
Wójt Gminy Kawęczyn     Kawęczyn, dnia 28.04.2022r.  

ROŚ.OŚ.6220.6.2021 

POSTANOWIENIE 
Działając na podstawie art. 63 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t. j. Dz.U. 2021r. 

poz.2373 ze zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”], Wójt Gminy Kawęczyn  

postanawia 
zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na – 

zbieraniu i magazynowaniu odpadów, które będzie realizowane na terenie 

nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr.: 8, obręb Głuchów, w 

miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. Wielkopolskie 

wszczęte wnioskiem Inwestora – firmy Sort-Plast z dnia 4.10.2021 r. do czasu 

przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. 

UZASADNIENIE 
Pismem z dnia 4-10-2021 r. Inwestor Sort-Plast zwrócił się do Wójta Gminy Kawęczyn 

z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu i magazynowaniu odpadów, które będzie 

realizowane na terenie nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów nr.: 8, obręb 

Głuchów, w miejscowości Głuchów, gmina Kawęczyn, pow. turecki, woj. Wielkopolskie.  

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), zostało zakwalifikowane przez 

Wójta Gminy Kawęczyn do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko może 

być wymagane. W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ustawy ooś, Wójt Gminy 

Kawęczyn otrzymał opinie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 



Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz ze wskazaniem ewentualnego 

zakresu raportu.  

  

Wójt Gminy Kawęczyn jako organ właściwy w sprawie, postanowieniem nr 

ROŚ.OŚ.6220.6.2021 z dnia 28.04.2022 r. po dokonaniu szczegółowej analizy 

zgromadzonego materiału, uwzględniając uwarunkowania wynikające z przepisu art. 

63 ust. 1 ustawy ooś oraz stanowiska organów opiniujących w sprawie, a także 

stosując zasadę ostrożności postanowił o potrzebie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i tym samym o 

konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przez Inwestora.  

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art.63 ust.5 

ustawy ooś, zgodnie z którym organ prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postanawia o zawieszeniu postępowania 

do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji postanowienia. 

POUCZENIE 
Zgodnie z art. 63 ust. 5a. jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia 

postępowania, o którym mowa w ust. 5, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane. 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak  
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