
WÓJT GMINY PYSZNICA 

ul. Wolności 322  

37-403 Pysznica 

woj. podkarpackie 

  

GP.I.6733.16.2021                                                                                    Pysznica, dnia 17.03.2022 r. 
 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PYSZNICA 

 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 735 

z późn. 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: 

o toczącym się postepowaniu administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Budowie 

stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową 

o oznaczeniu STW7001_F” na działce nr ewid. 2316 położonej w obrębie ewidencyjnym  

3- Jastkowice, gmina Pysznica z wniosku Inwestora P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1,  

02-677 Warszawa w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Andrzej Bartosiński.  

Jednocześnie informuję, że w związku z wezwaniem Wójta Gminy Pysznica, sporządzonym na 

podstawie opinii biegłego sądowego w zakresie ustalenia faktycznych wartości równoważnej mocy 

promieniowanej izotropowo (EIRP) przez anteny sektorowe, przeprowadzenia analizy zasięgów pól 

elektromagnetycznych oraz poprawności obliczeń parametrów części telekomunikacyjnej projektu 

stacji w odniesieniu do obowiązujących aktów prawnych pod kątem czy planowane przedsięwzięcie 

kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) i czy  jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej,  Inwestor przedłożył 

decyzję umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii 

komórkowej P4 Sp. z o.o. wraz z WLZ oraz kanalizacją kablową o oznaczeniu STW7001_F”. 

 

 

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 17.03.2022 r. 

 

                                                                      

Z up. Wójta 

 

Beata Kuziora 

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska 

 

 
 


