
PPK.6220.3.3.2016 Opatówek, dn. 28.02.2017 r. 
 

 
 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA GMINY OPATÓWEK 
 

Na podstawie  art. 33  § 1 pkt. 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. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) zawiadamia 
się, że na wniosek Powiatu Kaliskiego zostało wszczęte  postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na " budowie dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych, z punktami 
przesiadkowymi/ parkingami P&R i B&R samoobsługowymi stacjami/ puntami napraw 
rowerów oraz niezbędną infrastruktur ą uzupełniającą - w ramach rozbudowy drogi 
powiatowej nr 4626 P " położonego w m. położonego w miejscowościach  
- Opatówek nr ewid. działek 689/10, 689/11, 689/14, 689/15, 689/16, 689/18, 689/19, 689/20,   
                                               689/21, 689/22, 690, 691, 692/28, 692/42, 693, 
- Trojanów nr ewid. działek 242/18, 243/4, 243/6, 243/8, 246/1, 248/5, 248/9, 248/13, 248/14, 

249/3, 249/4, 282/1, 283/2, 284/2, 285/2, 289/1, 289/2, 304, 
305/1, 305/2, 356, 357/2, 357/3, 357/4, 358/1, 417, 418/3, 422. 

- Szałe nr ewid. działek       392/1, 581/1, 581/2, 607/3, 607/5, 754. 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, sołectwa Szałe, Trojanów, Opatówek. 
 
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. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ) organem 
administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz 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. 
 
Jednocześnie informuję strony o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz 
możliwością składania uwag i wniosków w  Urzędzie Gminy w Opatówku,  Plac Wolności 14  
( pokój nr 7 ) w godzinach pracy tj. (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30) 
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia. 
 

 
 

Burmistrz Gminy Opatówek 
     /-/ Sebastian Wardęcki  

       
   
 


