
WÓJT GMINY KOTLIN 

 

     GPG.6220.20.2022                                                                                          Kotlin, dnia 6 lutego 2023 roku 

 

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE 

 

Działając na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. 2022r. poz. 2000 ze zm.) i art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008r.                                    

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska 

oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r, poz. 1029 ze zm.) Wójt Gminy Kotlin 

 

zawiadamia 

 

strony postepowaniu, że w dniu 01.02.2023 roku do tut. Urzędu wpłynęło wezwanie Wód Polskich 

Dyrektora Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, zobowiązujące tut. Organ do 

wezwania Inwestora do złożenia dodatkowych  wyjaśnień w toczącym się postepowaniu w sprawie o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w 

obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmina Pleszew, powiat 

pleszewski, województwo wielkopolskie.”  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem WOO- IV.79.2023.WR.1 z dnia 

02.02.2023 roku również wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej dla wyżej 

wymienionego przedsięwzięcia.  

    Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeks postepowania 

administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium 

postepowania , wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.  

 Z  dokumentacją sprawy oraz wyżej wymienionymi wezwaniami  można się zapoznać  w 

Urzędzie Gminy Kotlin ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin, pokój nr 5, w godz. 7.30-15.30 po 

uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu zapoznania z aktami sprawy pod numerem tel. 62-740-54-

81 wew. 33. 

W przedmiotowym postępowaniu liczba stron postepowania wynosi powyżej 10 stron. Zgodnie 

z art. 74 ust. 3 ustawy o.o.ś. jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, 

stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.), jeżeli 

przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 

administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie 

publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w 

Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od 

dnia,    w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma 

w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Niniejsze zawiadomienie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotlin 

przy ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin, w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, 63-300 

Pleszew w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca. W sposób  

zwyczajowo przyjęty  w miejscowości Kotlin i Orpiszewek gm. Kotlin. W sposób zwyczajowo przyjęty 

w miejscowości Suchorzew gm. Pleszew oraz w miejscowości  Lutynia gm. Dobrzyca. 

 

Oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Kotlin, Urzędu Miasta i Gminy Pleszew 

oraz Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca.                                       

 

Dokument podpisany elektronicznie przez 

Wójt 

Mirosław Paterczyk 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16784712_art(49)_1?pit=2023-01-13


 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Dariusz Sudoła 

Al. Jerozolimskie 98 

00-807 Warszawa 

jako pełnomocnik 

Farmy Fotowoltaicznej Dobrzyca Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie 

al. Jerozolimskie 98 

00-807 Warszawa 

2. Urząd Miasta i Gminy Pleszew 

ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew 

(tablica ogloszeń, BIP - 2 egz.) 

3. Urząd Miejski  

Gminy Dobrzyca 

ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca 

(tablica ogłoszeń, BIP – 2 egz.) 

4. Urząd Gminy Kotlin 

ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin 

(tablica ogłoszeń, BIP – 2 egz.) 

5. Sołtys wsi Kotlin          (tablica ogloszeń) 

6. Sołtys wsi Orpiszewek (tablica ogłoszeń) 

7. Sołtys wsi Suchorzew   (w sposób zwyczajowo przyjęty) 

8. Sołtys wsi Lutynia        (w sposób zwyczajowo przyjęty) 

9. a/a 
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