
     
 

  

 
 
GKR.6220.8.2013                                                                                    Wilków, 06.08.2014 r.    
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  

i wystąpieniu do organów współdziałających  –  II UZUPEŁNIENIA DO RAPORTU  
 
 
 

 Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 
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 2013 r. , poz. 1235 i 1238) zawiadamia, Ŝe w dniu 04.03.2013 r. do tut. 
urzędu wpłynął wniosek Pana Marka Szpak zam. ul. B.Chrobrego 24a/4, 49-300 Brzeg      
i Pana Adama Szpak zam. ul. Grabarska 4/4, 49-300 Brzeg w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa instalacji do 
produkcji biogazu” w miejscowości Krzyków, dz. nr 52/16, Gmina Wilków, w związku      
z powyŜszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne. 

Mając na uwadze fakt,  Ŝe: 
− przedsięwzięcie zaliczono do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 45 i 80  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia     
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 oraz z 2013 r., poz. 817), 

− Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Namysłowie Opinią Sanitarną               
nr NZ/AN-4325-9/13 z dnia 25.03.2013 r. (data wpływu 29.03.2013 r.) zaproponował 
inwestorowi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu zgodnie z art.66 ust.1 ustawy ooś., 

− Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Postanowieniem                                         
nr WOOŚ.4241.69.2012.ES  z dnia 27.03.2013 r. (data wpływu 29.03.2013 r.) 
równieŜ  wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i ustalił zakres raportu według art.66 ust.1 powyŜszej ustawy, 

− Postanowienie Wójta Gminy Wilków nr GKR.6220.8.2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r.,  
w którym został naloŜony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko, 

− Postanowienie Wójta Gminy Wilków nr GKR.6220.8.2013 z dnia 22  kwietnia 2013 r. 
zawiszające postępowanie administracyjne do czasu przedłoŜenia przez 
wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

− Postanowienie Wójta Gminy Wilków nr GKR.6220.8.2013 z dnia 31 marca 2014 r. 
wznawiające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                      
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: 
“Budowa instalacji do produkcji biogazu” w miejscowości Krzyków, dz. Nr 52/16, 
Gmina Wilków, 

przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji  w przedmiotowej sprawie jest 

Wójt Gminy Wilków, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą: 

− Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, 
− Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. 
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Jednoczenie informuję wszystkich zainteresowanych, Ŝe moŜliwość zapoznania się      

z dokumentacją sprawy, w tym z Raportem Oddziaływania na Środowisko, oraz  
składania uwag i wniosków (art. 29 ustawy wymienionej na wstępie) w formie pisemnej, 
elektronicznej i ustnej, było moŜliwe w dniach  od 15 kwietnia 2014 r. do 16 maja 2014 r.     
w siedzibie Urzędu Gminy w  Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. Nr 3B).  ZłoŜone uwagi  i wnioski zostaną 
rozpatrzone przez Wójta Gminy  przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla powyŜszego przedsięwzięcia. 

 
W związku z koniecznością II uzupełnienia Raportu Oddziaływania na 

środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadamiam, Ŝe w dniu 04.08.2014 r. do  
tut. Urzędu wpłynął dokument II raz uzupełniający ww. Raport, zgodnie z zakresem 
określonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Mając na 
uwadze powyŜsze,  informuje o moŜliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w 
tym z dokumentami uzupełniającymi, oraz  składania uwag i wniosków (art. 29 ustawy 
wymienionej na wstępie) w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w dniach od 07 
sierpnia 2014 r.  do 05 września 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy w  Wilkowie, ul. 
Wrocławska 11, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 
Nr 3B).  ZłoŜone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy, przed 
wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyŜszego 
przedsięwzięcia. 

 

 
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się 

terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, 
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy 
strony albo  z przyczyn niezaleŜnych od organu. 
 

Dalszy tok postępowania w powyŜszej sprawie, będzie podawany na bieŜąco do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych, na 
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wilkow.pl Ochrona 
Środowiska/informacje  o środowisku).  

W/w zawiadomienie zostaje równieŜ zamieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie 
Krzyków (miejsce planowanego przedsięwzięcia).  

 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń  w dniach:         od  07  sierpnia  2014  r. 
do  05  września 2014 r. 

  Wywieszono na tablicy ogłoszeń w miejscu  
 
 
WójWó 
 

Wójt Gminy Wilków 
mgr   Bogdan Zdyb  

                                                                 
 

                                    
 
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  Krzyków. 
6. aa KGP/KGP. 

 
 

 
 


