
Sieroszewice, dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

IZO.6220.5.1.2021 

 

 

OBWIESZCZENIE 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

 

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

administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) dalej k.p.a., art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz 

art. 79 ust.1 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 2021 r., poz. 247 ze zm.) dalej zwaną „ustawą o udostępnianiu informacji” 

 

zawiadamiam 

 

że na wniosek z dnia 14.12.2021 r., Gmina Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice, 

zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV.  

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., 

do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  

Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice      

ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice – w pokoju nr 21. 

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt. 81  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1839). 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w toku 

postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego 

przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu 

oraz opinie pomocnicze Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie 

Wielkopolskim i Dyrektora Zarządu Zlewni w Kaliszu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień. 

Zgodnie z art. 35 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 organu. 

Zgodnie z art. 41 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.   

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3a pkt. 1 ustawy                             

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – wniosek ten został podany do publicznej wiadomości 

poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sieroszewice (przy ul. Ostrowskiej 65), na 

stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieroszewice www.bip.sieroszewice.pl oraz 

wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 

 
         z up. Wójta Gminy 

            Ryszard Boduch 

http://www.bip.sieroszewice.pl/

