
GP.6733.20.2021      Pleszew dnia 22 września 2021 r. 

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zmianami) 

podaje się do publicznej wiadomości, 

że decyzją nr 21/2021 (sprawa GP.6733.20.2021) z dnia 20 września 2021r. zakończono 

postępowanie administracyjne i odmówiono ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu 

publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą:  

budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią 

zasilającą dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki  o numerze ewid.: 35, 

arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew. 

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 decyzją oraz 

dokumentacją 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). 

Publiczne obwieszczenie następuje w dniu 24.09.2021 r. 

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

od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 k.p.a.). 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy 

Pleszew w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego obwieszczenia. (Odwołanie winno 

być złożone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach). 

Zgodne z art. 53, punkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 741 z późn. zm.), odwołanie od decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres 

żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające 

to żądanie. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 

 


