
Kawęczyn, dnia  29 stycznia 2019 r. 

ROŚ- OŚ.6220.1.2019 

 

ZAWIADOMIENIE  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

 

Zgodnie z art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.), w związku 
z art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.). 

z a w i a d a m i a m 

na wniosek Krzysztofa Spychały zam. Nowy Czachulec 13, 62-704 Kawęczyn, 
reprezentowanego przez Macieja Jakubka, Ekoma, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 28/84, 
62-800 Kalisz, z dnia 17.01.2019 r. ( data wpływu: 18.01.2019 r.), zostało wszczęte w dniu 
18.01.2019r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Zwiększeniu obecnej 
obsady z 93,8 DJP do 143,8 DJP bydła rasy mięsnej – opasowego w ramach realizacji 
programu „Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach poddziałania Wsparcie 
inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 obręb ewidencyjny Czachulec Nowy dz. ewid. nr 88 gm. 
Kawęczyn. 

Ponadto informuję, Ŝe w dniu 29.01.2018 r. wniosek  wraz z dokumentacją został przesłany 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego  
Inspektoratu   Sanitarnego  w Turku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie             
w Kole.  

Z up. Wójta 

/-/ Zofia Osiborska 

Kierownik  

Referatu Rolnictwa 

 i Ochrony Środowiska 

 

Do wiadomości: 



1. Wg rozdzielnika 
2. A/a 

 

 

 

 

 

 

Kawęczyn, dnia  24  września 2018 r. 

ROŚ- OŚ.6220.1.2018 

ZAWIADOMIENIE   

Zgodnie z art. 61 §1 i 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.), w związku 

z art. 74 ust. 3 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 (Dz. U. 2017, poz. 1405 z późn. zm.). 

z a w i a d a m i a m 

Ŝe w dniu 24.09.2018 r. wniosek Przemysława Wysockiego właściciela firmy 

DOMONATOR Skup Złomu i Metali Kolorowych, Kawęczyn 49 b, 62-704 Kawęczyn, 

reprezentowany przez Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 

Władysławów, z dnia 03.09.2018 r. ( data wpływu: 05.09.2018 r.) wraz z dokumentacją został 

przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego 

Powiatowego  Inspektoratu   Sanitarnego  w Turku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie w Kole.  

Obszar oddziaływania ww. przedsięwzięcia obejmuje działkę geodezyjną o numerze 

ewidencyjnym 133, 147, 134, 148, 168, 170, 172,160, 273 obręb Kawęczyn, gmina 

Kawęczyn. 



 Zgodnie z art. 10§1 Kpa informuję, Ŝe z aktami sprawy moŜna zapoznać się                          

w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 14 w godz. od 730 do 1500. 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wg rozdzielnika 
2. A/a 

 


