
AU.6733.3.2018       Pleszew dnia 16.04.2018 r. 
 

OBWIESZCZENIE 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zmianami) 
 

ZAWIADAMIA 
 

że decyzją nr 9/2018 (sprawa AU.6733.3.2018) z dnia 16.04.2018r. zakończono 

postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla realizacji inwestycji pod nazwą:  

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Golina 

na terenie działek nr 397/1, am.32, dz. nr 1959/2, am.30, dz. nr 391, 373/1, am.34, obręb 

Jarocin, dz. nr 381, 563/1, am.5, dz. nr 563/2, am.4, dz. nr 563/3, am.3, dz. nr 41, am.2, 

obręb Ciświca, dz. nr 119/5, 123/1, am.3, dz. nr 128/2, 129/1, 128/3, 140/2, 128/4, am.1, 

obręb Siedlemin, dz. nr 8/51, 50, 41, 47, am.4, dz. nr 9/4, 29, 49, 105/1, 105/2, 119, 98/2, 86, 

85/1, 84/4, obręb Golina, Gmina Jarocin. 

 

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

2017r. poz. 1257), strony postępowania mogą zapoznać się z decyzją oraz aktami sprawy  

w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, Wydział Architektury i Urbanistyki, Pleszew, Rynek 1, pok. 304  

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

 

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. 49 Kpa zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 

czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 
 
 
 

Otrzymują: 

1. Tablica ogłoszeń m. Jarocin, Ciświca, Siedlemin, Golina 
2. a/a 
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Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 
 
 
 

Otrzymują: 

1. Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Jarocinie, 
2. Tablica ogłoszeń Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, 
3. BIP Pleszew, BIP Jarocin, 



4. a/a 
 


