URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309
Konstancin-Jeziorna, dnia 7.03.2019 r.
OŚR. 6220.3.2018/2019.JL

Obwieszczenie
Zgodnie z art. 10 i art. 49 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 71 ust 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2081 zm.), Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna,

zawiadamia strony postępowania,
że na wniosek z dnia 28.09.2018 r. pełnomocnika spółki P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
adres: 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 została wydana decyzji o umorzeniu w całości
postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu urządzeń telefonii
komórkowej P4, oznaczonej symbolem WAR 1737C, na działce numer ewidencyjny 12/5 z obrębu
0202 Konstancin-Jeziorna, adres: Konstancin-Jeziornie, ulica Aleja Wojska Polskiego 3
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Warszawie adres: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka, za moim pośrednictwem w
terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 K. p. a.).
W związku z powyższym, zainteresowane strony mogą się zapoznać z decyzją
i z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Piaseczyńska 77, od poniedziałku do
piątku w godz. 9.00.00-15.00.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Pani Ewa Esquerra - pełnomocnik P4 Sp. z .o. o.
2. Strony postępowania - jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 strony mogą być zawiadamiane o
decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub
w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli
przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

