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ROŚ.OŚ.6220.3.2022 

 
 

 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 
 
Na podstawie art. 61  § 4 oraz 49  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy 

Kawęczyn, 

zawiadamia, 

że na wniosek Tadeusza Sacały z dnia 27 kwietnia 2022 r. (data wpływu do urzędu 28 

kwietnia 2022 r.) Wójt Gminy Kawęczyn wszczął postępowanie administracyjne w 

sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na: wydobywaniu metoda 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. 

 

Ponadto informuję, że pismem z dnia 16.05.2022 r. ww. 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 Poznaniu o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz 

ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcie na środowisko.  

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 

3 ustawy z dnia 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 2021 r. poz. 247 ze zm.) stosuje się przepis 

art. 49 Kpa. W związku z tym strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych 

czynnościach przez obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 

dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

 

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Kawęczyn 

(Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn) po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 

tel.: 63 288 59 22. 

 
Wójt Gminy Kawęczyn 

/-/ Jan Nowak 

 
 
Otrzymują: 

1. Inwestor 

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomione zostają na podstawie art. 49 KPA  

poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie Leśnictwo i Urzędu Gminy 

Kawęczyn oraz na stronie BIP (www.bip.kaweczyn.pl) 

3. A/a 
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