SAMORZĄDO VVE

KOLEGIUM OD WO LĄW CZE

w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15
tel. 17867 12 21, fax 178671961

Rzeszów dnia 19.09.2016 r.

SK0.415/134/2016

OBWIESZCZENIE

Działając

na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: OZ.U. z 2016 r. poz. 778
ze zm.) w

związku

z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

postępowania

administracyjnego (tekst jednolity: OZ.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam,
decyzją

że

SKO w Rzeszowie z dnia 31 sierpnia 2016 r. znak: SK0.415/134/2016

w pkt 1 utrzymano w mocy decyzję Wójta Gminy Świlcza z dnia 30 marca 2016 r. znak:
RGM.6733.003.2014

ustalającą

lokalnym dla P4 Sp. z

0.0.

składającej

RZE5004B

radioliniowymi,

inwestycji celu publicznego o znaczeniu

pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-

się

z

urządzeniami

systemowym oraz

lokalizację

wieży

stalowej wraz z antenami

sterującymi

budową wewnętrznej

linii

pracą

stacji

zasilającej

sektorowymi

bazowej,

ogrodzeniem

części działki

WLZ na terenie

i

nr

ew. 1986 obr. Dąbrowa, w Gminie Świlcza, zaś w pkt 2 umorzono postępowanie
odwoławcze.

Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy w Świlczy
oraz w siedzibie
Grunwaldzka 15,

Samorządowego

piętro

Kolegium

Odwoławczego

w

Rzeszowie,

ul.

II pokój 220.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: OZ.U . z 2016 r. poz. 778 ze zm.)
o

wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji

kończącej

postępowanie

zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo
miejscowości.

których
W

myśl

będą

Inwestora oraz

właścicieli

i

użytkowników

wieczystych

przyjęty

Kodeks

się

czynnościach

obwieszczenie lub w inny zwyczajowo
publicznego

ogłaszania,

jeżeli

na

na

piśmie .

postępowania

administracyjnego (tekst jednolity : OZ.U. z 2016 L, poz. 23 ze zm.) strony
zawiadamiane o decyzjach i innych

w danej

nieruchomości,

lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia

art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -

strony

mogą być

organów administracji publicznej przez

przyjęty

w danej

miejscowości

sposób

przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach

zawiadomienie

bądź doręczenie uważa się

dnia publicznego

Samorządowego

upływie

czternastu dni od

ogłoszenia .

służy

Stronom

za dokonane po

prawo wniesienia

Kolegium

skargi na

Odwoławczego

wskazaną

powyżej

decyzję

w Rzeszowie do Wojewódzkiego

Skargę

Administracyjnego w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 4a skr. poczt. 1117.
spełniającą

wymogi

postępowaniu

określone

Samorządowego

wart. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

sądami

przed

Kolegium

Sądu

administracyjnymi,

Odwoławczego

wnosi

się

za

pośrednictwem

w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-068

Rzeszów w terminie 30 dni liczonym od dnia

doręczenia

decyzji, tj. od dnia o którym

mowa wart. 49 kpa.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Świlcza oraz Burmistrz

Sędziszowa

Małopolskiego

-

celem

zawiadomienia stron poprzez wywieszenie niniejszego obwieszczenia na tablicy
ogłoszeń

Urzędu

ogłoszenia tegoż

Gminy przez okres czternastu dni od dnia publicznego
obwieszczenia, a

także

w sposób zwyczajowo

przyjęty

w danej

miejscowości,

2.

Samorządowe

Kolegium

Odwoławcze

niniejszego obwieszczenia na tablicy

ogłoszeń

okres czternastu dni od dnia publicznego
3. ala

w Rzeszowie -

celem wywieszenia

w Biurze SKO w Rzeszowie przez

ogłoszenia tegoż

obwieszczenia,

