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WGKI.6220.2.2020

Halinów, dnia 08 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)
BURMISTRZ HALINOWA
zawiadamia strony postępowania
o wydaniu w dniu 08 czerwca 2021 r., znak: WGKI.6220.2.2021 decyzji umarzającej
postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej sieci
POLKOMTEL INFRASTRUKTURA – BT15890 OKUNIEW BIS na działkach nr ew. 789 i
790, obręb 0019 Okuniew”, którego Inwestorem jest firma POLKOMTEL
INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. , ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, działająca przez
Pełnomocnika.
Ponadto informuję, że z treścią ww. decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim
w Halinowie przy ul. Spółdzielczej 1 w dniach i godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym
umówieniu telefonicznym.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce, w terminie 14
dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu wydającego decyzję. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi
administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło
publiczne obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Halinowie
www.bip.halinow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie.
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