Żelazków, dn. 04.04.2022 r.
IWŚ.6220.3.17.2021
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 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. 2373
ze zm.) – dalej ustawa ooś,
Wójt Gminy Żelazków podaje do publicznej wiadomości
informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego 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”
Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu
21.05.2021 r. przez uprawnionego do reprezentacji przedstawiciela spółki „AGRO BORKÓW”
Sp. z o.o., Borków Stary 44a, 62-817 Żelazków
Inwestycja ta, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b i pkt 99 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 roku, poz.1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś.
Po zasięgnięciu wymaganych opinii, o których mowa w art. 64 ustawy ooś, postanowieniem
z dnia 17.11.2021 r., znak: IWŚ.6220.3.9.2021, Wójt Gminy Żelazków stwierdził obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia
wskazując jednocześnie na zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na
środowisko (dalej – raport ooś).
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem
społeczeństwa. Raport ooś został przedłożony w dniu 28.03.2022 r., wobec czego przystąpiono
do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu
o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Wójt Gminy Żelazków.
Organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie
rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu
decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), podaje
informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte
po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku
z udziałem społeczeństwa.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:
 zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (w tym wnioskiem o wydanie decyzji,
postanowieniem o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) wyłożoną do wglądu
w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków, w godzinach pracy Urzędu.
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 (e-mail: srodowisko@zelazkow.pl, tel. 62 75-218-59), z powołaniem się
na znak niniejszego pisma.
 składania uwag i wniosków do Wójta Gminy Żelazków w formie pisemnej, ustnie do
protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania
ich
bezpiecznym
podpisem
elektronicznym, a
także
poprzez
ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej), w terminie 30 dni,
od 20 kwietnia 2022 do 19 maja 2022 r., na adres: Urząd Gminy Żelazków,
62-817 Żelazków, Żelazków 138, w godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30 - 15.30
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Żelazków przed wydaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy ooś, uwagi lub wnioski
złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Zgodnie z art. 29 ww. ustawykażdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału
społeczeństwa.
Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone 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
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