
     

 

 

 

 
  

GKR.6220.7.2018.KGP                                                                          Wilków, 10.01.2019 r. 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE 
 
 

Działając na podstawie : 
-   art. 38 i art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji          

o środowisku i jego ochronie, udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz             
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) w związku ze 
złożonym w dniu 13.09.2018 r. do Urzędu Gminy Wilków wnioskiem Pana Mirosława Dziedzic  

ul. Falskiego 5, 46-100 Namyslów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa 57 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie 
wolnostojącej  z garażem wraz z niezbędnymi instalacjami i urządzaniami technicznymi, budowie 6 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z garażem  wraz z niezbędnymi 
instalacjami i urządzaniami technicznymi oraz budowie dróg wewnętrznych na działkach o nr  94/2, 
109, 110, 111/1, 111/2, 112, karta mapy 1, obręb Dębnik” (uzupełniony w dniu 05.10.2018 r.) 

informuję, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zostało wydane 
postanowienie nr GKR.6220.7.2018.KGP z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie  odstąpienia 
od obowiązku nałożenia na inwestora przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko.  
 

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. 
do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  

 

       Informuję o możliwości zapoznania się z zamierzeniami wnioskodawcy w siedzibie 
Urzędu Gminy w  Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w Referacie Gospodarki Komunalnej, 
(pok. Nr 3B) w terminie 14 dni od dnia  doręczenie niniejszego zawiadomienia. 
 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  z § 3 ust. 1 pkt. 52   Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących 
znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz.71). 

 

   
                                                                           Wójt Gminy Wilków 

                                                                                              mgr Bogdan Zdyb 
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                                                                                    mgr Bogdan Zdyb  

 
 
Art.38 ustawy OOŚ.   Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do 
publicznej informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią. 
Art.85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po 
przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podaje do publicznej wiadomości 
informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy, w tym  
z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko. przedsięwzięcia na środowisko. mowa w art.78. 

 

UUll..  WWrrooccłłaawwsskkaa  1111  

4466--111133  WWiillkkóóww  

tteell..  ++4488  7777  441199  5555  1111  --  1155  

ffaaxx..  ++4488  7777  441199  5555  1111 
www.wilkow.pl 
e-mail:ug@wilkow.pl 

GGMMIINNAA  WWIILLKKÓÓWW 

http://www.wilkow.pl/

