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    Zabrze, dn. 27.07.2020 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 293/ oraz art. 49 ustawy                

z dnia 14.06.1960r. kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 

256/ Prezydent Miasta Zabrze informuje, że 
 

w dniu 27.07.2020r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji 

celu publicznego p.n.: 

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr GLI6003G wraz                            

z kablową linią zasilającą oraz kanalizacją kablową – inwestycja prowadzona na terenie 

dz. nr 2137/227 oraz 1078/226 /obręb 0003 Paniówki/ przy ul. Gliwickiej w 

Paniówkach. 

Prezydent Miasta Zabrze prowadził postępowanie w związku z postanowieniem 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr 

SKO.UL/41.7/105/2020/3238/RS z dnia 05.03.2020r., które działając na podstawie art. 

26 w zw. z art. 24§1 pkt 1 kpa wyznaczyło go do prowadzenia postępowania i wydania 

decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej 

sprawie; 

Z decyzją można się zapoznać w Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego                     

w Zabrzu przy ul. Powstańców Śl. 5-7 /tel. 032 37 33 331/ w terminie 14 dni od daty 

podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, t.j. od dnia 31.07.2020r. 

Zgodnie z art. 49§2 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Odwołanie od decyzji można składać za pomocą wysyłki pocztowej pod adres: Urząd 

Miejski Zabrze – Wydział Budownictwa, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze 

lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu, opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym (ePUAP - /2478/SkrytkaESP) w terminie 14 dni od daty 

podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.  

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty 

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

odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 
 

Z up. Prezydenta Miasta  

mgr inż. Zbigniew Kozik 

Naczelnik Wydziału Budownictwa 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
Do umieszczenia :  

- na tablicy ogłoszeń  

- w BIP, Kopia a/a 
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