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ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 
 

Zgodnie z art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267), art. 73  ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1235 ze zm.). 

 
 

ZAWIADAMIAM 
 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku złożonego przez Fermy 
Drobiu ,,Woźniak’’ Sp. z o.o. z siedzibą Żylice 35a, 63 – 900 Rawicz dot. wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmiana w instalacji do 
chowu drobiu na terenie fermy w miejscowości Kleczew”.  Lokalizacja: działki nr ewid. , obręb 
Kleczew, gmina Kleczew. 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do 
czynnego udziału w każdym jego stadium. 

Z dokumentacją sprawy zainteresowane Strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu 
Gminy i Miasta Kleczew, pl. Kościuszki 5, pok. 205. 

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), postanowienie o 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia  w niniejszej sprawie wydaje się 
po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych. 
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Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art. 35 § 5 k.p.a. do 
terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla 
dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organów. 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 
pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie 
swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

 
 

 

Otrzymują: 
 

1. Gmina Kleczew, pl. Kościuszki 5, 62 – 540 Kleczew 
2. Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Konin, ul. Gajowa 2, 62 – 510 Konin 
3. Urząd Gminy w  Kazimierzu Biskupim, Pl. Wolności 1, 62 – 530 Kazimierz Biskupi 
4. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie,       

ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin 
5. Miejsce inwestycji 
6. aa 

 

 

 

 


