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OBWIESZCZENIE  

O POSTANOWIENIU STWIERDZAJĄCYM BRAK KONIECZNOŚCI  
PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO  

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 1 i ust. 2 pkt 8 , 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 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) .  

 

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA  

W dniu 07.06.2018r. na wniosek Powiatu Kaliskiego Pl. Św. Józefa 5, 62 - 800 Kalisz, 
zostało wydane postanowienie znak sprawy PPK.6220.2.7.2018, w którym Burmistrz Gminy 
Opatówek odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie nawierzchni drogi 
powiatowej nr 4620P na odcinku Szulec - Oszczeklin, realizowanych na działkach ewid. 
nr. 142, 38, 232, 258, 42/2, 43, 42/1, 45, 46/2 w m. Szulec, Warszew, Rajsko ( gmina 
Opatówek )  Marchwacz Kolonia ( gmina Szczytniki ), Oszczeklin ( gmina Koźminek ) 

Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, 
wynikających z art. 63 ust. 1 (rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie 
powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, ze względu na usytuowanie 
przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, 
prawdopodobieństwa oddziaływania, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność 
oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów 
naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z jego eksploatacją, 
gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach 
wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt 
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000), 
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 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) oraz analizą opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej Wód Polskich w Kaliszu. 

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r .poz 1257), w związku z końcowym 



etapem postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z 
dokumentacją sprawy (m. in. opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Poznaniu, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz 
opinią Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Kaliszu ) 
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia , pokój nr 7, w godzinach od 800 do 1600 w pn. , i od 730 do 1530 od wt.- pt .  

 

Organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny udział w 
każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić jej wypowiedzenie 
się co do zebranych dowodów i materiałów.  

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej.  

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Gminy Opatówek.  

W niniejszym postępowaniu administracyjnym bierze udział powyżej 20 stron (właściciele 
działek objętych inwestycją oraz działek bezpośrednio graniczących z miejscem planowanego 
przedsięwzięcia). Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w nawiązaniu do art. 74 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 
2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego podania do wiadomości.  

 

Obwieszczenie umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego Gminy Opatówek. Ogłoszenie zamieszczono również na tablicy ogłoszeń 
tutejszego Urzędu, poinformowano terenowo sołtysów wsi Warszew, Rajsko, Oszczeklin ( z 
prośbą o wywieszenie ww. informacji na tablicy ogłoszeń ).  

 

   

 Burmistrz Gminy Opatówek 
     /-/ Sebastian Wardęcki  

 


