
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 wydanym w dniu 21.10.2011r., znak GK.6220.21.5.2011 postanowieniu, którego treść podaję 

poniżej: 

 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 63 § 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                               

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ 
 

postanawiam 
 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica” w km 

39+300 rz. Prosny, na terenie działek nr 194, 196, 197, 195, 193  (obręb geodezyjny 0020 Rokutów) 

gm. Pleszew oraz dz. nr 778/9, 778/10, obręb geodezyjny 0001 Brudzewek) gm. Chocz, do czasu  

przedłożenia przez FABUD sp. z o.o., ul. Gen. Bora Komorowskiego 98, 80-377 Gdańsk 

reprezentowanego przez Prezesa Zarządu Panią Katarzynę Laskowską raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko 
 

Uzasadnienie 

W dniu 05.09.2011 r. wpłynął do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek Firmy FABUD 

sp. z o.o., ul. Gen. Bora Komorowskiego 98, 80-377 Gdańsk, reprezentowanej przez Prezes Zarządu 

Panią Katarzynę Laskowską, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego z MEW „Rokutnica” w km 39+300 rz. Prosny, na 

terenie działek nr 194, 196, 197, 195, 193  (obręb geodezyjny 0020 Rokutów) gm. Pleszew oraz dz. nr 

778/9, 778/10, obręb geodezyjny 0001 Brudzewek) gm. Chocz. 
Po uzyskaniu koniecznych opinii Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wydał postanowienie 

GK.6220..21.4.2011 z dnia 21.10.2011 r., w którym stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił jednocześnie zakres raportu oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 63 § 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227/ Burmistrz 

wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.   

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. 
 

pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienia nie służy stronie zażalenie.  
Otrzymują: 

1. strony wg art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 
 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia 



 

 

 


