
S MORZI\DOWE 
KO LEGIUM ODWm.AWCZE 
wRZ8SZowle, ul. Grunwaldzka 15 
ttL 1: ct;? ~~ ~:I ti:~ C1? cS:' ~~ ~1 
SK0.415/261/20 12 Rzesz6w, dnia 20.11.2012r. 

OBWIESZCZENIE 

Ozialajqc na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania 
administracyjnego (tj. - Oz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwiqzku z art. 53 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2012r. Nr 
647ze zm.) 

z a w i a dam i a m, 

o wydaniu przez Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze w Rzeszowie decyzji dnia 20.11.2012r. 
r. sygn. akt SK0.415/261/2012 uchylajqcej w calosci decyzj~ decyzji W6jta Gminy tancut z 
dnia 13 lipca 2012 r. zna RIK. 6733.8.2012 odmawiajqcq ustalenia 10kaJizacji inwestycji celu 
publicznego pn. "Budowa bezobslugowej stacji bazowej telefonii kom6rkowej sieci PLAY 0 
numerze LAN6001A na dz. Nr Ew. 1531/1 obr~b 0001 Albigowa z wniosku P4 Sp. z 0.0. ul. 
Tasmowa 7, Warszawa" i przekazujqcej spraw~ do ponownego rozpatrzenia przez organ I 
instancji. 

Oor~czenie przedmiotowego postanowienia uwaza si~ za dokonane po uplywie 14 dni od 
dnia pubJicznego ogloszenia. Kazdy kto rna w tym interes prawny moze wniesc skarg~ na 
wskazane powyzej postanowienie organu odwolawczego do Wojew6dzkiego Sqdu 
Administracyjnego w Rzeszowie za posrednictwem Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego 
w Rzeszowie, ul. GrunwaJdzka 15. Skarg~ wnosi si~ w terminie 30 dni od dnia dor~czenia decyzji. 
Skarga zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo 0 post~powaniu przed 
sqdami administracyjnymi (Oz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powinna spelniac wymogi formalne 
przewidziane dla pisma procesowego, a ponadto zawierac: wskazanie zaskarzonej decyzji, 
oznaczenie organu, kt6rego dzialania skarga dotyczy, okreslenia naruszenia prawa lub interesu 
prawnego. 

rz mu 

W6jt Gminy tancut - celem zawiadomienia stron poprzez wywieszenie mmeJszego 
obwieszczenia na tablicy ogloszen Urz~du Gminy tancut przez okres czternastu dni od dnia 
publicznego ogloszenia tegoz obwieszczenia, a takze w sposob zwyczajowo przyj~ty w danej 
miejscowosci. 

2. Samorzqdowe Kolegium Odwolawcze w Rzeszowie - celem wywieszenia niniejszego 
~ 

obwieszczenia na tablicy ogloszen w Biurze Samorzqdowego Ko\egium Odwolawczego w 
Rzeszowie przez okres czternastu dni od dnia publicznego ogloszenia tegoz obwieszczenia. 

3. a/a. 


