
Opatów, dnia 14.05.2019r. 

OSW.6220.4.2019  

  

 

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 2018 r. poz. 2081) informuje się o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach 

postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku 

gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 114/9;114/37; 114/41  i 

114/42 obręb 0005 Waleńczów w miejscowości Waleńczów, gm. Opatów, zaliczonego do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Sprawa prowadzona jest z wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno–Usługowo- 

Handlowego „OGRÓD” Teresa Kalek, 42-151 Waleńczów, ul. Częstochowska 36. 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i do 

rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Opatów, zaś organami biorącymi udział w  

ocenach oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku oraz Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarząd Zlewni w Sieradzu. 

Planowane przedsięwzięcie należy do grupy przedsięwzięć  mogących zawsze 

znacząco oddziałujących na środowisko. Inwestor do wniosku załączył Raport o 

oddziaływaniu na środowisko, który sporządzono zgodnie z wymaganiami określonymi w 

art. 66 ww ustawy.  

 Jednocześnie zawiadamia się, że w Urzędzie Gminy Opatów, ul. Tadeusza 

Kościuszki 27, pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530, tel. 034 319 60 

93, istnieje możliwość zapoznania się z wnioskiem i raportem o oddziaływaniu na 

środowisko. 

W terminie 30 dni tj. od dnia 14.05.2019r. do dnia 13.06.2019r. można składać 

uwagi i wnioski do uzupełnionego przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko 

w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej na adres wskazany wyżej, 

ustnie do protokołu oraz za pomocą  środków komunikacji elektronicznej bez 

konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: 

sekretariat@opatow.gmina.pl 

 

 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 Waleńczów. 

 

 

               Wójt Gminy Opatów 

         Bogdan Sośniak 

 

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

