
IWŚ.6220.7.6.2020                                                                      Żelazków, dn.16.09.2020 r. 
 

POSTANOWIENIE WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW 
 

o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko 
Na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)                                               
                                                

POSTANAWIAM 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko polegającego na: Budowie budynku inwentarskiego do chowu kur z 
infrastrukturą towarzyszącą  na działce o nr ewid. gr. 112, obręb Florentyna, gmina 
Żelazków, powiat kaliski, województwo wielkopolskie. 
 
Wnioskodawca:  Michał Paweł Gałęski  
  Florentyna 26, 62-817 Żelazków 
 
do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko 
                                          

Uzasadnienie 
Wójt Gminy Żelazków postanowieniem znak: IWŚ.6220.7.5.2020 z dn. 16.09.2020 r. po 
zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-
IV.4220.1214.2020.DG.1 z dn. 10.09.2020 r., Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kaliszu (Opinia znak: ON.NS.9011.3.52.2020 z dn. 26.08.2020 r.), Dyrektora 
Zarządu Zlewni w Kaliszu (Postanowienie znak: PO.ZZŚ.2.435.255m.2020.JS                            
z dn. 20.08.2020 r. narzucił na inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
tego przedsięwzięcia na środowisko przewidzianego w art. 66 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283                     
z późn. zm.). Zgodnie z art. 63 ust.5 i 6  przywołanej wyżej ustawy organ wydaje 
postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.               
Jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania strona nie złoży raportu, żądanie 
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(art. 63 ust. 5a ustawy ooś) uważa się za wycofane i daje podstawę do umorzenia wszczętego 
postępowania.  
Na postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 
WÓJT GMINY ŻELAZKÓW 

      SYLWIUSZ JAKUBOWSKI 
 
Otrzymuje: 
1. Michał Paweł Gałęski – Inwestor  
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 
3. a/a 
Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor  
    Ochrony Środowiska w Poznaniu 
2. Państwowy Powiatowy 
    Inspektor Sanitarny w Kaliszu 
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
    Zarząd Zlewni w Kaliszu 


