
                                Żelazków, dn. 06.04.2022 r. 
IWŚ.6220.7.13.2021 
 
 

Podanie informacji do publicznej wiadomości 
 

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. 2373 ze zm), 
 

informuję, że: 
 Wójta Gminy Żelazków w dniu 6 kwietnia 2022 roku  wydał decyzję znak: 

IWŚ.6220.7.12.2021 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji przeładunkowej odpadów 
komunalnych dla Miasta Kalisza i okolicznych gmin w miejscowości Dębe gmina 
Żelazków”, planowanego do realizacji na działce nr ewid. 3/3 obręb Dębe 

 Ww. decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym: postanowieniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20.12.2021 r. znak:                              
WOO-IV.4220.1439.2021.MDK.4, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kaliszu z dnia 08.09.2021 r. znak: ON-NS.9011.3.74.2021, oraz opinią 
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z dnia 07.10.2021 r. znak: PO.ZZŚ.2.435.290.2021.AN - znajdują się do 
wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków pokój nr 2, od poniedziałku do piątku                      
w godzinach urzędowania   tj. od godz. 730 do 1530. 

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 Kaliszu,  są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków 
pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tj. od godz. 730 do 1530. 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia 
epidemiologicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania 
tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie należy kontaktować się 
z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie (z powołaniem się na znak niniejszego 
zawiadomienia) lub pracownikiem prowadzącym postępowanie (e-mail: 
srodowisko@zelazkow.pl, tel. 62 752 18 59), w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu 
udostępnienia akt. 

Niniejsza informacja zostaje podana 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. 
 
Informację o wydaniu decyzji udostępnia się 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
w dniu …………………………… 
Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej  
w terminie: 28 marca 2022 r. – 18 kwietnia 2022 r.  

Wójt Gminy Żelazków 
/-/ Sylwiusz Jakubowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


