
SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAwrZE
w Rzeszowie, ul. Grun waldz k~ 1Ś
tel. 1786712 21 , fax 17867 19 61

SK0.415 /287/20 16 Rzeszów, dnia 2.11 .2016 r.

OB\VIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 20161'., poz. 778 ze
zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz.23)

z a w i a d a m i a m, że

decyzją z dnia 13.10.2016 r., SKOA15 /287/2016 Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Rzeszowie uchyliło decyzję wydaną z up. Wójta Gminy Świlcza

z dnia 12 sierpnia 2016 nr RGM.6733 .032.20 15 w sprawie odmowy wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z 0.0. o oznaczeniu
RZE6005 w skład której wchodzi: stalowa wieża kratowa, anteny sektorowe (12
szt.) , anteny radioliniowe ( 2 szt.),urządzenia sterujące , drogi kablowe ,
ogrodzenie, instalacja elektroenergetyczna, położonej na terenie działki nr ewid.
4783 /16 , obręb Bratkowice w Gminie Świlcza , dla P4 Sp. z 0.0. z siedzibą w
Warszawie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
Z treścią w/w decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Świlcza oraz
w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, ul.
Grunwaldzka 15, piętro II, pokój 220.
Zgodnie z art. 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach
i decyzji kończącejpostępowanie 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 inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie. W myśl zaś

art. 49 k.p.a. "Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach

organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajmvo
przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie

uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia. "
Stronom służy prawo wniesienia skargi na wskazaną powyżej decyzję

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z powodu jej
niezgodności z prawem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Rzeszowie. Skargę odpowiadającą wymogom ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U.2016.718),
składa się za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w



Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów) w terminie 30 dni od daty
doręczenia dec yzji , tj. od dnia, o którym mowa w a. k.p.a. in fine .
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l . Wójt Gminy Swilcza - celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie
niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świlcza przez
okres czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia tegoż obwieszczenia, a
także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie - celem wywieszenia
niniejszego ob wieszczenia na tablicy ogłoszeń w Biurze Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Rzeszo wie przez okres czternastu dni od dnia
publicznego ogłoszenia tegoż obwieszczenia.

3. a/a.


