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§miny Konarzynl,
wo|. pomorsk,tr

Konarzyny, dnia 2017-06-02

KBI.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w

sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dniat4 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.lJ. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 53
ust. 1 ustawy z dniaZ7 marca2003 t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj.Oz.TJ. z2016 t. poz.778 ze zm.) zawiidamia się, iz * a"i" 02.06.2017 t.

zostało wszczęte na wniosek inwestora P4 Spółka z o. o ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa reprezentowanego ptzez pełnomocnika p. Macieja Urbanka zarfl.
ul. Świętojń ska 7 5 l tt, S t -g gq Gdynia
dla zanierzenia inwestycyj nego pn.

:

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatoraP4 zlokalizowana na dz. nr l77t5
we wsi Nierostowo, obręb Zielona Chocina, gm. Konarryny.

W związku zpowyższym strony mogą ńożyó odpowiedź na pismo wszczynające
postępowanie, a w kńdym stadium postępowania zapoznaó się z materiałem dowodowym
zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieó się, co do zebranych
dowodów i materiałów otaz zgłoszonych żądń, w tym
wUrzędzie Gminy w Konarzynach w pok. nr 5.

złoĘó wyjaśnienia na

Biśmie,

JT
POUCZENIE:
Ustawa z dnia27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.|J, z2016 r. poz.778 ze zm. wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego orv
postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenią a takżę w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwęstora oraz właścicięlii uĄńkowników wieczystych nieruchomości, na
których będą lokalizowane inwesĘcje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
Ustawa z dnia 14 częrwca 1960 r, Kodęks postępowania administracyjnego (tj. Dz.IJ. z2016 r.,poz.23 zę zln. - wyciąg):
Art,49. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach innych czynnościach orgarrów administracji publicmej przez
obwieszczęnie lub w inny zwyczajowo prayjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenią jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwża się za dokonanę po upĘwie czternasfu
dni od dnia publicznego ogłoszenia,
Art. 73. § l. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje
równięż po zakończeniu postępowania.
§ la. Czynności okeślonew § l są dokonlrłane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego

i

organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii, akt sprawy lub wydania jej
odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym intęresem strony.

wywieszono w dniu 02.06.ż017 toku

z

akt sprawy uwierzlelnionych

