
 

BURMISTRZ  OŻAROWA  

Ożarów, dn. 08.03.2017r. 

 BII.6733.1.2017 
 

OBWIESZCZENIE 

  

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania 

administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.  Dz. U. z 2016r.,  poz. 778 z późn. zm.) w 

związku z wnioskiem z dnia 17.01.2017r. PGE Dystrybucja S. A.; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin 
działającej  przez  pełnomocnika Pana  Stanisława Buczyńskiego jest prowadzone postępowanie w 

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

zamierzenia inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w 

miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć w istniejącej linii 

n/N  Sobótka , demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV” na działkach o numerach ewidencyjnych  381/1; 

368/2; 821/2; 848/2; 827; 442/5; 442/7; 447/4; 448/3; 448/1; 820; 482/4; 162; 154; 783; 202; 797/2 

położonych w obrębie ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.    

 

 

Burmistrz  Ożarowa  

 podaje do publicznej wiadomości   

 
  

        W  dniu 08.03.2017r. o znaku sprawy: BII.6733.1.2017  została wydana decyzja Nr 2/2017              

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia 

inwestycyjnego obejmującego ,,Budowę 3 szt. stacji trafo SN/nN 15/0,4kV w 

miejscowości Sobótka wraz z nawiązaniami po stronie SN i n/N, wykonanie rozcięć 

w istniejącej linii n/N  Sobótka , demontaż 1 szt. stacji trafo 15/04 kV”  

na działkach o numerach ewidencyjnych 381/1; 368/2; 821/2; 848/2; 827; 442/5; 442/7;                        

447/4; 448/3; 448/1; 820; 482/4; 162; 154; 783; 202; 797/2 położonych w obrębie 

ewidencyjnym Sobótka, gm. Ożarów.    

 

     W/w decyzja znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarów; ul. Stodolna 1,        

27-530 Ożarów w Referacie Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pokój    

Nr 31,  w godzinach od  700 do 1500 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 

  
    Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia zawartego w przedmiotowym postępowaniu może 

wnieść odwołanie do Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem  

Burmistrza Ożarowa w  terminie 14  dni  od  daty   jego doręczenia. W przypadku Stron, które 

powzięły informację o wydanej decyzji  za pośrednictwem niniejszego obwieszczenie bieg 

terminu 14 dni przysługujący na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium  

Odwoławczego w  Kielcach  za pośrednictwem  Burmistrza Ożarowa  rozpoczyna się po 

upływie 14 dni od dnia  jego  publicznego ogłoszenia.  

 

       Odwołanie od niniejszej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty 

odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz 

wskazać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym). 

 
 

BURMISTRZ OŻAROWA 
/-/ Marcin Majcher  


