GP.6733.22.2021

Pleszew, dnia 15 września 2021r.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.) i art. 49 oraz 61 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

podaje się do publicznej wiadomości,
że w dniu 7 września 2021r. do Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wpłynął wniosek, w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „budowa oświetlenia
drogowego między Plantami a ulicą Piaski” w miejscowości Pleszew, wzdłuż istniejącego ciągu
pieszo – rowerowego pomiędzy Plantami a ulicą Piaski, na terenie działek nr 2384/1, 2373/1, 2374,
arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew, w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 kpa z materiałami dotyczącymi
przedmiotowej sprawy strony mogą zapoznać się 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). Strony mogą wnosić wnioski, dokumenty i zażalenia lub dowody dotyczące
powyższej sprawy.
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).
Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 16 września 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Otrzymują:
1.
2.
3.
4.

Przewodniczący Osiedla Nr 4
Tablica ogłoszeń UMiG Pleszew
BIP Miasto i Gmina Pleszew
A/a.
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