
 
OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania administracyjnego (Dz. 

U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z 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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i 

Gminy Pleszew 

 

Zawiadamia strony postępowania 

 

o wydanej w dniu 27.10.2011r., znak GK.6220.24.3.2011 decyzji, której treść podaję poniżej: 

                            
 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 105§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),po rozpatrzeniu wniosku Pana 
Grzegorza Szóstaka, zam. Marszew 21d/3, 63-300 Pleszew            
                  

umarzam 

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia i uznać je za bezprzedmiotowe, dla inwestycji polegającej 
przebudowie oraz zmianie sposobu u żytkowania istniej ącego budynku gospodarczego 
i wiaty gospodarczej na zakład ślusarski o profilu produkcyjnym: ogrodzenia, bramy 
stalowe i obróbki blacharskie na dz. nr 2668/7 w m.  Pleszew.  

 

uzasadnienie 

 W dniu 26.09.2011 Pan Grzegorz Szóstak, zam. Marszew 21d/3, 63-300 Pleszew 
zwrócił się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej przebudowie oraz zmianie sposobu 
użytkowania istniejącego budynku gospodarczego i wiaty gospodarczej na zakład ślusarski                    
o profilu produkcyjnym: ogrodzenia, bramy stalowe i obróbki blacharskie na dz. nr 2668/7                   
w m. Pleszew. Wobec powyższego w dniu 05.10.2011r. wysłano do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Pleszewie pisma o opinie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Postanowieniami odpowiednio: 

1. WOO-II.4240.514.2011.MW z dnia 21.10.2011r. Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Poznaniu odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania opinii 
dotyczącej braku konieczności lub potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko i określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania 
istniejącego budynku gospodarczego i wiaty gospodarczej na zakład ślusarski o 
profilu produkcyjnym: ogrodzenia, bramy stalowe i obróbki blacharskie na dz. nr 
2668/7 w m. Pleszew. W postępowaniu swym stwierdził, że z przedstawionej karty 
informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
można zakwalifikować do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie, 



przed jego realizacją nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  

2. ON.NS-72/4-31(2)/10 z dnia 21.10.2011r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Pleszewie wyraził opinię że dla w/w przedsięwzięcia jest wymagane sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko. Stwierdzono, że przedsięwzięcie może 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

Analizując załączoną do wniosku o wydanie decyzji kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz 
biorąc pod uwagę powyższe opinie uznano, że planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a zatem nie wymaga 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
Wobec powyższego dla powyższej Inwestycji postępowanie stało się bezprzedmiotowe.  
 

pouczenie 

Na niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Kaliszu ul. Częstochowska 12, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za moim 
pośrednictwem. 

 

 

 Burmistrz Miasta                                                           
i Gminy Pleszew 

 

Otrzymują: 
 

1. strony wg. art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 
2.  a/a 

 
 
Sporządziła: Angelika Sołtysiak -  tel. 742-83-42 

 
 

 
 


