
GP.6733.28.2021             Pleszew, dnia 14.03.2022 r. 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 503) oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zmianami) 

ZAWIADAMIA 

że od decyzji nr 3/2022 z dnia 4 marca 2022r., (znak sprawy: GP.6733.28.2021), wydanej przez Burmistrza 

Miasta i Gminy Pleszew o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji 

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą dla P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, dla terenu oznaczonego w ewidencji 

gruntów jako część działki o numerze ewid.: 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew wniósł 

odwołanie w dniu 14 marca 2022r. P. Piotr Marczak działający jako pełnomocnik firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą 

02-677 Warszawa, ul. Wynalazek 1. 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2021r., 

poz. 735 ze zmianami), strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy 

Pleszew, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Pleszew, Rynek 1, pok. 304 

(tel. 062 74-28-351, 74-28-352). 

Zgodnie z art. 132 KPA: 

§ 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, 

uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli 

lub zmieni zaskarżoną decyzję. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony 

wyraziły zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem odwołania. 

§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie. 

Zgodnie z art. 133 KPA organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać 

odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym 

otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.  

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć się, co do jego treści. 

Zgodnie z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 21 marca 2022r. przesłane do 

rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Kaliszu. 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 

 


