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Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działając na podstawie art . 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 z późno zm.) w zw. z art . 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015, poz. 199)

zaw iada m ia ,

że decyzją z dnia 10 kwietnia 2015 r. SK0.415/36/2015 uchylono w całości decyzję wydaną

przez Wójta Gminy Świlcza z dnia 22 grudnia 2014 r. RGM.6 733.003.2014 odmawiającej

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play - RZE5004 B składającej się z wieży stalowej
wraz z antenami sektorowymi i radioliniowymi, urządzeniami sterującymi pracą stacji
bazowej, ogrodzeniem systemowym oraz budowie wewnętrznej linii zasilającej WLZ,
położonej na te renie części działki o nr ew. 1986 obręb Dąbrowa, Gmina Świlcza na rzecz
P4 Sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może w biurze Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 pok. 221 lub w Urzędzie Miasta
Rzeszowa, zapoznać się z treścią wskazanej wyżej decyzji.

Doręczenie przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia. Każdy kto ma w tym interes prawny może wnieść skargę na
wskazaną powyżej decyzję organu odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Rzeszowie z powodu jej niezgodności z prawem, za pośrednictwem

Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Rzeszowie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni
od dnia doręczenia rozstrzygn ięcia. Skarga zgodnie z treścią art. 57 §1 ustawy z dnia 30
sierpnia 202 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U.
z 2012 r., poz. 270 z późn o zm.) powinna spełniać wymogi formalne przewid ziane dla pisma
procesowego, a ponadto zawierać wskazanie zaskarżonej decyzji, oznaczenie organu,
którego działania skarga dotyczy oraz określenia naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Rafał Źukowski

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Świlcza - celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń U rzędu Gminy, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji
inwestycji - przez okres czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tegoż

obwieszczenia,
2. Samorządowe Kolegium Odwoławczew Rzeszowie - celem wywieszenia niniejszego

obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w biurze Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Rzeszowie przez okres czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia tegoż obwieszenia,

3. ala.


