
IWŚ.6220.3.9.2020          Żelazków, dn.30.10.2020 r. 
 
                                      

Z A W I A D O M I E N IE 
o zakończeniu postępowania 

 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Wójt Gminy Żelazków 
 
 

zawiadamia strony postępowania 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie gospodarstwa na działce 
o nr ewid. gr. 383/1 obręb Zborów, gmina Żelazków, powiat kaliski, woj. wielkopolskie. 
 
Inwestor: Jarosław Pietrzak zam. Góry Zborowskie 14, 62-817 Żelazków 
 
Na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora działa Bartosz Jeszke zam. ul. Tetmajera 10, 
62-067 Rakoniewice. 
  
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest 
przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom 
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie 
przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron                 
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 
 
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
postanowieniem z dnia 19.06.2020 r. znak: WOO-I.4221.48.2020.IJ.4 uzgodnił warunki 
realizacji planowanego przedsięwzięcia. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Wód Polskich w Poznaniu  postanowieniem z dnia 29.07.2020 r. znak: 
PO.RZŚ.4360.29m.2020.AO uzgodnił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu pismem z dnia 03.04.2020 r. znak: 
ON.NS.72.4.2.2020 zaopiniował warunki w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Marszałek  Województwa Wielkopolskiego 
postanowieniem z dnia 23.10.2020 r. znak: DSR-II.1.7030.1.4.2020 zaopiniował pozytywnie 
przedmiotową inwestycję. 
 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi 
sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w pokoju nr 2,                            
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie               
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
 
 

ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY ŻELAZKÓW 

      ANNA SAR 
Otrzymują: 
1. Pełnomocnik Inwestora – Pan Bartosz Jeszke (adres wg rozdzielnika) 
2. Strony postępowania – wykaz stron postępowania w aktach sprawy 
1. BIP Urzędu Gminy Żelazków 
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żelazków 
3. Tablica ogłoszeń w sołectwie Zborów 
4. a/a 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Kaczmarek 
tel.(62) 7521859 


