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OBWIESZCZENIE 
Wójta Gminy Żelazków 

o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa 
 
Na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r.                    
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) 
zawiadamiam, że na wniosek strony wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 
Rozbudowie gospodarstwa na działce o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, 
powiat kaliski, woj. wielkopolskie. 
 
 Planowane przedsięwzięcie zaliczone zostało do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia            
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2019 poz. 1839).  
Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Żelazków.  
Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, które jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.  
 
Zawiadamiam, że tut. organ działając na podstawie: 
- art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                    
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego 
przedsięwzięcia; 
- art. 77 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) wystąpił do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu o wyrażenie opinii przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 
- art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                        
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) wystąpił do Marszałka Województwa 
Wielkopolskiego jako organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie 
ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r. – Prawo ochrony środowiska o opinię; 
- art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji                          
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) wystąpił do Dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu jako 
organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych, o których mowa w przepisach ustawy          
z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.  
 
 Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej 
sprawie, w ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu, w terminie 30 dni licząc od dnia 
16.03.2020 r. do dnia 14.04.2020 r. włącznie. Uwagi i wnioski można składać w siedzibie 



Urzędu Gminy Żelazków pisemnie, ustnie do protokołu w od poniedziałku do piątku                       
w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 730 do 1530 (pokój nr 2).  
 
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej pozostaną bez 
rozpatrzenia.  
 
Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Żelazków. 
 
Informuję, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko oraz pozostałą dokumentacją sprawy w pokoju nr 2                 
Urzędu Gminy w Żelazkowie. 
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