
 
Pleszew, dn. 03.08.2021 r. 

OS.6220.1.10.2020.AJ44  
      

 
ZAWIADOMIENIE 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, działając na podstawie z art. 33 ust. 1 pkt 9) oraz art. 36                                           
w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  
na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz art. 89, 90 i 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ) zawiadamia o terminie i miejscu 
rozprawy administracyjnej, w postepowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Ferma drobiu Marszew” w miejscowości Marszew,                     
dz. nr 22/6, 21/12, 22/3, 22/4, 21/11 obręb Marszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski, 
województwo wielkopolskie.  

 
Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2021 r.                                    

o godz. 1700 na Auli szkolnej przy ZSCKR w Marszewie, Marszew 22. 
 
Inwestorem przedsięwzięcia jest: 
Gospodarstwo Rolne Joanna Michalak-Keler z siedz. Lubomierz 3, 63-300 Pleszew  
 
Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji w sprawie jest: 
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew 
 
W związku z powyższym: 

 
wzywam do udziału w rozprawie wszystkie zainteresowane strony/świadków i inne osoby  

zainteresowane w przedmiotowym postępowaniu (osobiście lub przez pełnomocnika). 
 
Pouczenie: 
1) Informuje się, że rozprawa administracyjna jest otwarta dla społeczeństwa, wobec czego każda 

zainteresowana osoba może wziąć w niej udział. 
 

2) Pełnomocnictwo winno być stwierdzone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę.  
 
3) Uprzedza się, iż nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych, nie stanowi przeszkody do 

jej przeprowadzenia (art.95 k.p.a.). 
 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska,                                              
ul. Plac Kościelny 1, Pleszew, pok. nr 02.  
 
Niniejsze wezwanie przesyła się  do stron biorących udział w postępowaniu oraz podaje się do 
publicznej  wiadomości przez zamieszczenie  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
i Gminy Pleszew oraz wywieszenie  na tablicach  ogłoszeń miejscowości Marszew. 
  

 
 

 


