
OBWIESZCZENIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania administracyjnego                     
/ Dz.U.2016.23. ze zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 

Zawiadamia strony postępowania 
 

o wydanym postanowieniu  GK.6220.30.6.2016.MCh z dnia 06.04.2017 r.,  którego treść podaję 
poniżej: 

 
POSTANOWIENIE 

Na podstawie  art. 98 § 1  oraz 123 Kodeksu postępowania administracyjnego / Dz.U.2016.23. ze zm./ 
  

postanawiam 
 

podjąć zawieszone postanowieniem GK.6220.30.5.2016.MCh z dnia  11.01.2017 r. postępowanie 
administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia dla inwestycji  pn „Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa 
sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew – realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki 
ściekowej w Aglomeracji Pleszew” 

Uzasadnienie 
 
 

W dniu 27.10.2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wszczął na wniosek Inwestora Miasta i 
Gminy Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew oraz  Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie,                  
ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, w imieniu którego działa pełnomocnik p. Jarosław Grzelak, Zakład 
Projektowo- Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz  postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Rozdzielenie 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Pleszew – 
realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki ściekowej w Aglomeracji Pleszew” 

 Inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać                     
na środowisko na podstawie art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko /Dz.U. 2016.353/.  

W dniu 11.10.2015 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do organów opiniujących                       
o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia                       
na środowisko. 

W dniu 30.12.2016 r. pełnomocnik Inwestora p. Jarosław Grzelak, Zakład Projektowo- 
Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz  wystąpił o zawieszenie 
postępowania w związku z wydłużającym się okresem uzyskania informacji od WZMiUW, RZGW oraz 
IMGW dotyczących cieku Ner, niezbędnych do wnioskowanego przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu uzupełnienie karty informacyjnej dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia.  

W dniu 11.01.2017 r.  Burmistrz wydał postanowienie GK.6220.30.5.2016.MCh o zawieszeniu 
postępowania.  

W dniu 22.03.2017 r.  Inwestor wystąpił o podjęcie zawieszonego postępowania                                  
oraz rozszerzenie zakresu złożonego wniosku.  

   W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.  
  

 
 



pouczenie 
 

 Od niniejszego postanowienia służy stronie prawo odwołania, za moim pośrednictwem do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 7 dni od daty 
jego doręczenia. 
 
 
 
Otrzymują: 
 

1. p. Jarosław Grzelak, Zakład Projektowo- Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz   
2. a/a 

 
Do wiadomości: 
 

1. strony zgodnie z art. 49 k.p.a 
 

 
 

Sporządziła: 
Marta Chrzanowska   
Tel. 62 7 428 342 
e-mail: gk@pleszew.pl 

 

 

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

postanowienia 

 

 

          Burmistrz 

         Miasta i Gminy Pleszew 

 

 

  

 


