
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i 
Gminy Pleszew 

Zawiadamia strony postępowania 
 

o wydanym w dniu 24.11.2011r., znak GK.6220.11-6.2011.as postanowieniu, którego treść podaję 

 
POSTANOWIENIE 

 
Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071                    
z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

 
postanawiam 

 
podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji biogazowni  
o mocy elektrycznej 600 kW na terenie działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka). 

 
Uzasadnienie 

 
W dniu 13.05.2011 r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek firmy Biopawer 

S.A., ul. Sienna 64, 00-825 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na 
środowisko polegającego na budowie instalacji biogazowni o mocy elektrycznej 600kW na terenie 
działki nr 145 (obręb 0029 Zielona Łąka) w miejscowości Zielona Łąka, gmina Pleszew. Po uzyskaniu 
koniecznych opinii Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wydał postanowienie GK.6220.11-3.2011.MCh           
z dnia 13.07.2011 r., w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i określił jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew działając na podstawie 
art. 69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w dniu 21.04.2011 r. zawiesił postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 
 W dniu 21.11.2011r. wnioskodawca przedłożył raport o oddziaływaniu na środowisko 
planowanej inwestycji. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 
 

 
pouczenie 

 
Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.  
 
Otrzymują: 

1. strony wg art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 

2. sołtys wsi Zielona Łąka  

3. a/a 
 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia 

 

 

Sprawę prowadzi: Angelika Sołtysiak – Tel 62 7 428 342  


