SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE

w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15
tel. 17 867 12 21, fax 17 867 19 61

SK0.415/194/2017

Rzeszów, 12.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie działające na podstawie art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity - Dz. U . z 2017r.poz.1257 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2017.1073 j . t . )
zawiadamia,

że w dniu 12.07.2017 r. decyzją sygn. SK0.415/194/2017 uchyliło w całości
decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Łańcut nr RIK.6733.21.2016 z
dnia 12.05.2017r.w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym pn. „Stacja bazowa telefonii cyfrowej
52738_Kosina. Budowa wieży stalowej kratowej H=52m z trzema antenami
sektorowymi typu Kathrein 80010647v01 0 mocy E I R P 9502W na wysokości
środka elektrycznego anteny 51,5m n.p.t., jedną anteną radiolinii o średnicy
0,6m i mocy 19953 W na wysokości 51,Om n.p.t. ramy stalowej pod urządzenia
techniczne i ogrodzenia z siatki stalowej na fundamentach betonowych na części
dz. nr ew. gr. 2155/2 w m. Kosina
i przekazało sprawę do ponownego
rozpatrzenia organowi I instancji,
,,

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może w Biurze Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 pok. 221,na
stronie internetowej B I P S K O w Rzeszowie oraz Urzędzie Gminy Łańcut
zapoznać się z treścią wskazanej powyżej decyzji.
Doręczenie przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia. Każdy kto ma w tym interes prawny może
na powyższą decyzję złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4A, skr. poczt. 1117, 35-016 Rzeszów, za
pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie.
Ewentualną skargę spełniającą warunki określone w art. 57 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należy
złożyć w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, na adres tut. Kolegium,
Rzeszów ul. Grunwaldzka 15.
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