
Kawęczyn, dnia  5 lipca 2019  r.

ROŚ-OŚ.6220.3.2019                       

Z A W I A D O M I E N I E 

Wójt Gminy w Kawęczynie na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.
Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U.2018.2096 t. j.)

zawiadamia 

że  postępowanie  w  przedmiocie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach

dla przedsięwzięcia  polegającego na:  Rozbudowie istniejącej  obory o pomieszczenia hodowlane

przeznaczone dla bydła mlecznego celem przeniesienia obecnej obsady z istniejących budynków

gospodarczych przy jednoczesnym zwiększeniu obsady z 111,5 DJP do 217 DJP bydła w ramach

realizacji  programu  „Modernizacja  gospodarstw  rolnych  w  ramach  poddziałania  Wsparcie

inwestycji w gospodarstwach rolnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020”  nie może być  załatwione w terminie z uwagi  na skomplikowany charakter  sprawy

i prowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

w Poznaniu. 

W  związku  z  powyższym  wyznaczam  nowy  termin  załatwienia  sprawy  do  dnia
30 sierpnia 2019 roku

Ponadto  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  14.05.2019  r.  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  otrzymał  od  Państwowego  Powiatowego
Inspektora  Sanitarnego w Turku postanowienie  z  dnia  15.05.2019 r.  znak:  ON.NS.452.4.3.2019
pismo opiniujące warunki realizacji w/w przedsięwzięcia,

 w  dniu  24.06.2019  r.  Urząd  Gminy  w  Kawęczynie  otrzymał  od  Państwowego  Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowienie z dnia
19.06.2019  r.  znak:  PO.RZŚ.436.35.2019.KS  uzgadniające  realizację  w/w  przedsięwzięcia  w
proponowanym do realizacji wariancie oraz określił warunki realizacji ej inwestycji. 

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. 

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:

1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art.
36 § 1 (bezczynność);

2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).



Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Samorządowego  Kolegium Odwoławczego  w  Koninie  za  pośrednictwem
Wójta Gminy  Kawęczyn. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Z up. Wójta

/-/ Zofia Osiborska

Kierownik 

Referatu Rolnictwa

 i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.

2. Strony postępowania wg rozdzielnika.
3. a/a 




