
                      Rozdrażew, dnia 1.09.2022r. 

GK.6220.7.2022 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania 
 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) 

zawiadamia strony, 

1) że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obory wolnostanowiskowej”, 

zlokalizowanej na działkach o nr ew. 231/1 i 227, obręb Grębów w miejscowości Grębów, gmina 

Rozdrażew, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie.  

2) wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 2 i § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), zatem stanowi przedsięwzięcie 

mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 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 (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) 

wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;                                                                                                                     

3) na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.). Wójt Gminy Rozdrażew wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Krotoszynie i Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  

w Lesznie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku,  

o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie, w siedzibie Urzędu Gminy 

Rozdrażew ul. Rynek 1 pok. 22, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, osobiście lub 

przez pełnomocnika. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej 

Urzędu Gminy w Rozdrażewie ul. Rynek 3, sołectwa wsi Grębów oraz przez zamieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rozdrażew.  

 

Wójt Gminy Rozdrażew                 

    /-/ Mariusz Dymarski 


