
Pleszew, dn. 24.01.2023 r. 

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew  
ul. Rynek 1, 
63 – 300 Pleszew 
 

 

OBWIESZCZENIE OS.6220.1.4.2021.KN15 

 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z 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. z 2022 r., poz. 1029), Burmistrz Miasta  i Gminy 

Pleszew zawiadamia, że dnia 24.01.2023 r. zostało wydane postanowienie prostujące oczywistą omyłkę 

OS.6220.1.4.2021.KN15 dla decyzji OS.6220.1.4.2021.AJ14 z dnia 17.09.2022 r. dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 

92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew”. 

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, 

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, 63-300 Pleszew, pok. 2 oraz na stronie bip.pleszew.pl. 

Od postanowienia służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta I Gminy Pleszew w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. 

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

publicznego ogłoszenia. 

BURMISTRZ 
MIASTA I GMINY PLESZEW 

 



Znak OS.6220.1.4.2021.KN15       Pleszew, dnia 24.01.2023 r. 
 
 

Postanowienie 
 
Na podstawie art. 113 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie  
 

prostuje oczywistą pomyłkę 
 

w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew OS.6220.1.4.2021.AJ14 z dnia 17.09.2022 r., w której 
zatwierdza się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz stwierdza brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Budowa farmy 
fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 
92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew”, wydanej na wniosek CEPV 11  
Sp. z o. o. z siedz. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek w następujący sposób: 

 
1. Na stronie 4 w uzasadnieniu, akapit 1, zdanie 3 

 było: 

„Wnioskodawca przewiduje użycie na farmie fotowoltaicznej do 144 000 szt. paneli 
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 21 MW oraz do 960 szt.” 
 zmienić na: 

„Wnioskodawca przewiduje użycie na farmie fotowoltaicznej do 144 000 szt. paneli 
fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW oraz do 960 szt.” 
 
 

Uzasadnienie 
 

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie prostuje zaistniałą  oczywistą omyłkę w decyzji 
OS.6220.1.4.201.AJ14 z dnia  17.09.2022 r.,  w której zatwierdza się realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia oraz stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko  pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew”, 
wydanej na wniosek CEPV 11 Sp. z o. o. z siedz. ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek. 

W przedmiotowej decyzji zaistniała omyłka pisarska polegająca na wpisaniu niezgodnej 
z dokumentacją sprawy informacji o łącznej mocy paneli fotowoltaicznych planowanego 
przedsięwzięcia 
W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.  
 
 
 
 
 

 
 
 



Pouczenie 
Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu 

ul. Częstochowska 12, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, za moim pośrednictwem.  
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. CEPV 11 Sp. z o.o., ul. Kolska Szosa 1, 62-700 Turek ( adres korespondencyjny: ul. Bydgoska 20, Lisi Ogon, 

86-065 Łochowo ) 

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. strony postępowania  

2. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62  - 800 Kalisz 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. Ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań 

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznańska 30, 63-300 Pleszew 

 


