
 
IWŚ.6220.15.8.2022       Żelazków, dn. 20.01.2023 r. 
 
                                     ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE  

o zakończeniu postępowania 
 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm. - 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 2022 r., poz. 1029 ze zm., zwana dalej: „ustawą 
ooś”), Wójt Gminy Żelazków 

 

zawiadamia strony postępowania 
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór 
wód podziemnych o zdolności poboru 25 m3/h w miejscowości Russów, gm. Żelazków”, 
zlokalizowanego na działce ewid. nr 253 obręb Russów.  
 

Jednocześnie informuję, że postanowieniem z dnia 18.01.2023 r. znak:                                           
WOO-IV.4220.1665.2022.SK.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, 
wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu, pismem z dnia 15.12.2022 r. znak: 
PO.ZZŚ.2.435.380.2022.JS, również wyraził opinię, o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest 
przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom 
wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie 
przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron                 
z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi 
sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żelazków w pokoju nr 6,                            
od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie               
7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. 
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)75-218-52, e-mail: 
srodowisko@zelazkow.pl 
 

Otrzymują: 
1. Strony postępowania przez obwieszczenie  

zgodnie z art. 49 k.p.a. 
2. a/a 
 

Do wiadomości:  
1. Inwestor – Bartosz Dominiak – adres wg rozdzielnika 

 
z up. Wójta Gminy Żelazków  

Kierownik Referatu 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami,  

Lokalami i Komunalizacji 
/-/ Justyna Kaczmarek 

 

 
 


