
RNPP.6220.12.2019              Gizałki, dnia 23.10.2020 r. 
 
 

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

 
Wójta Gminy Gizałki 

    
Na podstawie art. 33 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 2020 r., poz. 283 ze zm.) 

 

Wójt Gminy Gizałki zawiadamia 
 
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pn.: „Przebudowa budynku inwentarskiego (chlewni) o obsadzie do 82,46 DJP zlokalizowanego 
w miejscowości Ruda Wieczyńska, gm. Gizałki, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę                        
nr ewid. 290 ark. mapy 1 obręb Ruda Wieczyńska”. 
W przedmiotowej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne w dniu 06.12.2019 r. 
Przedmiotem decyzji będzie określenie rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia, warunków 
wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, 
ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony 
środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym. 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Gizałki; organem właściwym do 
wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, organem właściwym do 
dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Gizałkach,                                 
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki. 
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: 

1) w formie pisemnej, 
2) ustnie do protokołu, 
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: ug@gizalki.pl. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gizałki. 
Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego wyżej, pozostawia się bez rozpoznania. 
W przypadku wystąpienia takiej potrzeby zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna,  
o terminie której poinformujemy odrębnym obwieszczeniem. 
Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone. 
 
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki w dziale Ochrona 
środowiska pod adresem internetowym: www.bip.gizalki.pl 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gizałki, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gizałki, oraz 
na tablicy ogłoszeń wsi Ruda Wieczyńska. 
 
 
 

http://www.bip.gizalki.pl/

