
            Burmistrz 

Miasta i Gminy Oleśnica 

 

Oleśnica, 27.12.2022 r. 

BKŚ.III.6733.5.2022  

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleśnica 

podaje do wiadomości, że na wniosek: Gminy Oleśnica, ul. Nadstawie 1, 28-220 

Oleśnica została wydana decyzja znak: BKŚ.III.6733.5.2022 z dnia 27.12.2022 r.  

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: 

„Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Gminnego im.Św. Jana Pawła II w 

Oleśnicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zmianą sposobu użytkowania ogrodu 

zimowego na salę zajęć sensorycznych, przebudowa amfiteatru z budową 

zadaszenia nad sceną oraz budowa budynku gospodarczego” na części działki o nr 

ew. 188/2 w miejscowości Oleśnica.. 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni licząc od dnia 

28.12.2022 r. do 10.01.2023 r. W ww. terminie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

Oleśnica, pokój nr 5 można zapoznać się z treścią decyzji. 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza 

Miasta i Gminy Oleśnica w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. do 

dnia 24.01.2023 r. 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego powinno 

zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania 

będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to 

żądanie – art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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