
Wójt Gminy Rzgów 
ul. Konińska 8 
62-586 Rzgów 
GO.6220.9.2020       Rzgów, 15.10.2020 r. 

OBWIESZCZENIE 
 o wszczęciu postępowania          
 

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), 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 2020 r., poz. 283) Wójt Gminy Rzgów 
 

zawiadamia strony, że: 
1. z wniosku Państwa Romualda i Agnieszki Sikorskich, reprezentowanych przez 

pełnomocnika: Panią Monikę Szulc, Ekomos Ochrona Środowiska, Chylin 113, 62-710 
Władysławów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa fermy 
drobiu brojlerów kurzych zlokalizowanej w miejscowości Bożatki gmina Rzgów” na 
działkach o nr ewid. 63/1 i 63/2, obręb Bożatki, gmina Rzgów, powiat Koniński; 

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 2 pkt 2 – rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. u. z 2019 r. poz. 1839), 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 2020 r., poz. 283) 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 2020 r. poz. 283) Wójt Gminy 
Rzgów wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarządu 
Zlewni Wód Polskich w Kole, 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 Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, sekretariat I piętro, pok. nr 15,  
w godzinach urzędowania (7.30-15.30), osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie,  
a także za pomocą poczty elektronicznej na adres ug@gminarzgow.pl   

 
Pouczenie 

Zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r., 
poz. 256), w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.  
W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma 
skutek prawny. 

 
/-/ Estera Pawełczak  
       Podinspektor  
z upoważnienia wójta 

 


