
URZĄD MIEJSKI
w Sutejowie

97-330 Suleiów uLKonecka 42
Sulejów, dnia 07.11.2019r.

IZOŚ.6733.34.2019

OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Sulejowa

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 49, 61 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 
2096 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm. ) zawiadamiam, że w 
dniu 24.10.2019r., na wniosek Gminy Sulejów reprezentowanej przez pełnomocnika -  Panią 
Martę Kil pracownika firmy „ Vitaro” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, 
00-116 Warszawa ( uzupełniony dnia 06.11.2019r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

• budowie i przebudowie ul. Rynek i ul. Nadrzecznej wraz z budową i przebudową 
niezbędnej infrastruktury technicznej polegającej na budowie i przebudowie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji wodociągowej, likwidacja 
istniejącej linii napowietrznej Nn wraz z budową sieci elektroenergetycznej i 
budowa oświetlenia zewnętrznego oraz budowa utwardzeń i elementów małej 
architektury w miejscu publicznym w ramach zadania inwestycyjnego „ 
Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez przebudowę ulicy Rynek wraz z 
przebudową infrastruktury komunalnej” przewidzianej do realizacji na terenie 
nieruchomości (działka nr ewid. 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/20, 2, 3, 8/3, 15, 
17 obręb 17), miasto Sulejów, powiat piotrkowski

Z treścią zawiadomienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Sulejowie ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów w Referacie Inwestycji Zamówień 
Publicznych i Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu (od wtorku do piątku w godz. 
7:30 - 15:30 a w poniedziałek w godz. 9:00 -  17:00 tel. 044 610 25 24) w terminie 14 dni od dnia 
podania do publicznej wiadomości.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie obwieszczenia uważa 
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulejowie, na tablicach ogłoszeń: 
Urzędu Miejskiego w Sulejowie -  przez okres 14 dni oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w 
danej miejscowości (tablica ogłoszeń).


