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O B W I E S Z C Z E N I E 
   

Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 oraz art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Wójt Gminy w Sobolewie zawiadamia, iż na wniosek 

P4 Sp. z o.o. z siedzibą Warszawa, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, w imieniu której 

działa Pełnomocnik Pani Joanna Wrona, zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji 

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr GAR4475C, wraz 

z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej  wraz 

z antenami, urządzeń  sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego 

okablowania łączącego anteny z urządzeniami oraz linii WLZ , zlokalizowanej na terenie 

części działki o nr ewid. 454, obręb Anielów, Gmina Sobolew. 

 

W związku z powyższym informuję, iż strony mogą w terminie 7 dni od daty publikacji 

niniejszego obwieszczenia, zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz składać 

wnioski w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy w Sobolewie pokój nr 30, od poniedziałku 

do piątku w godz. 800 do 1600. 

        Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z  art. 10 § 1,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), strony mogą 

zapoznać się z aktami sprawy i z zakresem przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego przez 

cały czas trwania postępowania, począwszy od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia – 

w siedzibie Urzędu Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew,  od poniedziałku 

do piątku  w godzinach od 800 do 1600, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski 

w przedmiotowej sprawie. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom w drodze publicznego ogłoszenia 

poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sobolew, w miejscowości 

Anielów, gdzie będzie realizowane przedsięwzięcie oraz Biuletynie Informacji Publicznej, tj. 

strona internetowa www.bip.sobolew.pl    

  Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższe obwieszczenie uznaje się za doręczone Stronom 

postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Otrzymują: 

– Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sobolew 
– Strona internetowa Urzędu Gminy Sobolew www.bip.sobolew.pl 
– Miejsce zwyczajowo przyjęte w sołectwie Anielów    
– A/a                     Wywieszono w 

dn............................................... 

 
Wójt Gminy 

/-/ Andrzej Koszutski 
 
Wywieszono w dniu  ............................................... 
Zdjęto w dniu .......................................................... 
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