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INFORMACJA  

O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH  

Na podstawie art. 85 ust. 3 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. z 2016r.poz. 353 z późn. zm.)  

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ   

w dniu 11.07.2017r. na wniosek Pana Bartosza Jeszke działającego z upoważnienia Pana 
Przemysława Pogorzelca została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak 
sprawy PPK.6220.1.8.2017 dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie fermy 
drobiu" na działce o nr ew. 356 w m. Borów ( obręb Borów ) gmina Opatówek. 
 
Inwestor: Przemysław Pogorzelec Borów 65, 62 - 860 Opatówek 
 
Z jej treścią oraz zgromadzoną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego) można zapoznać się w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek w, 
pokój nr 7, w godzinach od 800 do 1600 w pn. , i od 730 do 1530 od wt.- pt. 
   
Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 51 , § 3 ust. 1 pkt 37 i 71 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ) zakwalifikowano do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie 
oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest obligatoryjnie. 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 2016r.poz. 353 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymagane jest dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.  

Burmistrz Gminy Opatówek przed wydaniem przedmiotowej decyzji zasięgnął opinii 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego. Po uzyskaniu przedmiotowych opinii, została wydana w dniu 
11.07.2017r. decyzja znak sprawy PPK.6220.1.8.2017. 

Burmistrz Gminy Opatówek 
     /-/ Sebastian Wardęcki  


