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Sprawę prowadzi: Urząd Miejski w Głogówku 

Romana Sznajder- Czarny Wydział  Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Inspektor ds. planowania przestrzennego ul. Rynek 1 

Tel.: 774069913 48-250 Głogówek 

e-mail: sznajder-czarny@glogowek.pl  

  

 

Głogówek, 4.11.2021 r. 

IZP.6733.1.2020.JTJ 

Obwieszczenie 

 

Burmistrz Głogówka działając na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)  zawiadamia , że w dniu 4 listopada 2021 r. 

została wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej nr 

IZP.6733.1.2020.JTJ 

z dnia 30 marca 2021 r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia 

budowlanego obejmującego budowę stacji bazowej telefonii komórkowej tzn. budowę konstrukcji 

wsporczych (wieży kratowej) wraz z montażem urządzeń zasilających i sterujących 

zlokalizowanych w szafach aparaturowych  umieszczonych przy podstawie wieży , oraz montażem 

anten nadawczo odbiorczych, sektorowych i radiolinii montowanych na wspornikach  antenowych  

do trzonu wieży z użyciem modeli anten sektorowych Huawei na działce o numerze ewidencji 

gruntów 106/31 k.m.3 , obręb Twardawa . 

W wydanej decyzji na stronie 1 w wierszu 4 od dołu jest: 

- „L083, GL183, ADU4518R7- pasmo pracy 800-1800 MHz, azymut 90˚, równoważna moc,” 

 

Winno być : 

- „L083, GL183, ADU4518R7- pasmo pracy 800-1800 MHz, azymut 340˚, równoważna moc,” 

 

Pozostała część decyzji pozostaje bez zmian. 

 

 

 

 

 

W związku z powyższym  informuję o możliwości zapoznania się z treścią postanowienia  

 w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Głogówku ul. Rynek 1,  

48-250 Głogówek pok. Nr 13 w godzinach pracy urzędu. 

Z uprawnień tych mogą  skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do 

publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  

w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głogówku: 

www.bip.glogowek.pl oraz wywieszenie  na tablicy ogłoszeń : UM w Głogówku i na tablicy 

ogłoszeń w miejscowości Twardawa.  

 

Umieszczono w miejscu publicznym  

od dnia ……………………………. 

do dnia ……………………………. 

na Bip-ie ………………………….. 

http://www.bip.glogowek.pl/
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