
OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRoDowlSKA w POZNANIU

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 częrwla 1 9ó0 r. _ Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U ' z 2000
r. Nr 98 .poz. 1071 ze zm"')- 74 ust' 3 ustawy z dnja 3 paŻdzierntka 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i -iego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środor.viska oraz o ocęnach oddziaływania
naśrodowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska
wPomaniu zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu postanowieniu 09.03.2011 r.
o zawieszeniu postępowania w sprarł,ie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu
przedłoŻenia przez wnioskodawcę rapońu o oddziaĘwaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego
na budowie zbiornika '.Wielowieś Klasztoma'' na rzece Prośnie w gminach: Godziesze Wielkie, Brzeziny -
powiat kaliski, Sieroszerł'ice _ powiat oslrowski. Garbów nad Prosną- porviat ostrzeszowski, Kraszewice_ powiat
ostrzeszowski.

woo-r.4204.4.201 I .KS za dowoderu doręczenia

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 11 czerwca l960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.

z2000r.Nr98,poz. 107 1 zezm.)'wzwiązkuzart.63ust.5i6ustawyzdnia3października2008r'
o udostępnianiu inforrlacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństrva w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziĄwania rra środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie rł'ydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniaclr dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie zbiornika ,,Wielowieś Klasztoma'' na rzecę Prośnie w gminach: Godzjęszę Wielkie,
Brzeziny - powiat kaliski, Sieroszewice - powiat ostrowski. Garbórł' nad Prosną- powiat osffzeszowski,
Kłaszewice- powiat ostrzeszorvski.

Uzasadnienie

W dniu I7'01.2011 r' wpĘnął do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska wPozraniu wniosęk
Wielkopolskiego Zarządu Melioracji t IJrzalzeń Wodnych w Poznaniu. ul. Piekary 1'7,6a-967 Poznań, w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budolvie
zbiornika ,"Wielowieś Klasztotna'' na rzęCę Prośnie 11' gminach: Godziesze Wielkie, Brzeziny _ powiat kaliski,
Sieroszewice _ pclrviat ostrowski oraz Garbórv rrad Prosną i Kraszęwice_ powiat ostrzeszowski'

Przedsięwzięcie to.jest wymienione w $ 2 ust' l pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia9listopada
20ł0 r. w sprawie przedsięlł'zięć mogących znacząco oddziĄwać naśrodorvisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1391),
a więc przeprowadzenie dla niego oceny oddziaływania na środowisko jest obowiazkowe.

W dniu 04.03.20i 1 r. rvydano postanowienie ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko d]a
przedmiotowego przeds ięwzięcia.

Biorąc pod uwagę afi. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 pażdziern\ka 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddział.vwania na Środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr l99' poz. 1227 ze nn.) orzeczono jak w sentencji.

Ze względu na to, Że liczba stron w przedmiotow}'m postępowaniu przekracza 20, na podstawie art. 74
ust. 3 ww. ustawy t art. 49 ustawy Kodęks postępowania adrninistrac1,jnego zar.viadamia się Strony o niniejszym
postanowieni u paprzez obrvieszczen ie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie na podstarvie ań. 63 ust. 6 ustawy z dnja 3 paździemika 2008 r.
o udostępnianiu infonnacji o Środowisku ijego ochronie, udzialę społeczellstrva w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziałyrvania na Środowisko nie przysługu_|e stronie zażalenie.

Doręczenie uwłża się zą dokonane po upĘwie czternastu dni od dnia publicznego obwieszczenia o wydanym
postanowieniu.
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