do przepisu art. 53 ust. l u.p.z.p., o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji 
kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, 
zawiadamia się na piśmie. Stosownie do przepisu art. 49 k.p.a., strony mogą być 
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez 
obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 
ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. 

Do publicznej wiadomości: 
l. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu- Biuletyn Informacji Publicznej, 
2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu- tablica ogłoszeń, 
3. Wójt Gminy Obrowo- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo, 
4. Wójt Gminy Obrowo- tablica ogłoszeń w miejscowości Silno, 
5. Wójt Gminy Obrowo- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzikowo, 
6. Wójt Gminy Obrowo- tablica ogłoszeń. w miejscowości Osiek nad Wisłą, 
7. Wójt Gminy Lubicz- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lubicz, 
8. Wójt Gminy Lubicz- tablica ogłoszeń w miejscowości Kopanino, ,, .. 
9. Wójt Gminy Lubicz- tablica ogłoszeń w miejscowości Grabowiec, <~l-eq 1 
10. Wójt Gminy Lubicz- tablica ogłoszeń w miejscowoś~ "'1o1 · w 

11. Prezydent Miasta Torunia- tablica ogłoszeń w Urz,t({lzle;,Miasta Tof,~nia,, 11;· 
12. Prezydent Miasta Torunia- tablica ogłoszeń w dzielh~ · ~ · 0~e~' n.,r 1 o "ek :, 

J ~-: l ~ ~~Ł \ ~.tf 
• \ f ·<;;;;.:. ,, .. , l --;) 
' . \ ,_-::-''r. ~ • l~· 
t :· '. :./~-~~ ·~:;.~~..t~"'~ i .: , 
l .•. -~ \ ,,, .. :- :'<"' ' •.. i ·.')f l 

14. 'l. ·.·~···)(,:ił...,~ ..... ,.. .. \ f • 
.... 1.~ .... l \~~~l;··./~-~~ .1· ,,

1
} '11 

···.,.,,, :;,'·;<~~'' ... > ' ·~y 
.... \............ ~)!!. ,.,..~,# 

·'.''···~ ... ~ ....... \ 


