WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 6 listopada 2020 r.
WI-III.746.1.63.2020.EW-b

OBWIESZCZENIE
Wojewoda Pomorski, działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 10 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2020 poz. 256)
informuje, że
na wniosek Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im Bohaterów Westerplatte,
ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, reprezentowanej przez Pana Pawła Wład. Kowalskiego,
z dnia 13 października 2020 r., uzupełnionego 29 października 2020 r., zmienionego dnia
2 listopada 2020 r., wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WI-X.746.1.7.2017.OM z dnia 9 maja 2017 r.,
sprostowanej postanowieniem nr WI-X.746.1.7.2017.OM z dnia 30 maja 2017 r.,
zmienionej decyzją nr WI-III.746.1.71.2019.OM z dnia 3 kwietnia 2020 r. dla
przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego (dydaktyka, szkolenie,
zakwaterowanie, żywienie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
i zagospodarowaniem terenu, na terenie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów
Westerplatte w Gdyni, ul. Śmidowicza 69, dz. nr 1622 i 2098/2 obręb 0021 Oksywie
(teren zamknięty)”.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję właścicieli, zarządców i użytkowników terenów
objętych inwestycją oraz inne strony postępowania, że mogą oni składać wnioski, uwagi lub
zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy, a przed wydaniem decyzji mogą się
wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu
terminu pod nr tel. 58-30-77-558.
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