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WEZWANIE 
NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA 

 
 

Na podstawie art. 89 - 91 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23)  
oraz art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2016r., poz. 778)  
 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW ZAWIADAMIA 
że w dniu 27.06.2016r. o godz. 17.00 w sali wiejskiej sołectwa Marszew odbędzie się rozprawa 
administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania prowadzonego 

na wniosek INCINERIS Sp. z o.o., 02-585 Warszawa, Al. Niepodległości 106 
 
 

O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO PN.: 
budowa budynku produkcyjno – usługowo – magazynowego z częścią biurowo – socjalną 

(spopielarnia), na części działki nr 24, ark. mapy 3, obręb Marszew, gmina Pleszew 
 
 

Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2016.23.) wzywa się zainteresowane osoby do stawienia się osobiście lub przez upoważnionych 

przedstawicieli albo pełnomocników, celem złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, istotnych w 
prowadzonym postępowaniu. Na rozprawie, każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, co do 
prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich 

poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego. 
Nieobecność na rozprawie osób należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. 

Zgodnie z art. 91§3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23.) jeżeli zachodzi 
prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu mogą być jeszcze inne 

strony, nie znane organowi administracji publicznej – niniejsze wezwanie podaje się do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, poprzez jego zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy Pleszew: bip.pleszew.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pleszew oraz 
na tablicach ogłoszeń w sołectwie: Marszew, Prokopów, Korzkwy, Pacanowice, Lenartowice, oraz zarządu 

Osiedla nr 6 w Pleszewie. 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23.) 

doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. INCINERIS Sp. z o.o., 02-585 Warszawa, Al. Niepodległości 106 
2. Powiat Pleszewski, 63-300 Pleszew, ul. Poznańska 79 
3. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Pleszew: bip.pleszew.pl, 
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, 
5. Tablice ogłoszeń: sołectwa Marszew, Prokopów, Korzkwy, Pacanowice, Lenartowice, Osiedle nr 6 w Pleszewie. 
6. A/a. 

 


