Budziszewice 23.07.2018r.
Naszznak: RG.6733.5.2018

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Poste_powania
Administracyjnego ( t.j. z 2017r. poz. 1257 ze zm. ) oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm. ) w zwiqzku z
wnioskiem Pana ( anonimizacja danych) dziatajqcego w imieniu PL2014 Sp.zo.o. z siedzibq w Warszawie
ztozonym w dniu 24.05.2018r. dotycza^cym przedsie.wzie.cia polegajqcego na budowie stacji bazowej
telefonii komorkowej PL2014 BT_35080_Budziszewice na terenie dziatki nr ewidencyjny 535 obr^b
Budziszewice, gm. Budziszewice.
zawiadamiam
0 WSZCZQCW w dniu 24.05.2018r. poste.powania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajqcego na budowie stacji bazowej telefonii
komorkowej PL2014 BT_35080_Budziszewice .
Jednoczesnie informuj^ ,iz zgodnie z art. 106 § 2 k.p.a. w zwi^zku z art. 53 ust. 4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporzqdzony zostat projekt decyzji i w dniu
23.07.2018r. wystqpiono o jego uzgodnienie do Starosty Powiatu Tomaszowskiego oraz Dyrektora
Zarzqdu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.
Na podstawie art. 10 k.p.a. informujs o uprawnieniach przystugujqcych wszystkim stronom do
czynnego udziatu w kazdym stadium post^powania przez mozliwosc przeglqdania akt sprawy, w tym
zapoznania si$ z wyzej wymienionym projektem , oraz wypowiedzenia si$ co do zebranych dowodow
1 materiatow oraz zgtoszonych z$dah.
W zwiqzku z powyzszym informuje^ ze z dokumentami dotyczqcym tej sprawy strony mog$
zapoznawac si$ w siedzibie Urz^du Gminy Budziszewice pok. Nr 2 w godzinach urz^dowania ( tj. od
8.00 - 16.00 w poniedziatki; 7.30 - 15.30 od wtorku do pia_tku ) .
W przypadku ztozenia wnioskow, zarzutow i uwag informuje si$, ze kazde pismo dotycz^ce
sprawy zostanie wtqczone do akt i poddane ocenie, a odpowiedz na nie znajdzie si$ w decyzji kohczonej
postQpowanie w sprawie.
Jednoczesnie na podstawie art. 9 k.p.a. informuje,, ze po otrzymaniu stosownych uzgodnieh
lub zaje.ciu stanowiska przez wyzej wymienione organy w ustawowym terminie, zostanie wydana
stosowna decyzja w niniejszej sprawie.
Obwieszczenie zamieszcza si$ na tablicy ogtoszeh w Urze.dzie Gminy w Budziszewicach oraz na
tablicy w sotectwie Budziszewice, a takze stronie internetowej bip.budziszewice.net.
Zgonie z art. 49 K.p.a. niniejsze zawiadomienie poprzez obwieszczenie uwaza si$ za dokonane
po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogtoszenia.

