
 
 
 
 

Opatówek 31.03.2021r 
RGŻ.6220.4.2021 
 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI                             
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

        
Na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020r, poz. 256 ze zm) w związku z art. 74. ust.3 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 (tj. Dz. 
U. z 2020 r.,  poz. 283 ze zm) zawiadamiam strony postępowania przez podanie do publicznej 
wiadomości: 
 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek  
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek 
- na tablicy ogłoszeń sołectwa Opatówek 
 
że w dniu 23.03.2021 r wpłynął wniosek „MIPAMA” E. Z. Szafarz Sp. J., ul. Rogatka 7a, 62-860 
Opatówek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na rozbudowie hali o funkcję magazynowo-produkcyjną na działkach 
ewidencyjnych nr 53/5 i 53/6 oraz 54/3 (zjazd),  obręb 0001 miasto Opatówek powiat 
kaliski woj. wielkopolskie i w tej dacie wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie. 
 
W związku z powyższym w nawiązaniu do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r, poz. 256 ze zm)  informuję, że z całością akt 
sprawy sygn. RGŻ.6220.2.2021 strony mogą się zapoznać w Wydziale Rolnictwa Gospodarki 
Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek, Plac Wolności 14, 
pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.30-15.30). W 
okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów 
związanych z "COVID-19" ograniczona byłaby możliwość osobistego składania uwag i 
wniosków w sprawie lub zapoznanie się z dokumentacją sprawy, prosimy o kontakt 
telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę tel.62-7618080 wew. 41 w godzinach urzędowania, 
celem ustalenia aktualnych i dogodnych możliwości oraz sposobu złożenia uwag, wniosków 
lub udostępnienia dokumentacji sprawy. 
Publiczne obwieszczenie następuje od dnia 31.03.2021.  
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 
publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa). 
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