
Wójt Gminy Zębowice 
ul. Izydora Murka 2 
46-048 Zębowice 
        Zębowice, dnia 02 grudnia 2022 r.   

 

SG.6733.1.2022.MW 

OBWIESZCZENIE 

Z A W I A D O M I E N I E  

o wszczęciu postępowania 

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 503 z późn. 

zm.) 

zawiadamiam 

że w dniu 25.11.2022 r., na wniosek  z dnia 24.11.2022 r. /data wpływu 25.11.2022 r./, Pana 

Marcina Sokół, ul. Kartuska 343/22, 80-125 Gdańsk, działającego na podstawie 

pełnomocnictwa spółki P4 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji bazowej telefonii 

komórkowej PLAY numer OLK7107A wraz z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją 

kablowej” zlokalizowanej w miejscowości Poczołków, na działce nr ewid. 413, obręb 

Poczołków, gm. Zębowice. 

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy w Zębowicach, ul. Izydora 

Murka 2, 46-048 Zębowice, pok. nr 30 w dni robocze, w godzinach od 8:00 do godz. 14:00. 

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na 

piśmie w ciągu 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia na wskazany powyżej 

adres.  

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po 

upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (t. j. w dniu 20.12.2022 r.). 

Stronami w powyższym postępowaniu są właściciele i użytkownicy wieczyści 

nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego oraz właściciele i 

użytkownicy wieczyści nieruchomości będących w granicach obszaru oddziaływania 

inwestycji.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Zębowicach na stronie 

www.bip.zebowice.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.                

                                                                                                            Wójt Gminy Zębowice 

                                                                                          /-/ Waldemar Czaja 

Zamieszczono powiadamiając: 

Strony postępowania:    

 1. BIP Gminy Zębowice  

 2. Tablica ogłoszeń w UG Zębowice 

 3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Poczołków            

4. a/a 

http://www.bip.zebowice.pl/

