
     

 

 

 

 

  
  

GKR.6220.6.2015.KGP                                                                         Wilków, 05.10.2015 r. 
 
 
 

OBWIESZCZENIE 
 

 
W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pągów, wraz z tranzytem Pągów-Wilków gm. Wilków, pow. 
Namysłowski, woj. Opolskie,wszczętym na wniosek Gminy Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-
113 Wilków, na podstawie art. 10  §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267,  ze. zm.) Wójt Gminy Wilków 

 

w y z n a c z a 

stronom postępowania siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego 
materiału dowodowego. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10  §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) organ administracji ma obowiązek 
zapewnić stronie czynny udział w prowadzonym postępowaniu oraz umożliwić stronie przed 
wydaniem przedmiotowej decyzji wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału 
dowodowego. 
Wyznaczony termin liczy się od następnego dnia po dniu doręczenia niniejszego pisma. Na 
podstawie art. 49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267,  ze zm.) w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy  
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), w tym przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa 
się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 
Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki 

Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 3b) w godzinach: poniedziałek– piątek   od  800   
do 1500. 
 

                                                                        

Umieszczono na tablicy ogłoszeń :   od 05.10.2015 r. do 19.10.2015 r. 

 

Wójt Gminy Wilków 
mgr Bogdan Zdyb 

 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 
2. Strony postępowania.  
3. Gmina Wilków. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków (zgodnie z art. 49 KPA) – tablica ogłoszeń + informacja w internecie/BIP   + 

miejsce prowadzenia inwestycji. 
5. Sołtys wsi Pągów. 
6. aa KGP/KGP 
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