O B W I E S Z C Z E N I E

	Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r.,  poz. 647) 


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,   że 

w związku z uchyleniem decyzji Prezydenta Miasta Skarżysko- Kamienna z dnia 24.01.2012r. znak PŚ.IV-7331/169/09 przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach decyzją z dnia 23.04.2012r. znak SKO PZ-71/1324/99/2012 oraz odrzuceniem skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach wyrokiem sygn. akt SA/Ke 435/12 organ prowadzący postępowanie zawiadamia, że postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji przekaźnikowej telefonii komórkowej BTS nr 55397.01 SKARŻYSKO USŁÓW, zlokalizowanej na budynku mieszkalnym na działce przy ulicy Łyżwy Nr 19  (nr ewid. działki 526, 621) w Skarżysku-Kamiennej w skład której wchodzą:
- maszt antenowy o wysokości 9,06m + odgromnik o wysokości 0,85m,
- konstrukcje wsporcze anten,
- 3 anteny sektorowe K742 223, umieszczone kolejno na azymucie 107o, 240o, 350o, na wysokości 18,20m npt. o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 715,19W dla pasma GSM i 1099,28W dla pasma DCS,
- 3 anteny sektorowe K742 215, umieszczone kolejno na azymucie 107o, 240o, 350o, na wysokości 18,20m npt. o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 1220,48W,
- 4 anteny paraboliczne linii radiowych o specyfikacji AM-1, umieszczone kolejno: na azymucie 261o, 286o, na wysokości 16,70m npt.  na azymucie 240o, 100o, na wysokości 16,10m npt. o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 2570,40W,
- urządzenia nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu budynku będzie kontynuowane.

	Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie od dnia ukazania się obwieszczenia tj.: od 13.11.2012r. do 26.11.2012r.
w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 71 oraz składać w terminie do 03.12.2012r. wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych materiałów i dowodów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

	Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 



Prezydent Miasta

          Roman Wojcieszek

