OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. 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
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z 2008r. ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony
postępowania
o
wydanym
w
dniu
03.12.2012
postanowieniu
nr GK.6220.22.8.2012.MCh.którego treść została podana poniżej:

GK.6220.22.8.2012.MCh.

Pleszew, dn. 03.12.2012 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 44 ustawy z dnia
3 października 2008r. 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.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.11.2012r złożonego przez
Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą 00-443 Warszawa,
ul. Górnośląska 9/11 lok. 59
postanawiam
dopuścić Fundację Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą 00-443 Warszawa, ul. Górnośląska
9/11 lok. 59 do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na
budowie dwudziestu czterech elektrowni wiatrowych pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych
Pleszew” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew, Korzkwy, Marszew,
Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie, Nowa Wieś, Sowina, Bógwidze, Kuczków,
Borucin, Chorzew, gmina Pleszew wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
UZASADNIENIE
W dniu 29.11.2012r. Pan Karol Mórawski Prezes Zarządu Fundacji Instytut Kajetana
Koźmiana, powołując się na cele statutowe Fundacji tj. § 7 ust. 1 „działanie na rzecz ochrony
środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju”, wystąpił z wnioskiem
o dopuszczenie Fundacji do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie dwudziestu czterech elektrowni wiatrowych pn. „Zespół
Elektrowni Wiatrowych Pleszew” zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych: Piekarzew,
Korzkwy, Marszew, Pacanowice, Prokopów, Zawidowice, Brzezie, Nowa Wieś, Sowina,
Bógwidze, Kuczków, Borucin, Chorzew, gmina Pleszew wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną.

Zgodnie bowiem z powołanymi wyżej przepisami, udział taki jest uzasadniony
statutowymi celami Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana.
Złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria formalne zgłoszenia uczestnictwa
organizacji ekologicznych na prawach strony w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa. Liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 20 w związku
z powyższym zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. 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.) stosuje się przepis
art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie za moim pośrednictwem
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 7 dni
od otrzymania niniejszego postanowienia.
2. Strona postępowania będzie powiadamiana o decyzjach i innych czynnościach
w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 49 Kpa w formie obwieszczeń, które będą
publikowane na stronie internetowej www.bip.pleszew.pl oraz wywieszone
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, a także na tablicach ogłoszeń wsi
w obrębie, których przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane.

Otrzymują:
1. Fundacja Instytutu Kajetana Koźmina, ul. Górnośląska 9/11, lok.59, 00-443 Warszawa
2. a/a

Niniejsze obwieszczenie 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

