
WÓJT GMINY PYSZNICA 

ul. Wolności 322  

37-403 Pysznica 

woj. podkarpackie 

  

GP.I.6733.37.2020                                                                            Pysznica, dnia 26.07.2022 r. 
 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA 
o modyfikacji wniosku w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego 

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, 

poz. 735 ze zm.) 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 a w i a d a m i a m: 

 

że wniosek Inwestora  –  Towerlink Sp. z o.o., z siedzibą ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa 

w imieniu, którego działa pełnomocnik Pan Kamil Krupiński o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego pn: „budowa stacji bazowej transmisji danych Nr BT_26267_Jastkowice” na 

części działek nr ewid. 1405/1, 1405/2, 1405/3, 1406/1, 1406/2 położonych w Jastkowicach przy ul. 

Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-Jastkowice, gm. Pysznica” pismem z dnia 08.07.2022 r. (data 

wpływu do urzędu 13.07.2022 r.) został zmodyfikowany w zakresie zmiany nazwy zamierzenia 

inwestycyjnego, która otrzymuje brzmienie: „budowa telekomunikacyjnego obiektu 

budowlanego - wieży stalowej h=60,45 m + odgromniki o wysokości ok. 1,5 m, posadowionej na 

projektowanym nasypie ziemnym o wysokości 1m, wraz z instalowaniem urządzeń technicznych: 

instalacji radiokomunikacyjnej o numerze BT26267 Jastkowice, antenowych konstrukcji 

wsporczych, osprzętu i urządzeń zasilających, oraz wolnostojących szaf telekomunikacyjnych 

wraz z instalacją zasilającą z linii średniego napięcia na części działek nr ewid. 1405/1, 1405/2, 

1405/3, 1406/1, 1406/2 położonych w Jastkowicach przy ul. Sosnowej, obręb ewidencyjny 0003-

Jastkowice, gm. Pysznica” 

 

 

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami  przedmiotowej 

sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji  

w terminie 7 dni od dnia doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) w Urzędzie Gminy w Pysznicy / pokój nr 

6 / w godzinach od 7.30 do 15.30 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz w godzinach od 9.00 do 

17.00 w środy; telefon kontaktowy: 15 841 09 34. 

 

 

 

Uwagi i zastrzeżenia stron zostaną włączone do akt sprawy i rozstrzygnięte będą w treści decyzji. 

 

 

Data publikacji obwieszczenia 26.07.2022 r. 

   

    Z up. Wójta 

 

Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska 

 

                                                                     

 
 


