Rudka, dnia 1 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na
budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej
P4 „BIS4440A”
Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 tekst
jednolity) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tekst jednolity) oraz art. 72 ust. 6
Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt
Gminy Rudka zawiadamia, że po rozpatrzeniu wniosku P4 Spółki z o.o., ul.
Taśmowa 7, 02677 Warszawa w dniu 31 maja 2017 r. roku została wydana
decyzja GKDK.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie bezobsługowej stacji
bazowej telefonii komórkowej P4 „BIS4440A” na terenie działki nr 61/1
obręb Niemyje Nowe

Z treścią niniejszej decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Rudka,
ul Brańska 13; 17-123 Rudka, pokój Nr 17
POUCZENIE:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 778 z późn. zm. - wyciąg):
Art. 53 ust.l. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty
cji 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 inwesty
cje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
23 z późn. zm. - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji
publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób pu
blicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie
bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternasty dni od dnia publicznego ogłoszenia.

