
PPK.6220.1.3.2013 Opatówek, dn. 11.02.2013 r. 
 

ZAWIADOMIENIE  
 

Wójt Gminy Opatówek, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 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. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm. )  

 
zawiadamiam 

 
o przystąpieniu do konsultacji społecznych realizacji  przedsięwzięcia polegającego na 
"rozbudowie oczyszczalni ścieków w gminie Opatówek o przepustowości: 2 x 610 m3/d = 
1220 m3/d dla 9975 RLM" zlokalizowanego w miejscowości Opatówek ul. Parkowa działka
nr ew. 719/1. 
 

W związku z powyższym informuję, że w ramach konsultacji społecznych każdy 
może zapoznać się z całością materiałów przekazanych przez wnioskodawcę i złożyć
ewentualne uwagi i wnioski w stosunku do w/w przedsięwzięcia w każdym stadium 
postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także
możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszenia wniosków i uwag. 
 
Uwagi i wnioski należy składać w terminie od dnia 11.02.2013 r. do dnia 05.03.2013 r. 
- w formie pisemnej przesyłając listownie na adres Urząd gminy Plac Wolności 14; 62 - 860 
Opatówek lub składając na dzienniku podawczym w siedzibie urzędu pok. nr 13 w godzinach 
pracy tj. (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30). 
 
Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu w siedzibie 
Urzędu Gminy Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek pok. nr 7 w godzinach pracy tj. 
(poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30-15.30). 
 
Zgodnie z art. 64 ust 1 poz. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) organem 
administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Opatówek, zaś
organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania 
opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu 
oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu. Wobec powyższego 
rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii. 
 

Wójt Gminy Opatówek 
 /-/ Sebastian Wardęcki 


