
In.6733.2.2.2012                                                                          Somianka, dnia 18.09.2012 r.

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 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmian.) oraz 
art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) zawiadamia się, iż w dniu 26.05.2009 r.

 

zostało wszczęte na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa  reprezentowanej 
przez pełnomocnika Pana Pawła Roszkowskiego, Pełnomocnika P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 
02-677 Warszawa  postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

dla  zamierzenia  inwestycyjnego  pn.:  Budowa  stacji  bazowej  telefonii  komórkowej  wg 
projektu  WYS  4410  A,  w  tym:  wieży  stalowej  o  wym.  41,8  m;   instalacji  6  anten 
sektorowych; instalacji 4 szt. radiolinii; infrastruktury technicznej  oraz ogrodzenia działki, na 
terenie części działki 361/2 , położonej w Somiance, obręb Somianka gm. Somianka.”.

 

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające 
postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym 
zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w 
Urzędzie Gminy Somianka, 07-203 Somianka, pokój nr. 6 . 
 Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie uznaje się z dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia tj. w dniu 2.10.2012 r. 

Godziny przyjęć stron: codziennie oprócz sobót w godz. 800- 1600.

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 
poz.647 - wyciąg):

Art. 53 ust.1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego  oraz  postanowieniach  i  decyzji  kończącej  postępowanie  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.

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000. Nr 98, poz. 
1071 z późniejszymi zmianami – wyciąg):

Art. 28. Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda 
czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.



Art.49.  Strony  mogą  być  zawiadamiane  o  decyzjach  i  innych  czynnościach  organów  administracji 
publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego 
ogłoszenia,  jeżeli  przepis szczególny tak stanowi;  w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie 
uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Art. 32. Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego 
działania.

Art.  33.  §  1.  Pełnomocnikiem  strony  może  być  osoba  fizyczna  posiadająca  zdolność  do  czynności 
prawnych.

§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, 
radca  prawny,  rzecznik  patentowy,  a  także  doradca  podatkowy  mogą  sami  uwierzytelnić  odpis 
udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ 
administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli 
pełnomocnikiem  jest  członek  najbliższej  rodziny  lub  domownik  strony,  a  nie  ma  wątpliwości  co  do 
istnienia i zakresu upoważnienia do występowania w imieniu strony.

Art. 73. § 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. 
Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności 
pracownika tego organu.

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

                                                                                                                              Wójt Gminy Somianka
                                                                                                                             /-/ Andrzej Żołyński

Otrzymują: 
1.      Pani Magdalena Romanowicz 
         
2.      P 4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7
         02- 677 Warszawa
3.      Pełnomocnik P4 Sp. z o. o.
          Pan. Paweł Roszkowski 
4.      BIP Urzędu Gminy Somianka
5.      tablica ogłoszeń UG Somianka 
6.      tablica ogłoszeń sołectwa Somianka
7.      a/a
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