BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dnia 28.02.2017r.
BII.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Ożarowa
Na podstawie art. 10 § 1 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.), Burmistrz Ożarowa z a w i a d a m i a Strony postępowania, że na wniosek z dnia
16.02.2017r. PGE Dystrybucja S. A.; ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin działającej przez
pełnomocnika Pana Michała Majewskiego - AMPEO, ul. Domaniówka 31/8, 25-413 Kielce jest
prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:
,,Budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w tym: linii kablowej
i napowietrznej średniego napięcia SN 15kV wraz ze słupem średniego napięcia,
słupowej stacji transformatorowej 0,4kV/15kV, kablowej i napowietrznej linii
niskiego napięcia 0,4kV wraz z przebudową przyłączy niskiego napięcia”

na działkach o numerach ewidencyjnych 215; 217; 218; 221; 831; 832; 839; 1379/1; 1379/2; 289/3;
907/1; 705; 693; 660; 706; 599 położonych w obrębie ewidencyjnym Gliniany, gm. Ożarów.
Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 i 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
art. 106 § 1 ustawy kodeksu postępowania administracyjnego, Burmistrz Ożarowa pismem z dnia
28.02.2017r. o znaku: BII.6733.2.2017 wystąpił do Starostwa Powiatowego w Opatowie;
ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Kielcach Rejonowy Oddział w Sandomierzu; ul. Staromiejska 14, 27-600 Sandomierz,
Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie; ul. Lipowska 2; 27-500 Opatów, o uzgodnienie projektu
decyzji znak: BII.6733.2.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

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.
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