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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE
o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 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 ze zm.), Wójt Gminy Żelazków
zawiadamia strony postępowania
że na wniosek Pana Franciszka Siegień prowadzącego działalność pod nazwą WPPH
„ELENA” Import – Export Franciszek Siegień z siedzibą Kokanin 86, 62-817 Żelazków,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Punkt przetwarzania odpadów – opon
samochodowych w procesie pirolizy na działce nr 217/8 obręb Kokanin, gm. Żelazków
Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających
z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Strony mogą brać czynny udział w każdym etapie postępowania, mogą zapoznawać się
z aktami zgromadzonymi w przedmiotowej sprawie oraz składać uwagi i wnioski w siedzibie
Urzędu Gminy Żelazków pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. z 2019 roku, poz.1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla
niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz
ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Poznaniu i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych
opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.
Ponieważ, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś
oraz art. 49 k.p.a niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Żelazków
www.bip.zelazkow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków oraz w pobliżu
planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 49 k.p.a obwieszczenie uważa się za doręczone
po upływie 14 dni od dnia jego udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podstawie art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.)
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego
z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów do
dokonania przez stronę czynności kształtujących ich prawa i obowiązki nie rozpoczyna się,
a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzr
ust. 5 ww. ustawy czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku
w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa
w ust. 1, są skuteczne.

z up. Wójta Gminy
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia
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Otrzymują:
1.
WPPH „ELENA” Import-Export Franciszek Siegień
2.
Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.
3.
a/a

