
ROŚ-OŚ.6220.2.2015.

Kawęczyn, dnia  25  maja 2018 r. 

ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY KAWĘCZYN

Zawiadamiam  na  podstawie  art.  21  ust.  2   ustawy  z  dnia  3  października  2008r. 
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t. j.  że:

-   w  dniu  20.03.2018  r.  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  otrzymał  od  Państwowego 
Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  Zarząd  Zlewni  w  Kole  postanowienie  z  dnia 
15.03.2018  r.  znak:  PO.ZZO.3.436.12.2018.IW  uzgadniające  warunki  realizacji 
przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na działkach o nr ewid.  gr. 11, 32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat 
turecki, województwo wielkopolskie”. 
- w dniu 14.05.2018 r. Urząd Gminy w Kawęczynie otrzymał  od Regionalnego Dyrektora 
Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu   postanowienie  z  dnia  14.05.2018  r.,  znak: 
WOO-I.4242.233.2017.ES.7  uzgadniające  warunki  realizacji  przedsięwzięcia  w  wariancie 
alternatywnym polegającym na: „ Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na działkach o nr ewid. gr.  32 i 33 obręb Czachulec Nowy, gmina Kawęczyn powiat turecki,  
województwo wielkopolskie” o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5 tygodnia 291 060 
szt. ( 1 164, 24 DJP) i cyklu po 5 tygodniu 242 550 (970,2 DJP).

Ponadto  informuję,  że  pismem  z  dnia  29.01.2018  r.  Inwestor  zrezygnował 
z budowy dwóch kurników na działce oznaczonej nr geodezyjnym 11 obręb Czachulec Nowy. 
W związku z tym  Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  uzgodnił warunki 
realizacji  przedsięwzięcia  w  wariancie  alternatywnym  tj.  dla  inwestycji  polegającej  na 
budowie siedmiu kurników   o łącznej maksymalnej obsadzie w cyklu do 5 tygodnia 291     060   
szt. ( 1     164, 24 DJP) i cyklu po 5 tygodniu 242     550 (970,2 DJP)   na działkach 32 i33 obręb   
Czachulec Nowy.

Zgodnie  z  art.  10  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego 
Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 7:30 do 15:00. nr tel. (063) 288 59 24.

Niniejsze zawiadomienie  zostaje zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej 
Urzędu  Gminy  w Kawęczynie,  a  także  zostanie  wywieszone  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu 
Gminy  w  Kawęczynie,  Kawęczyn  48,  62-704  Kawęczyn  oraz  w  miejscu  powstania 
planowanej inwestycji. 

Z up. Wójta
/-/ Zofia Osiborska

                                                      Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Pełnomocnik 

3. Strony postępowania 


	Zawiadamiam na podstawie art. 21 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r.                         o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz                      o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t. j.  że:

