
Kawęczyn, dnia 5 lipca 2017 r.

ROŚ- OŚ.6220.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

w  sprawie  wydania  postanowienia  o  braku  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  o  zakończonym  postępowaniu 
dowodowym. 

Zgodnie z art.  10 § 1 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  – Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.  j.  Dz.  U. 2016 poz.  23 ze zm.)  oraz 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  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko 
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), 

zawiadamiam

strony postępowania, że w dniu 5 lipca 2017 r. Wójt Gminy Kawęczyn wydał postanowienie, 
w którym nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na:  Przebudowie  drogi  
wojewódzkiej nr 471 polegającej na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach  
istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary - Głuchów zlokalizowanej na działkach o 
numerach geodezyjnych: obręb Tokary Pierwsze  nr 81 i 174; obręb Głuchów nr 85 i 108/2; 
gmina Kawęczyn

       Postępowanie prowadzone jest z wniosku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61- 623 Poznań. Z treścią ww. postanowienia można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 
15:00 pod numerem telefonu: 063 288 59 24.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z 74 
ust. 3 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 2016 r. poz. 353 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kpa, dlatego też 
wszystkie  strony  postępowania  informowane  są  o  wszystkich  czynnościach  organu  przez 
zamieszczenie  w publicznie dostępnym wykazie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Kawęczyn, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kawęczyn oraz 
na  tablicy  ogłoszeń  sołectwa  w miejscowości  Głuchów  i  Tokary.  Na  przedmiotowe 
postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa 
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. Wójta 



/-/ Bożena Macudzińska 

Sekretarz Gminy


