
 

AU.6730.140.2017            Pleszew, dnia 27 października 2017r. 
 
 

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 zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej w 
Bógwidzach i wydaniu decyzji nr 274/2017 z dnia 26 października 2017r. o ustaleniu 

warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: 
 

BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ 

TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 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, AM.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 Rynek 1, pok. 304 (tel. 062 74-28-351, 74-28-352). 

Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące powyższej 
sprawy, zgodnie z art. 63 kpa w terminie czternastu dni od dnia wywieszenia obwieszczenia. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew.  

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Odwołanie winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. 

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może, w formie 
oświadczenia przesłanego do tut. urzędu zrzec się prawa do wniesienia odwołania od wydanej 
decyzji. 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna. 
 
 
 
 

Otrzymują: 

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

 
 

 

 


