
Pleszew,  dn. 29.10.2021r. 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE OS.6220.1.7.2020.AJ2 
 

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 735) w związku z art. 38, 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. 2021 poz. 247) Burmistrz 

Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że dnia 29.10.2021 r. została wydana decyzja umorzeniowa Znak 

OS 6220.1.7.2020.AJ1 w sprawie „Wykonania urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania 

wody podziemnej – jednej studni głębinowej na dz. nr 296 w miejscowości Kuczków, której  treść 

publikuję poniżej na okres 14 dni. 

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego ogłoszenia. 

 

 

 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY PLESZEW 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleszew 29.10.2021r. 
OS.6220.1.7.2020.AJ1 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735) w związku z art. 86d z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzielę społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 poz. 247) 

ORZEKA SIĘ 

Umorzyć w całości postępowanie wszczęte z wniosku P Mariusza Suski z dnia 20.05.2020r., w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla planowanego 
przedsięwzięcia pn „Wykonanie urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody 
podziemnej  - jednej studni głębinowej na działce nr 296 w miejscowości Kuczków” obręb  0011 
Kuczków, gm. Pleszew, które w dniu 30.08.2021r. stało się bezprzedmiotowe. 

 
UZASADNIENIE 

W dniu 20.05.2020r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek P. Mariusza Suski, zam. 
Kuczków, ul. Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn „Wykonanie 
urządzeń wodnych, obiektów służących do ujmowania wody podziemnej  - jednej studni głębinowej na 
działce nr 296 w miejscowości Kuczków”, obręb 0011 Kuczków,  
gm. Pleszew. 

W dniu 13.07.2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrócił się do organów opiniujących 
o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie (zawiadomienie OS.6220.1.7.2020.AP2). Jednocześnie 
zawiadomił strony o toczącym się postępowaniu (zawiadomienie OS.6220.1.7.2020.AP3). 

W dniu 30.08.2021r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wpłynęło wniosek Inwestora o 
umorzenie przedmiotowego postępowania. 

Zgodnie z art. 105 § 1 k.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało 
się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 

 
 
 
 
 

 
Pouczenie 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem tut. Organu 
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 



Otrzymują: 
1. p. Mariusz Suska, Kuczków. Ul/ Osiedlowa 20, 63-300 Pleszew 
2. a/a 

 
Do wiadomości: 

1. strony postępowania 
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu ul.  Skarszewska 42 62-800 Kalisz 
3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie 

 
 
Sporządziła: 
Aleksandra Jany-Jankowska 
Tel. 62 580 11 89 
e-mail: ajany@pleszew.pl 

 
 


