znak: GP.6733.11.2017.JG

Trzciel, dnia 07.11.2018 r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 100 §1 , art. 101 § 1 ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego, z dnia 14
czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257, ze zmianami),
postanawiam
podjąć, zawieszone z urzędu, postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie stalowego masztu telekomunikacyjnego wraz z szafami sterującymi

oraz

urządzeniami nadawczymi przewidzianej do realizacji na części działki 49/21 w m Trzciel, gmina
Trzciel
UZASADNIENIE
W dniu 02.01.2018 r. wpłynęła do Urzędu w Trzcielu Decyzja Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., z dnia 29.12.2017 r. znak: SKO.Go/420-WM/1484/17, uchylająca w
całości zaskarżoną, przez strony postępowania, Decyzję nr 6/2017 Burmistrza Trzciela, z dnia
25.09.2017r., znak: GP.6733.11.2017.JG, dotyczącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
budowy wieży telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na działce nr 49/21 w miejscowości Trzcielobręb 1. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi I instancji. Jednym z elementów postępowania miało być uzyskanie przez
inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Po przeprowadzeniu, na wniosek inwestora, postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Trzciela dnia 12.06.2018 r. wydał decyzję nr 4/2018 o
umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych – znak: GP.6220.1.2018.JG.
Od w/w decyzji odwołanie wniosły strony postępowania. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Gorzowie Wlkp. po rozpoznaniu sprawy decyzją znak: SKO.Go/450-Sz.M/1499/18, z dnia 24.08.2018 r.,
orzekło utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję, a postanowieniem znak: SKO.Go/450-Sz.M./1307/2018, z
dnia 24.08.2018 r., orzekło stwierdzić niedopuszczalność odwołania przez jedną ze stron.
Na decyzję SKO oraz postanowienie nie wniesiono sprzeciwu ani skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
W związku z powyższym, po ustaniu przyczyny, należy podjąć postępowanie w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Burmistrz Trzciel
( - ) Jarosław Kaczmarek
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