
                                Żelazków, dn. 21.04.2021 r. 
IWŚ.6220.1.7.2021 
 

 
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE  

o wydaniu decyzji 
 
 

Na podstawie art. 85 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, dalej ustawa ooś) oraz                     
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego                        
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256  ze zm.– dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś 
 

zawiadamiam strony postępowania 
oraz 

podaję do publicznej wiadomości informację, 
o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2021 roku decyzji Wójta Gminy Żelazków znak: 
IWŚ.6220.1.6.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu urządzenia wodnego – obiektu 
służącego do ujmowania wód podziemnych oraz usługi wodne w zakresie poboru wód 
podziemnych z utworów neogeńskich dla potrzeb nawadniania planowanych upraw 
szklarniowych, zlokalizowanego na działce 105/2 w m. Złotniki Małe, gm. Żelazków, 
powiat kaliski, województwo wielkopolskie. 

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu  oraz Dyrektora 
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole,  są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków 
pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do 1530. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, niniejsze 
zawiadomienie-obwieszczenie zostaje podane stronom postępowania poprzez zamieszczenie na 
tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków i na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Żelazków www.bip.zelazkow.pl. Zgodnie z art. 49 k.p.a. 
zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło 
udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez 
zamieszczenie 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. 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie 
Zostało udostępnione  
w Biuletynie Informacji Publicznej  
w dniu …………………………… 

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW 
      SYLWIUSZ JAKUBOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 


