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SKOA15/252/20 12 

OBWIESZCZENIE 

Ozialajetc na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 L - Kodeks postt(powania 
administracyjnego (tekst jednolity - Oz. U. Z 2000L Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zwi¥ku z art. 
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 L 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. 	Nr 80, poz. 717 ze zm.) 


z a w i a dam i a m, 


ze Samorzetdowe Kolegi urn Odwolawcze w Rzeszowie w dni u 16 listopada 2012 L wydalo 
decyzjt( sygn. SKO A 15/252/20 12 uchylaj~c~ w calosci zaskarzon'l odwolaniami decyzjt( z 
dnia 9 lipca 2012L , znak: RIK.7331/II /6/2010/201112012 wydan'l z upowaznienia W6jta 
Gminy Lancut przez Zastt(pct( W6jta Gminy LaIlcut w sprawie ustalenia dla P4 Sp. z 0.0. ul. 
Tasmowa 7,02 - 677 Warszawa lokalizacji inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu lokalnym 
polegaj'lcej na budowie bezobslugowej stacji bazowej telefonii kom6rkowej sieci Play 0 

numerze LAN 5001 B w Kosinie na dz. nr ew. 23581 1 w miejscowosci Kosina Gmina Lancut i 
przekazalo spraw~ do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

Kazdy, kto rna w tym interes prawny, moze zapoznac sit( z tresci'l wskazanej powyzej 
decyzji Samorzetdowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2012 L, 
sygn. akt SKOA15/252/20 12 w Biurze Samorz'ldowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie 
przy ul. Grunwaldzkiej 15, pok. 221 (od poniedzialku do pi'ltku w godzinach od 830 do 1430) lub 
w Urzt(dzie Gminy Lancut przy ul. Mickiewicza 2a, 37 - 100 Lancut (od poniedzialku do pi'ltku w 
godzinach od 830 do 1430). 

Stronom postt(powania przysluguje prawo wniesienia skargi na ww. decyzjt( 
Samorz'ldowego Kolegium Odwolawczego w Rzeszowie z dnia 16 listopada 2012 L, sygn. akt 
SKOA151252120 12 do Wojew6dzkiego S'ldu Administracyjnego w Rzeszowie z powodu jej 
niezgodnosci z prawem, za posrednictwem Samorzetdowego Kolegium Odwolawczego 
w Rzeszowie. Skargt( wnosi sit( w terminie 30 dni od dnia dort(czenia niniejszej decyzji. 
Stosownie do art. 49 K.p.a. dort(czenie uwaza sit( za dokonane po uplywie cztemastu dni od dnia 
publicznego ogloszenia. Skarga zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 L - prawo 
o postt(powaniu przed s'ldami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. Z 2012L, poz. 270), 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. 
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Otrzymujq: 
I) W6jt Gminy Lancut - celem zawiadomienia stron i podania do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie 
niniejszego obwieszczenia na tablicy ogtoszen Urz~du Gminy Lancut przy ul. Mickiewicza 2a, 37 - 100 Lancut oraz 
w miejscu planowanego przedsi~wzi~cia przez okres cztemastu dni od dnia publicznego ogtoszenia tegoz 
obwieszczenia. 
2) Samorzqdowe Kolegium Odwotawcze w Rzeszowie - celem wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy 
ogtoszen w Biurze Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie oraz w Biuletynie Informacji 
Publicznej Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie przez okres czternastu dni od dnia publicznego 
ogtoszenia tegoz obwieszczenia. 
3) A/a. 


