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Słupca, dn. 21 maja 2020r.
OŚ.6220.18.2020
Obwieszczenie
Na postawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. 2020, poz. 256 ze zm.) informuję o wszczęciu w dniu 18.05.2020r. na wniosek KRUSZGEO
WILKOPOLSKIE KOPALNIE Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań, postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa
naturalnego „Kochowo KR”, na dz. nr 114, 115/1, 115/2, 116, 118, 119, 120, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 obręb Kochowo.
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 49 k.p.a.
w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.) – niniejsze obwieszczenie zostaje podane
stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Słupca, wywieszone na tablicy Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Kochowo i sołectwa Niezgoda.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a.,
polegających na prawie do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do składania
wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym. Z dokumentacją w powyższej sprawie można
zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16 w pokoju 23.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a) rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. 2019, poz. 1839) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po
zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa

Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wobec powyższego
rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień.
Zgodnie z art 49 k.p.a. obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego
ogłoszenia.

