BURMISTRZ OŻAROWA
Ożarów, dnia 22.05.2019r.
BII.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE
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 2018r., poz. 1945 z późn. zm.)
oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeksu postępowania
administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.),
Burmistrz Ożarowa zawiadamia Strony postępowania,
prowadzonego na wniosek z dnia 16.04.2019r. PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie;
ul. Garbarska 21a, 20 – 340 Lublin działającej przez pełnomocnika Pana Mieczysława
Sznajder, jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego
na:
,,Budowie dwóch słupowych stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie linii
elektroenergetycznych
SN-15kV
i
nN
oraz
przebudowie
linii
elektroenergetycznych SN-15kV i nN”

na części działek o nr 292/1, 292/2, 301, 304, 400/4, 416, 417, 504/2, 504/4, 504/7, 504/8,
505/1, 505/2, 507/3, 507/4, 508, 1151/1, 1151/4, 1171 położonych w obrębie
ewidencyjnym Maruszów, gm. Ożarów.
Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do
zebranych materiałów oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty
doręczenia niniejszego obwieszczenia. Dokumentacja w przedmiotowej sprawie znajduje się
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów w Referacie
Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, pok. Nr 31 i jest do wglądu
w godzinach od 700 do 1500 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Po tym terminie sprawa
zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały w sprawie.
Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku
zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie
14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, zgodnie
z art. 28 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

BURMISTRZ OŻAROWA
/-/ Marcin Majcher

