Wójt Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Teresin dn.16.04.2021 r.
GP.6733.2.1.2021

OBWIESZCZENIE
informujące
o
wydaniu
postanowienia
o zmianie terminu załatwienia sprawy.
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SOC3315B” na terenie działki nr 23/4
położonej w obrębie ew. Elżbietów, gm. Teresin.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz.
293 z późn. zm.) zawiadamia się, że w toku postępowania realizowanym z wniosku P4 Sp.
z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-0677 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Pawła
Ponikowskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „SOC3315B” wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną, na którą składać się będzie wieża telekomunikacyjna
o wysokości do 64,95 m n.p.t., na której zainstalowane zostaną anteny sektorowe (6szt.) oraz
anteny radiolinii (6szt.) wraz z urządzeniami zasilającymi i nadawczo odbiorczymi na terenie
działki nr 23/4 położonej w obrębie ew. Elżbietów, gm. Teresin
wydane zostało postanowienie zawiadamiające strony, iż sprawa wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nie może być załatwiona w terminie określonym w art.
35 K.p.a. - z uwagi na jej złożony charakter, potrzebą dodatkowych wyjaśnień i analiz
w związku z wnioskami stron realizowanego postępowania administracyjnego.
Termin załatwienia sprawy został ustalony do dnia 18 czerwca 2021 r.
Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.
Ponadto informuje się, że w każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się
z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również
wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Referacie Gospodarki
Przestrzennej Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 18, 96-515 Teresin.
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