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Gizałki, 20.09.2022 r. 

RNPP.6220.9.2021 

 

  

OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

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

z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) 

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia, 

że zostało zakończone zbieranie materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, ul. Gen. Józefa Hallera 54, 63-300 Pleszew, 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie drogi powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty. 

 

Ponadto Wójt Gminy Gizałki informuje, że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wydał opinię znak: PO.ZZŚ.3.435.4425.2021.JS z dnia 4.01.2022 r., nie stwierdzając potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko i wskazując 

na konieczność ujęcia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych warunków 

i wymagań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie wydał opinię sanitarną 

znak: ON-NS.9011.6.2.2022 z dnia 17.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Poznaniu wydał postanowienie wyrażające opinię znak: WOO-IV.4220.1.2022.JC.7 z dnia 

16.08.2022 r., nie stwierdzając potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

i wskazując na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

określonych warunków i wymagań. 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko, jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl którego 

strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji 

publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób 

publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.  

Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 

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

oddziaływania na środowisko, nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości 

znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi 

przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym 

przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie 

prawnym, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych 

czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo 

przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny 

tak stanowi.  

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 

publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie 

Informacji Publicznej. Strony mogą zapoznać się z zebranymi dokumentami w Urzędzie 

Gminy w Gizałkach i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów 

oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Zarząd Dróg Powiatowych  

w Pleszewie 

ul. Gen. J. Hallera 54 

63-300 Pleszew. 

2. Pozostałe strony postępowania administracyjnego, zgodnie z art. 74 ust. 3 i 3f  ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). 

3. aa (KM). 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT

