Konarąyny

Konarzyny, dnia ż017-08-17

I<BI.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

o

wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawię art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r.
Kodęks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 t., poz. 1257) oraz art.53 ust.
1 ustawy z dnia ż7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennlłn (t. j. Dz.
U.z20I7 t.poz.1073).
Informuję o wydaniu decyzji o ustalęniu lokalizacji celu publicrn"go dla zamięrzenia
inwestycyjnego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora
P4 na częścidziałki ewid. nr 483 obręb 0002 Konarryny, położonejwe wsi Konauyny
gm. Konarzyny,

DecyĄa zostŃa wydana po rczpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy
Taśmowej7 w Warszawie, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Macieja UrbaŃa zam.
przy ulicy Swiętojanskiej 75111 w Gdyni, z dnia 14 lipca 2017 r.
Jednoczęśniezawiadamiwrl, że każdy zainteresowany ma możliwośózapoznania się
z tteściąwydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Konarzynach
w pok. nr 5.

do publicznej wiadomości przez
Publicznej
Gminy Konarzyny oraz przez
zarięszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane

ym (tj. Dz,U. z20|7 r,poz.l073 - wyciąg):
Ustawa z dnia?7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
Art. 53 ust,1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o usta]ęniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz postanowięniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczęnią a także w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwęstora oraz właścicięlii użyłkowników wieczystych nieruchomoŚci, na
których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodęks postępowania administracyjnego (tj, Dz. U, z20l7 r,, poz. 1257 - wyciąg):
Art.49. Strony mogą być zawiądąmianę o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez
obwieszczęnię lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób pub|icznego ogłaszaniąjężęli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie cztęrnastu
dni od dnia publicznego ogłoszenia,
Art. 73, § l, Strona mi prawo wglądu w akta sprawy , sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
równięż po zakończeniu postępowania.
publicznej w obecności pracownika .
§ 1a. Czlnnościokręślone w § l są dokonywane w lokalu organu administracji
tęgo organu.
g Ż. Stróna może żądaćuwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile jest to uzasadnionę wżnym intęręsem strony,

wywieszono w dniu 17.08.2017 roku na okręs 14 dni.

