Widawa, dnia 13 .10.2020 r.

Znak: RIK.6733.6.2020.DK

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WIDAWA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) zawiadamia się, że na
wniosek z dnia 24 sierpnia 2020 r., P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej
przez pełnomocnika Panią Jolantę Lewandowską, ul. Ks. Józefa 2 m. 36, 05-803 Pruszków, zostało
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LAS4412B” wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i zasileniem energetycznym na części działki nr ewid. 387 (obręb 0009
Grabówie) położonej w gminie Widawa.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku znajduje się w siedzibie Urzędu Gminy Widawa, ul.
Rynek Kościuszki 10, 98-170 Widawa.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia
umieszczenia go na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Widawa.
Data umieszczenia na tablicy ogłoszeń: 13.10.2020 r.
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