
Wójt Gminy Kawęczyn     Kawęczyn, dnia 14.06.2022 r. 

ROŚ-OŚ.6220.3.2022       

 

ZAWIADOMIENIE 

Działając na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 w związku z art. 35 oraz art. 49 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2021.735, ze 

zm.) zawiadamiam o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: wydobywaniu 

metodą odkrywkową kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego (piasku) 

Leśnictwo VI w granicach działek oznaczonych nr ewidencyjnymi: 131/4, 

146, 147 (obręb 0011 Leśnictwo) w m. Leśnictwo, gm. Kawęczyn, pow. 

tureckim, woj. wielkopolskim. 

uzasadnienie 

Pismem z dnia 16 maja 2022 roku tut. organ wystąpił do instytucji uzgadniających (tj. 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego (PPIS) oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej Wód Polskich (DRZGW Wody Polskie) o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 

stwierdzenia takiej potrzeby również co do zakresu raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.  

W związku z zawiadomieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy (do 16 czerwca 2022 roku) ze 

względu na konieczną analizę dokumentacji zawiadamiam, że sprawa zostanie 

załatwiona w  terminie  30 dni od otrzymania wszystkich opinii z instytucji 

opiniujących (tj. z Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ),                         

z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS) i od Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich (DRZGW Wody Polskie).  

pouczenie 

Na podstawie art. 10 k.p.a. strony mają prawo do czynnego udziału w 

postępowaniu.  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy 



Kawęczyn, w pokoju nr 12 w godzinach od 7:30 do 15:30, po uprzednim umówieniu 

telefonicznym pod nr 63 288 59 22. 

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy 

prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym 

w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 

(bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do 

załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto 

informuję, że ponaglenie wnosi się:  

1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego 

postępowanie; lub 

 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego 

stopnia 

Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/Jan Nowak  

Otrzymują:    

1. Tadeusz Sacała, Rogów 37b, 62-731 Przykona 

2. Strony postępowania (poprzez publiczne obwieszczenie na Biuletynie 

Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn) 

3. a/a  

Sprawę prowadzi: Paulina Tyczyno tel.: 063 288 59 22  
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