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WGKI.6220.5.2017

Halinów, dnia 30 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 1, 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) 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
podaje do publicznej wiadomości informację :
•

•
•
•

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w dniu 15 września 2017r.
na wniosek P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej P4 MIN4406 na terenie działki nr ew. 12 obręb
0004, położonej w miejscowości Cisie, przy ul. Wiatracznej 21”
o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją dotyczącą przedmiotowej
sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie, przy ul. Spółdzielczej 1
w dniach i godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, dokumentu
elektronicznego lub ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie,
przy ul. Spółdzielczej 1.
organem administracji właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków w tej sprawie
jest Burmistrz Halinowa.

Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania, że na podstawie art. 35 § 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.
735 z późn. zm.) przedłuża się czas załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2021 r.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 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.) stosuje się przepisy art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie
obwieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu https://bip.halinow.pl/ oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Halinowie.
Z up. Burmistrza Halinowa
Zastępca Burmistrza
/-/ Adam Sekmistrz

