Pleszew, dn. 17.12.2012 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
ul. Rynek 1,
63-300 Pleszew

Z A W I A D O M I E N I E GK.6220.22.10.2012.MCh

Zawiadamia się, zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmian.)oraz art. 74 ust. 3
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. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.), że dnia 14.12.2012 r. wpłynął wniosek firmy DOMREL Biuro Usług Inwestycyjnych
Sp. z o.o., ul. Odzieżowa 12c/1, 71-502 o umorzenie wszczętego w dniu 17.09.2012 r. postępowania
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „ZESPÓŁ
ELEKTROWNI WIATROWYCH PLESZEW” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew,
Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie, Chorzew, Nowa wieś, Sowina,
Bógwidze, Kuczków, Borucin, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.
Wnioskodawca wniosek uzasadnia zmianami w procedurach planistycznych inwestycji.
Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego „Organ administracji publiznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to
strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz
gdy nie jest to sprzeczne z interesem społecznym”.

W związku z powyższym z strony mogą wyrazić swój sprzeciw, przesyłając go na adres
Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew, Wydział Gospodarki Komunalnej,
w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Marian Adamek

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Pleszew www.bip.pleszew.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Pleszew, oraz tablicach ogłoszeń wsi obrębie, których przedmiotowe przedsięwzięcie będzie
realizowane

