
WÓJT GMINY RYTWIANY 

IŚ.6733.24.2020.DK                                                                         Rytwiany, 31.08.2020r. 
 

 

OBWIESZCZENIE 

 

Zgodnie z art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego  /Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu 

administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla inwestycji: „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej P4 

„STA4403E” wraz z wewnętrzną linią zasilającą, antenami sektorowymi (9 szt.), 

antenami radiolinii (2 szt.), urządzeniami zasilająco-sterującymi oraz nadawczo-

odbiorczymi na działce o nr ew. 1177 w miejscowości  Kłoda gm. Rytwiany o wydanie 

której wystąpił Paweł Ponikowski Up-Telecom Sp. z o.o., ul. Odkryta 36/10, 03-140 

Warszawa, pełnomocnik działający w imieniu P4 ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, organy 

uzgadniające zajęły n/w stanowiska : 

 

1. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu, w zakresie ochrony melioracji 

wodnych nie ma konieczności uzgadniania, pismo z dnia 21.07.2020r. znak: 

KR.ZZI.4.521.600.2020.PJ). 

2. Starosta Staszowski nie zajął stanowiska w zakresie ochrony gruntów rolnych w terminie 

2 tygodni od dnia dostarczenia wystąpienia o uzgodnienie tj. od dnia 11.08.2020r. W 

świetle art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

uzgodnienie uważa się za dokonane. 

3. Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, pismem z dnia 17.08.2020r.( 

wpłynęło 28.08.2020r.), znak: SSRL SZ RP-WL.5102.1.2020, uzgodniło lokalizację 

inwestycji bez uwag i zastrzeżeń. 

4. PGW Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

decyzją z dnia 24.08.2020r., znak: KR.RPP.611.561.2020.NS, uzgodnił projekt decyzji w 

zakresie ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2020r., poz. 310 ze zm.), 

bez określania szczegółowych warunków i wymagań dla planowanej zabudowy i 

zagospodarowania. 

 

 

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można się zapoznać 

z  aktami przedmiotowej sprawy  oraz składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych 

dowodów i materiałów w sprawie . 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy. 

Po upływie wyżej określonego terminu sprawa będzie rozpatrywana w oparciu                                      

o zgromadzoną dokumentację sprawy. 

 

 

Z up. Wójta 
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