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Gizałki, dn. 26.10.2022 r. 

RNPP.6220.7.2022 

 

 

 

OBWIESZCZENIE 

O ROZPRAWIE ADMINISTRACYJNEJ 

 

Na podstawie z art. 89, 90 i 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), oraz art. 33 ust. 1 pkt 9 

oraz art. 36  ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

na środowisko (Dz. U z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)  

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia 

że w dniu 10 listopada  2022 r. o godzinie 1700 w sali OSP w Orlinie Małej (Orlina Mała 4A), 

odbędzie się rozprawa administracyjna odnośnie prowadzonego postępowania w sprawie 

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 z dnia 

16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków do odchowu 

brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 

161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2) gmina Gizałki, powiat pleszewski. 

W związku z powyższym wzywam do udziału w rozprawie wszystkie strony 

postępowania oraz inne osoby zainteresowane (osobiście lub przez pełnomocnika). 

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i doręczone prowadzącemu rozprawę 

(art. 33 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Udzielenie pełnomocnictwa podlega 

opłacie skarbowej w kwocie 17 zł płatnej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gizałki  

nr 79 8407 0003 0400 0185 2000 0001. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega 

pełnomocnictwo, jeżeli udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. 

Zgodnie z art. 91 § 3 kpa, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych 

stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane 

organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy 

ogłosić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 

zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie zawiadomienia w 

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji 

publicznej. 

  

 

 

Otrzymują: 

1. Sołtys Sołectwa Orlina – tablica ogłoszeń. 

2. Tablica ogłoszeń i BIP Urzędu Gminy Gizałki. 

3. aa (KM). 


