
         Pleszew 07.08.2009 r. 
Znak GK 7627/46/09 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

 
Zgodnie z art. 31 i 32 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska /tekst jednolity Dz. U. 
Nr 129, poz. 902 z 2006r. z późn. zmian./, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r. , poz. 1071, z późn. 
Zmianami) stsosownie do art. 153 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. Nr 199, poz. 1227) 

 

zawiadamiam 
 

Ŝe na wniosek Panów Pawła Jendrasiaka, Zbigniewa Jendrasiaka, ul. Kaliska 42, 63-300 Pleszew zostało 
wszczęte w dniu 23.11.2007 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji                          
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na na budowie stacji paliw 
wyposaŜonej w podziemne zbiorniki magazynowe paliw dwupłaszczowe, trzykomorowe o poj. 2*60 m3, 
stację gazu propan-butan z dwoma zbiornikami naziemnymi o poj. 2*4,85 m3, wolnostojący 
jednokondygnacyjny budynek obsług stacji z zapleczem: socjalnym pracowników i klientów, 
gastronomicznym i handlowym; wiatę osłaniającą stanowiska tankowania, parking i place postojowe; myjnię 
samochodową; wjazd i wyjazd na działkę z  drogi krajowej oraz infrastrukturą techniczną poszczególnych 
obiektów umoŜliwiającą ich prawidłową eksploatację na działce nr 80/1  w  m. Kuczków , arkusz mapy nr 2. 
 

Postanowieniem Znak GK 7610-DŚ/52c/07 z dn. 7.12.2007 został nałoŜony obowiązek dostarczenia raportu 
oddziaływania inwestycji na środowisko. W dniu 04.08.2009 r. został przez Inwestorów raport 
oddziaływania inwestycji na środowisko.  
 
Informuj ę o uprawnieniach do czynnego w nim udziału w kaŜdym jego stadium wszystkich stron tego 
postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. 
 
Ponadto zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska informuj ę                                      
o moŜliwości składania uwag i wniosków oraz zapoznania się z zebraną dokumentacją                                 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie przy Rynek 1, Wydział Gospodarki Komunalnej             
pok. 111, w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego  zawiadomienia  tj.  do 27.08.2009  r. 
 
Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1, 1a ustawy Prawo ochrony środowiska decyzję                                                              
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się 
po uzgodnieniu z następującymi organami: 
 - Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, 
 - Ochrony Środowiska  
Wobec powyŜszego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień 
oraz opinii pomocniczych. 
 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych    
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 
okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo  z przyczyn niezaleŜnych od organu. 
 
 


