
Wójt Gminy Kawęczyn      Kawęczyn, dnia  23-09-2022  r. 

ROŚ-OŚ.6220.11.2021 

 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 33 i 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 (Dz.U.2022.1029), Wójt Gminy 

Kawęczyn zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa 

w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego 

przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o pow. zabudowy do 

3648,15 m2,  budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o powierzchni 

zabudowy do 2000 m2, budowie dróg komunikacyjnych o powierzchni 

zabudowy do 3000 m2 na dz. ew. nr 201, 200/2 obręb Dziewiątka gmina 

Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie. 

Podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 

1. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 25-10-2021 roku, na 

wniosek inwestorów Andrzeja i Sebastiana Pustych reprezentowanych przez 

pełnomocnika Macieja Jakubka. 

2. Przedmiotem decyzji jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla 

przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego 

przewidzianego dla 287,60 DJP bydła mlecznego o pow. zabudowy do 

3648,15 m2,  budowie silosu przeznaczonego na kiszonki o 

powierzchni zabudowy do 2000 m2, budowie dróg komunikacyjnych 

o powierzchni zabudowy do 3000 m2 na dz. ew. nr 201, 200/2 obręb 

Dziewiątka, gmina Kawęczyn powiat turecki, województwo wielkopolskie. 

3. W ramach tego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Kawęczyn. Przed wydaniem decyzji 



o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania decyzji 

uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Poznaniu i Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, 

Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz zasięgnął opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku. 

5. O możliwości zapoznania się z wnioskiem oraz z pozostałą dokumentacją 

sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, 

pok. nr 12 w dni robocze w godzinach 7:30-15:00, po uprzednim uzgodnieniu 

terminu wizyty pod nr tel.: 63 288 59 22. 

6. Informuję o możliwości składania uwag i wniosków odnośnie planowanego 

przedsięwzięcia w formie pisemnej, ustnej do protokołu oraz za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: ugkaweczyn@kaweczyn.pl 

w terminie 30 dni od dnia  publicznego ogłoszenia niniejszej informacji. 

7. Stosownie do art. 49 § 2 kpa dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, 

inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 

Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w BIP. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w 

którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub 

udostępnienie pisma w BIP.  

Informuję, że za dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie uważa się 

dzień 26-09-2022 r. 

8. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ prowadzący 

postępowanie tj. Wójt Gminy Kawęczyn. 

9. Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez: 

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kawęczyn, 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn, 

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie Dziewiątka. 

 

Z-ca wójta 

/-/Elżbieta Tomczak  
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