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Rusinow, dnia. 24.02.2012r.

DS.6040.02.2012

ZA WIADOMIENIE
o wszcz'tciu post'tpowania administracyjnego
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postypowania Administracyjnego
(tj.Dz.U.z 2000r.Nr 98 poz.l071 z poin.zm.), w zwiqzku z art. 73 ust.1 oraz art. 75 ust. 4 ustawy z
dnia 3 paidziernika 2008r. 0 udostypnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U z 2008r.
Nr 199, poz.1227 z poin.zm.)
zawiadamiam
ze w dniu 24.02.20 12r.ldata wplywul na wniosek Starostwa Powiatowego w Przysusze
AI. lana Pawla II 10, 26-400 Przysucha dzialajqcego przez pelnomocnika Bartlomiej Ciesla Airtel
Sp Z.O.o. ul. Dworcowa 11, 41-708 Ruda Slqska zostalo wszczyte postypowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiywziycia pn "budowa
infrastruktury teleinformatycznej, Stacja bazowa - SB 7 Rusinow na dzialce nr 1007/3
w miejscowosci Rusinow gmina Rusinow".
W zwiqzku z powyzszym informujy, ze strony majq prawo czynnego udzialu w kazdym stadiun1
postypowania, a przed wydaniem decyzj i do wypowiedzenia siy co do zebranych dowod6w i
materia16w oraz zgloszonych zqdan.
Strony mogq zapoznac si y z aktan1i sprawy, uzyskac wyjasnienia oraz skladac wnioski i uwagi
w przedmiotowej sprawie w siedzibie Urzydu Gminy w Rusinowie ul. Zeromskiego 4 pok.l1
w godz. 8,00 - 15,00.
Otrzymuht :
1. Zarzqd Powiatu w Przysusze
AI. lana Pawla II nr 10
26-400 Przysucha.
2. Starostwo Powiatowe w Przysusze
AI. lana Pawla II nr 10, 26-400 Przysucha.
3. Bartlomiej Ciesla
Airtel Sp z.o.o.
ul. Dworcowa 11
41-708 Ruda Slqska.
4.A/a.

Na podstawie art. 49 KPA w zwiqzku z art. 74 ust. 3 ustawy 0 udostepnianiu inforn1acji
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko ( DZ. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
ze zm.)
powyzsze zawiadomienie umieszcza sie:
11 na tabl icy ogloszen U rZydu Gminy w Rusinowie.
21 na tablicy ogloszen w miejscowosci Rusinow.
31 na stronie BIP Urzydu Gminy Rusin6w www.rusinow.pl
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