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OBWIESZCZENIE  

Burmistrza Gminy Czempiń  

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) i art. 61 §1-4 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) 

z a w i a d a m i a m ,  

że na wniosek Gminy Czempiń, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, reprezentowanej 

przez NBPROJEKT Krzysztof Szczepaniak, ul. Władysława Komara 2, 62-050 Mosina, zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej, na budowie/przebudowie/rozbudowie dróg 

gminnych: ul. Skolniczej (576066P) i ul. Karola Kiełczewskiego (576067P) w Czempiniu wraz 

z budową/przebudową infrastruktury towarzyszącej (w tym chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej, 

zjazdów, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia drogowego), 

na częściach działek o nr ewid. 1238, 1220, 1343, 1246/1, 1246/2, 1261 obręb Czempiń, gmina 

Czempiń oraz na działkach o nr ewid. 1260, 1308, 1316, 1255, 1239/16, obręb Czempiń, gmina 

Czempiń.  

Z treścią zawiadamiania/aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 

w Czempiniu przy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki 25, w godzinach pracy urzędu, od dnia w którym 

nastąpiło publiczne obwieszczenie, do 7 dnia od dnia w którym zawiadomienie uważa się 

za dokonane, po uprzednim umówieniu telefonicznym. Strony postępowania mogą wypowiedzieć 

się co do zabranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji przez 

organ.  

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływnie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

obwieszczenie.  
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