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OBWIESZCZENIE 

 
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z  późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.                         
Nr 98 poz.1071 ze zm. ) z a w i a d a m i a m , iŜ w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Pleszewie, ul. Rynek 1, pokój nr 111 wyłoŜony jest do publicznego wglądu wniosek 
wraz z raportem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pismo 
wnoszące o anulowanie powyŜszego wniosku w związku z wejściem w Ŝycie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych                                  
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko /Dz. U. 158, poz. 1105/ złoŜone przez firmę Konstel Sp. z o.o.,                           
ul. Kamienna 145, 50-545 Wrocław w imieniu której działa pełnomocnik Pan 
Witold śarski . 

Inwestycja: przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej - instalacja urządzeń na 
istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej  przy ul. Poznańskiej 125a,                         
działka 223/28. 

W ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacj i Publicznej Miasta                   
i Gminy Pleszew, w godzinach pracy Urz ędu od poniedziałki do pi ątku w godz. 
od 7 30 do 15 30) tj. od 20.02.2008r. do 11.03.2008r., ka Ŝdy ma prawo zapozna ć się 
ze złoŜonym wnioskiem, raportem o oddziaływaniu planowaneg o 
przedsi ęwzięcia na środowisko oraz pismem wnosz ącym o anulowanie 
powy Ŝszego wniosku.  

Ewentualne uwagi i wnioski naleŜy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie 
pokój nr 111 lub korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Pleszew,                    
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości stronom postępowania:  
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,  
- na tablicach ogłoszeń w pobliŜu miejsca planowanej inwestycji,  
- w BIP Urzędu Miasta i Gminy Pleszew— bip.pleszew.pl  
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