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Zawiadomienie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przęsttzęnrym (Dz.U. z Ż0I7 r' poz. 1073 z późn. zm.) _ zwanej dalej

ustawą oraz art. 49 i art. 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. _ Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 zpóźn' zm.)

zawiadamiam,

żew ramach postępowanlawszczętego w dniu 9 lutego 2018r. na wniosek Pana Marcina Majer
_ pełnomocnika P4 sp. z o. o' z siedzLbą w Warszawie ptzy ul. Taśmowej 7 , zostało wydane
w dniu 1 marca 2018r. przez Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Bydgoszczy
postanowienie (znak sprawy: WST.612.174.2018.RM) o uzgodnieniu projektu decyzji,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działkę nr 203/2,
obręb geodezyjny Radoszki 0009, gmina Bartniczką w zakresie budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej operatora P4.

Wyżej wymieniony projekt decyzji został, przekazany do uzgodnienia takżę Staroście
Brodnickiemu oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie RZGW
w Gdańsku . Wskazane wyżej organy uzgadniające nie zajęły stanowiska w terminie 2 tygodti
od dnia doręczenia wystąpienia Wójta Gminy Bartniczka o uzgodniente. Zatem zgodnie
z art. 53 ust. 5 ustawy, uzgodnienie pruez w/w organy uwaza się za dokonane.

Strony wszczętego postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z aktami

sprawy' składaó wnioski i zastrzężenia w Urzędzie Gminy Bartniczka przy ll' Brodnickiej 8

(pokój ff 3) w godzinach 7! - 1515 w terminie 5 dni od dnia otrrymania niniejszego
zawiadomienia.

otrzynrują:
1. Marcin Majer, BAZA sp. z o. o., ul. Żwirki i Wigury 53,8] _ 100 Toruń (pełnomocnik,

wnioskodawcy),
Zbigniew Kulkowski,
Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy otaz art.49 Kodeksu
postępowania administracyjnego (niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka, fld stronie:
www.bip.bartniczka.p1, w dniu 16 marca 2018r. Zgodnie z art' 49 s Ż k.p.a.
zawiadomienie uwaza się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym
nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).
a/a.
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J.

4.


