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Kawęczyn, dn. 02.12.2021r. 

ROŚ-OŚ.6220.8.2021   

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 

Na podstawie  art. 10 § 1 i, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) 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 ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Wójt Gminy Kawęczyn informuje o zakończeniu postępowania w 

sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczętego na wniosek Gminy 

Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi gminnej w 

miejscowości Leśnictwo”, która będzie realizowana na terenie nieruchomości oznaczonych wg 

ewidencji gruntów nr.: 1, 99, 189/1, 54, 53/2, obręb Leśnictwo, w miejscowości Leśnictwo, gmina 

Kawęczyn, pow. turecki, woj. wielkopolskie.  

W prowadzonym postępowaniu uzyskano opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska              

w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku i Dyrektora Zarządu 

Zlewni w Kole Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, stwierdzające, że inwestycja nie 

wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego                  

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) wszystkim stronom postępowania przysługuje prawo czynnego 

udziału w każdym jego stadium, w tym prawo do przeglądania akt sprawy oraz składania uwag               

i wniosków w postępowaniu dowodowym.  

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia.  Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa informuję, że strony maja prawo do wglądu w akta 

sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po 

zakończeniu postępowania. W celu zapoznania się z aktami sprawy strona winna skontaktować się 

z tut. Urzędem pod nr. telefonu 063 288 59 22 i ustalić termin oraz sposób udostępnienia 

dokumentów. Ewentualne uwagi i wnioski należy przekazywać w formie pisemnej, na adres: Urząd 

Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn lub w formie elektronicznej na adres: 

ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z 

dnia 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 
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2021 r. poz. 247 z późn. zm.)  stosuje się przepis art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą 

zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach przez obwieszczenia. Doręczenie uważa się za 

dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

Otrzymują: 

1. Inwestor. 

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomione zostają  na podstawie art. 49 KPA poprzez 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie Leśnictwo gm. Kawęczyn, w sołectwie 

Kowale Księże gm. Turek oraz na stronie BIP oraz  na stronach internetowych  Urzędu 

Gminy Kawęczyn (www.bip.kaweczyn.pl; www.kaweczyn.pl) oraz na stronach 

internetowych Urzędu Gminy Turek.  

3. A/a 
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