
BURMISTRZ  OŻAROWA 

Ożarów, dnia  23.07.2020r. 

  BI.6733.5.2020.AO 

 

 

OBWIESZCZENIE 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

 celu publicznego  o  znaczeniu  gminnym 
 

 

           Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 52 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003r.                        

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U.  z  2020r.,  poz. 293 z późn. zm.) oraz  

art. 10 § 1  i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania  administracyjnego                

(t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.), Burmistrz  Ożarowa   zawiadamia, że  w  dniu 

23.07.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dnia 10.06.2020r. 

(uzupełniony formalnie dnia 23.07.2020r.)   PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie;                      

ul. Garbarska 21A, 20 – 340 Lublin działającej  przez  pełnomocnika Pana Adama Wieleba,                         

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 

dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 
 

  

  

,,Przebudowie istniejącej napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 

SN/nN  Janów k/Nowego wraz z nawiązaniami po stronie SN i nN” 

 

na części działek o nr ewid. 827/3, 826/1, 825/1, 824, 823/1, 1026, 578/2, 579/2, 580/2, 578/1, 579/1 

obr. ewid. Janów, gm. Ożarów.   

 

     Strony post ępow ani a  mogą zapoznać się z wnioskiem inwestora i możliwość złożenia 

ewentualnych uwag lub wniosków w terminie 7 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej 

wiadomości do Burmistrza Ożarowa; ul. Stodolna 1; 27-530 Ożarów,      

adres poczty elektronicznej email: urzad@ozarow.pl   

adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP:   

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3091&kartaId=37099

&pE2SHHlWords=ozarow  
 

Elektroniczna skrzynka podawcza: /48t3u9muwj/skrytka - podczas wyszukiwania podmiotu na 

ePUAP należy wpisać: Urząd Miejski w Ożarowie lub 48t3u9muwj. 
 
 

      Na podstawie art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku 

zawiadomienia Stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie                         

14  dni od daty publicznego ogłoszenia. 
 

 

      Zgodnie z art. 28 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego Stroną jest każdy, czyjego 

interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu 

na swój interes prawny lub obowiązek.     
 
 
W przypadku braku zastrzeżeń, wniosków jak i wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.  

   

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

 

 
BURMISTRZ   OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 
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