
Janowice Wielkie, dnia 16 listopada 2015 r. 
UG-OŚ.D.6220.1.1.2015.PK 
 
 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N IE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 
 
 

 Zgodnie z art. 73 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 
 

zawiadamiam, 
 
 

Ŝe na wniosek Pana Lecha Mierzwińskiego, działającego w imieniu Inwestora – Państwa 
Doroty Jasińskiej (zam. w Szczecinie) i Michała Jasińskiego (zam. we Wrześni), zostało 
wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stawów rybnych na działce nr 386/2 - 
obręb Radomierz w gm. Janowice Wielkie”. 
 
Zgodnie z art. 21 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227) dane o wniosku 
zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje  
o środowisku. 
 
Stosownie do art. 10 § 1 KPA strony mają prawo czynnego udziału w kaŜdym stadium 
postępowania administracyjnego oraz moŜliwość składania uwag i wniosków w siedzibie 
Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich ul. Kolejowa 2, pok. 6 w terminie 7 dni od dnia 
ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. 
 
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 2008 r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 
pkt. 5 oraz pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 
1397) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko dla którego uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach jest wymagane. 
 
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i art. 77 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie 
wydaje się po zaopiniowaniu i uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu oraz Państwowym Inspektorem Sanitarnym w Jeleniej Górze. Rozstrzygnięcie 
sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymagających uzgodnień oraz opinii 
pomocniczych. 
 
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów 
przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
przyczyn niezaleŜnych od organu. 
 
 
 
 
 

Z up. Wójta Gminy Janowice Wielkie Sekretarz Gminy 
 

/-/ Miłosz Kamiński 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca 
2. Strony postępowania zgodnie z załącznikiem pozostającym w aktach Urzędu Gminy 
3. a/a 

 
 
 
Zawiadomienie umieszczono: 

1. Tablica informacyjna Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich 
2. Tablice ogłoszeń w miejscowości Janowice Wielkie 
3. Strona internetowa Urzędu Gminy w Janowicach Wielkich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Katarzyna Praczyk  
Pomoc administracyjna ds. gospodarki mieniem gminy i gospodarki mieszkaniowej 
Tel. 75-75-15-124 (185, 285)  
 


