
Wójt Gminy Kawęczyn     Kawęczyn, dnia 28.04.2022r.  

ROŚ.OŚ.6220.6.2021 

OBWIESZCZENIE 

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.], Wójt Gminy Kawęczyn  

zawiadamia strony postępowania 

- o wydaniu postanowienia nr ROŚ.OŚ.6220.6.2021 z dnia 28.04.2022 r. o 

zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego 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 

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

przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, 

- z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu  (Urząd 

Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) po uprzednim kontakcie 

telefonicznym z pracownikiem prowadzącym sprawę pod nr 63 288 59 22. 

 

 

 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak  

 

 

Obwieszczono dnia:…………………….. 

 

 



Obowiązek zawieszenia postępowania wynika z mocy art. 69 ust. 4 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. 24 7 z późn. zm.) - i jest konsekwencją nałożenia 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu 

raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni, 

licząc od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

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. 
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