
 

                                 Żelazków, dn.10.08.2020 r. 
IWŚ.6220.7.1.2020 
 
                                     ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE  

o wszczęciu postępowania 
 

Na podstawie art.10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 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 Michała Pawła Gałęskiego, zam. Florentyna 26, 62-817 Żelazków, zostało 
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach przedsięwzięcia 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.  
 
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 104 lit a tiret pierwszy, podwójny 
tiret pierwszy 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. 
 

 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Kaczmarek, tel. (62)75-218-59 
 
Otrzymują: 
1. Michał Paweł Gałęski – Inwestor  
2. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie 

z art. 49 k.p.a. 
3. a/a 

z up. Wójta Gminy 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu i Zdrowia 
Justyna Kaczmarek 

 


