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Doty czy decyzji Nr GTK.673 0.P .2.Ż01 4

POSTANOWIENIE

o SPROSToWANIU oCZYWISTEJ oMYŁKI w DBCyZJI
Na podstawie art. 113 s 1 KPA prostuię zvzędu oczywistą omyłkę w decyzji znak: GTK.6130.P.2.2014 z dnia I7

lutego Ż016

r. w

sprawie: ustalenia na wniosek

firmy P4 Sp. z o' o. ul.

Taśmowa 7,02-677 Warszawa,

reprezentowanej przez pełnomocnika Ar1ura Sokołowskiego warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod
nazwą'.

BUDOWA STACJI BAZOWEJ KOZ

4430

A TELEFONII KOMORKOWEJ SIECI P4

zloka|tzowanej na działce nr 15413 położonejw miejscowości Regów Nowy,

polegającą na zamieszczeniu omyłkowo zapisu w treści ww. decyzji na stronie szóstej w wierszach od 15 do 18

zamiast: ,,Pozostałe strony postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia z dnia ]7.02.2016 r.,
w1nvieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów,na tablicy ogłoszeń przy sklepie
spoży+uczym

w Regowie Nowym przesłanego Sołtysowi Sołectwa Wysokie

www.bip.gniewoszow.pl

w dniach

od 18.01.2016

r. do

Koło oraz

opublikowanego na stronie

1. 03.2016"

winno być: ,,Pozostałe strony postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia z dnia ]7'02.20]6 r.,
wywieszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gmtny Gniewoszów,na tablicy ogłoszeń przy sklepie
Spozywczym w Regowie Nowym przesłcłnego Sołtysowi Sołectwa Wysokie
www.bip.gniewoszow.pl

w dniach

od 18.02.2016

r. do

Koło oraz

opublikowanego na stronie

4. 03.2016 ,,.

Pouczenie

od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Radomiu

za

moim pośrednictwem, w tetminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Otrz)'muja:

l.

P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 1 , 02-671 Warszawa reprezentowana przęz pełnomocnika Artura Sokołowskiego

2.

Wójt Gminy Gniewoszów

3. SoĘs Sołectwa Wysokie Koło
4.

Pani Krystyna Madejska,Regów Nowy 8,26-920 Gniewoszów

5.

Pan Zachariusz Marek Madejski'Regów

6.

AIA

Nowy 8,26-9Ż0 Gniewoszów

Pozostałe strony zawiadomiono poprzez wywieszenie niniejszego postanowienia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gniewoszów,na
tablicy ogłoszeń przy sklepie spożywczym w Regowie Nowym przesłanie Sołtysowi Sołectwa Wysokie Koło oraz opublikowanego na stronie
www .bip. gniewoszow.pl w dniach oo th .o:.zolo r. do
03.2016.Zgodnie z aI-t 49 K.P.A. (Dz.U. 2016 poz.23)'po upływie 14 dni od
dnia obwieszczenia,zawiadomienie uwaza się za dokonane'

ryr

\-

l3ryitten
'iłał.

