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Gizałki, 6.10.2022 r. 

RNPP.6220.7.2022 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

 

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. 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 w dniu 28.09.2022 r. na wniosek Pana Igora Szamiłowa prowadzącego działalność pod 

nazwą: Gospodarstwo Rolno-Hodowlane z siedzibą w Rakowie 59, 62-250 Czerniejewo, 

w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Marzena Kaźmierczak, wszczęto postępowanie 

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RNPP.6220.13.2016 

z dnia 16.05.2017 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 budynków do odchowu 

brojlerów kurzych na 1280 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 158/1, 

161/2, 161/3, 161/4, 168/1, obręb Orlina Duża, (ark. mapy 2) gmina Gizałki, powiat pleszewski.  

Wójt Gminy Gizałki wystąpi do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, 

a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie oraz Marszałka 

Województwa Wielkopolskiego o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia. 

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 

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 aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia 

https://sip.lex.pl/#/document/16784712?unitId=art(49)&cm=DOCUMENT
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w sprawie, składać uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy w Gizałkach, ul. Kaliska 28,  

63-308 Gizałki, tel. 62 74 11 517 wew. 109.  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Pozostałe strony postępowania administracyjnego, 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  

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

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki oraz Biuletyn Informacji Publicznej Gminy 

Gizałki. 

3. aa (KM). 


