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O B W I E S Z C Z E N I E  
 
 

 Wójt Gminy Wilków działając na podstawie art. 38  w związku z art. 85 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późń. zm.) zawiadamia, 
że w dniu 17 września 2018 r., na wniosek  z dnia 13.06.2018 r wniosek Elektrowni 
PV 15 Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa reprezentowanej przez Panią Izę 
Michałek na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa została wydana decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa Elektrowni 
Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ew. 70 (obręb 0036)  
w miejscowości Młokicie, Gmina Wilków” (proj. Młokicie II). Jednocześnie 
zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią 
oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 
11, w Referacie Gospodarki  Komunalnej, Komunikacji  i Rolnictwa (pok. nr 3b). 

Obwieszczenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy w Wilkowie, w miejscowości Młokicie (oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy (BIP/ informacje   o środowisku). 

                                                                            

                                                                           Wójt  Gminy Wilków 

                                                                             mgr Bogda 

     

                                    WÓJT                                                    Bogdan 

Art.38  ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej 
decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią. 
Art.85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do 
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz  
z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz 
opinią organu, o którym mowa w art.78. 

 
 
 
 

                                                                              
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 
2. Strony postępowania (z uwagi na ochronę danych osobowych wykaz stron postępowania 

pozostaje w aktach sprawy).  
3. Gmina Wilków. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie/BIP + miejsce 

prowadzenia inwestycji. 
5. Sołtys wsi Młokicie. 
6. aa 
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