
 BURMISTRZ  OŻAROWA 

    Ożarów, dnia  05.11.2019r. 

  BII.6733.4.2019 

  

 

OBWIESZCZENIE 

  

Burmistrza  Ożarowa 

 
 
 

          Na podstawie art. 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania  

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 2096 z późn. zm.)  oraz  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  z  2018r.,  poz. 1945 z 

późn. zm.), Burmistrz  Ożarowa  zawiadamia Strony postępowania, że na wniosek z dnia    

23.09.2019r. (uzupełniony formalnie dnia 22.10.2019r.) T-MOBILE POLSKA S. A. ul. Marynarska 

12, 02-674 Warszawa  za pośrednictwem pełnomocnika  Pana Sebastiana Kubica  jest prowadzone 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: 
 

  

 ,,Budowie stacji  bazowej telefonii komórkowej T-MOBILE nr 55896 jako                                    
instalacji radiokomunikacyjnej tj. budowie wieży wolnostojącej z zespołem anten                             
nadawczo - odbiorczych na wieży i zespołem szaf telekomunikacyjnych u podstawy wieży”  

 
na części działki  o nr ewidencyjnym 1113/4  obr. ewid. Karsy, gm. Ożarów.   

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt  6, 9 i 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,    

a także  art. 877  pkt  2 ustawy z dnia 03 lipca 2002r. prawo lotnicze (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1580), 

w związku z zapisami § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w 

sprawie sposobu zgłaszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003r., Nr 130, poz. 1193 

z późn. zm.) i § 4 pkt 12 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w 

sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (t.j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 74) oraz art. 106 § 1  ustawy kodeksu postępowania  administracyjnego, Burmistrz Ożarowa  

pismem z dnia 05.11.2019r. o znaku: BII.6733.4.2019 wystąpił do Starostwa Powiatowego w 

Opatowie;  ul. H. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów,  Państwowego  Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie  Zarząd Zlewni w Ostrowcu Świętokrzyskim;  ul. H. Sienkiewicza 50, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski,  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach; ul. Wojska Polskiego 251, 25-375 

Kielce, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach; ul. Paderewskiego 

43/45, 25-950 Kielce,  o uzgodnienie projektu decyzji znak: BII.6733.4.2019 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. 
 

 

 

 

 BURMISTRZ OŻAROWA 

/-/ Marcin Majcher 

 

 


