
 

Pleszew, dnia 05 września 2017r. 
AU.6730.140.2017 
 
 

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

Na podstawie art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) 

 

zawiadamiam 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej w 
Bógwidzach w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod 

nazwą: 
 

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W 

MIEJSCOWOŚCI BÓGWIDZE 11, 12, 13, 14, 

NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 58/1, 58/2, 

58/3, 58/4, 58/5, 190, 122/4, 119/10, 120/3, 220,  

ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BÓGWIDZE, GMINA PLESZEW. 

 
 
W związku z powyższym informujemy, że zgodnie z art. 10 kpa z materiałami dotyczącymi 
przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu 
Miasta i Gminy Pleszew (pok. nr 304). 
Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej 
sprawy, zgodnie z art. 63 kpa w terminie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia 
obwieszczenia. 

 Zawiadamia się, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, że wniosek Inwestorów zam. j.w. w przedmiotowej sprawie nie może być 
załatwiony w terminie przewidzianym w art. 35 § 3 Kpa, ponieważ wydanie decyzji w przedmiocie 
sprawy uzależnione jest od przeprowadzenia pełnego postępowania administracyjnego w omawianej 
sprawie. Przewidywany termin załatwienia wniosku Inwestorów zam. j/w. nastąpi niezwłocznie po 
przeprowadzeniu pełnego postępowania administracyjnego w omawianej sprawie. 
 

Zgodnie z art. 41 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania 
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 
publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego 
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 powołanej 
ustawy). 
 
 
 

Otrzymują: 

1. Tablica ogłoszeń tut. Urzędu 
2. BIP Pleszew 
3. a/a 

 
 


