
 

                                Żelazków, dn. 17.11.2021 r. 
IWŚ.6220.3.13.2021 
 
                                     ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCENIE  
 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 - dalej k.p.a.), 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 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą ooś”,  
 

zawiadamia strony postępowania, że 
postanowieniem z dnia 17 listopada 2021 r. znak: IWŚ.6220.3.11.2021 Wójt Gminy Żelazków 
zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie istniejącej hali magazynowej 
przechowalni warzyw i owoców wraz z budową budynku mroźni w dwóch etapach                     
z placem manewrowym i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 25/1, 25/2  
i 214 w miejscowości Borków Stary, gm. Żelazków”, do czasu przedłożenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Na ww. postanowienie 
nie przysługuje stronom zażalenie. 
 
Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 103 k.p.a. zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg 
terminów przewidzianych w kodeksie. Nowy termin zakończenia sprawy zostanie wyznaczony 
po podjęciu przez organ postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. 
 
Z treścią ww. postanowień można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w pokoju 
nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. W związku z ogłoszeniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe 
po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia 
czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt, z powołaniem się na znak niniejszego pisma. 
 
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy                    
o udostępnianiu informacji oraz art. 49 k.p.a – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom 
do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 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. 
 

 
Zawiadomienie – obwieszczenie 
zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej  
w dniu …………………………… 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Justyna Kaczmarek, tel. (62)75-218-59 e-mail: srodowisko@zelazkow.pl 
 
Otrzymują: 
1.  Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a. 
2.  a/a 
 
Do wiadomości:  
1. „AGRO BORKÓW” Sp. z o.o., Borków Stary 44a,  

62-817 Żelazków 

z up. Wójta Gminy 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Gospodarki Gruntami i Lokalami, Sportu            

i Zdrowia 
Justyna Kaczmarek 

 


