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OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustar'ry z dnl'a 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. DZ.U. z 2a00 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.), w zvłtązku z art. 74 trst. 3

ustawy z dnta 3 paździemika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w_ ochronie środowiska otaz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr l99, poz. IŻ27 ze zm.), Regionalny Dyrektor ochrony
Srodowiska w Poznaniu

ZAWIADAMIA

strony poprzez obr,vieszczenie o wszczęciu postępowania i zamieszczeniu w publicznie
dostępnym wykazie danych o wniosku Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzen
Wodnych w Poznaniu. ul. Piekary 9, 6a-967 Poznań w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkor,vaniaclr dla przedsięr,vzięcia polegającego na budowie zbiomika
,,Wielor,vieś Klasźorna" natzece Prośnie w gminach: Godziesze Wielkie, Btzeziny - powiat
kaliski, Sieroszewice - powiat ostrowski, Garbów nad Prosną powiat ostrzeszowski,
Kraszewice- powiat ostrzeszowski.
Przedmiotowa inwestycja naLeŻy do przedsięwzięć wymienionych w $ 2 ust. 1 pkt 35

tozpotządzenia Rady Ministrów z dnta 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko araz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikow.aniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziały'waniu na
środowisko (Dr. U' Nr 257, poz. 2573 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny
oddziaływania na Środowisko j est obowiązkowe.

Roboty zwtązane z budową zbiornika wodnego ,,Wielowieś Klasztorna'' o uży'tkowej
pojemności zbiomika przy nonnalnych warunkach piętrzenia w wielkości 48,8 mln m'
prowadzone będą na tzęce ProŚnie. Zbiomik retencyjny zlokalizowany będzie w woj.
w'ielkopolskim na terenach 5 gmin w 3 powiatach. Projektowany zbiornik będzie stanowić
częśó doliny rzeki Prosny o długości 11 km. tj. od wsi KakawaNowa w gminie Godziesze
Wielkie do wsi GiŻyce w gminie Grabów nad Prosną. Zbtomlk zostanie utworzony
w naturalnej dolinie rzeki pruez spiętrzenie wody za pomocą projektov'anej Zapary

czołowej w km 93+0000 rzeki Prosny. Zapora będzie konstrukcją ziemną w którą
wkomponow'any zostanie blok betonav,ry zŁoŻony z jazu, elektrowni wodnej i przepławki dla
ryb.

Z aktamt sprawy można zapoznac się w Wydziale ocen oddziaływania na Środowisko
Regionalnej Dyrekcji ochrony Środowiska Poznaniu, 61-485 Poznań, ul' 28 Czerwca
L956 t. nt Ż2312Ż9 w godzinach pracy Urzędu'

z up. Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska w Poznaniu
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