
Swarzędz, dnia 13.10.2014 r.  
Urząd
Miasta i Gminy w Swarzędzu

Nr sprawy:
RAU.6733.78.2014-3

Obwieszczenie

Zgodnie  z  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.  U.  z  2003  r.,  Nr  80,  poz.  717,  z  późniejszymi 
zmianami) zawiadamiam, jako strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.09.2014 r. 
uzupełniony w dniu 09.10.2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  dla  inwestycji  polegającej  na 
budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0188 
na  terenie  działek  nr  geod.  2183/19,  2183/6  położonych  w  Swarzędzu,  ul. 
Rzemieślnicza.

W  związku  z  powyższym  informuję  o  uprawnieniach  wszystkich  stron  tego 
postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

.............................................
          podpis i pieczęć imienna

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 

Sprawę prowadzi
Agnieszka Dopierała
tel. 65 12 316, pok. 316


	Swarzędz, dnia 13.10.2014 r.  
	Urząd

	Miasta i Gminy w Swarzędzu
	Nr sprawy:
	RAU.6733.78.2014-3
	Obwieszczenie

		Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, jako strony postępowania, że na wniosek z dnia 24.09.2014 r. uzupełniony w dniu 09.10.2014 r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr POZ0188  na terenie działek nr geod. 2183/19, 2183/6 położonych w Swarzędzu, ul. Rzemieślnicza.
		W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego udziału w każdym jego stadium, co wynika z przepisów art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
								.............................................
								          podpis i pieczęć imienna
	Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:
	Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia: 
	Sprawę prowadzi
	Agnieszka Dopierała
	tel. 65 12 316, pok. 316

