
Opatów, dnia 12.04.2017r. 
OŚW.6220.6.2016 

 
OBWIESZCZENIE 

 
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 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 ( t.j.Dz.U. z 2016r. poz.353) 
 

Wójt Gminy Opatów 
zawiadamia 

 

że inwestor Pan Lech Jóźwiakowski, zam. Piaski 13a, 63-645 Łęka 

Opatowska wystąpił do Wójta Gminy Opatów z wnioskiem o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu chowu brojlerów kurzych z 

towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną 

infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na 

działkach o nr eiwd. 559/4 i 558/4 obręb Wilkowiecko”. 

 

Mając na uwadze, że planowane przedsięwzięcie należy do grupy 

przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko Wójt Gminy Opatów, po zasięgnięciu opinii   Państwowego 
Inspektora Sanitarnego w Kłobucku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Katowicach , postanowieniem z dnia 26.10.2016r. nr 
OŚW.6220.6.2016r.  nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko. 
 Biorąc powyższe pod uwagę przystąpiono do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do 
wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Opatów, zaś organami 

biorącymi udział w  ocenach oddziaływania na środowisko są: Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kłobucku . 
 Jednocześnie zawiadamia się o możliwości składania przez 

zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 
12.04.2017r. do dnia 02.05.2017r. do uzupełnionego przez inwestora 

raportu o oddziaływaniu na środowisko, z którym można się zapoznać w 

Urzędzie Gminy Opatów, ul. T. Kościuszki 27, pokój nr 4 w godzinach 
pracy urzędu tj. od 730 do 1530, tel. 034 319 60 93. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt 
Gminy Opatów. 

 Obwieszczenie umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Opatów: www.bip.opatow.akcessnet.net oraz na tablicy 

ogłoszeń: Urzędu Gminy Opatów, sołectwa Wilkowiecko. 
 

 

                Wójt Gminy Opatów 
         Bogdan Sośniak  
 

http://www.bip.opatow.akcessnet.net/

