
 
 PPK.6220.3.6.2017 Opatówek, dn. 16.03.2017 r. 
 

 
 

OBWIESZCZENIE 

BURMISTRZA GMINY OPATÓWEK 
 

o wydaniu decyzji 
 

Na podstawie art. 38, art 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm. - dalej ustawa 
ooś), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. - dalej Kpa) w związku z art. 74 ust. 3 pkt. 1 ustawy ooś,  

 
Zawiadamiam 

 
strony postępowania, że w dniu 16.03.2017 r., została wydana decyzja Burmistrza Gminy 
Opatówek umarzająca postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
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. 
  
Inwestor: Powiat Kaliski z siedzibą w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz  
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Gminy 
Opatówek w Opatówku , pokój nr 7, w godzinach urzędowania (pn: 8.00-16.00; wt-pt: 7.30-
15.30).  
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt. 1 
ustawy ooś oraz art. 49 kpa – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do 
wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Gminy Opatówek w Opatówku, oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gminy 
Opatówek, a także na tablicach ogłoszeń w Sołectwach, w pobliżu miejsca realizacji 
przedsięwzięcia.  
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

 
Burmistrz Gminy Opatówek 
     /-/ Sebastian Wardęcki  

 


