
     
 
 
 
 

  
GKR.6220.10.2016.KGP                                                                          Wilków, 28.10.2016 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 2016 r. poz. 353 ze zm.) w związku ze 
złożonym w dniu 26.09.2016 r. wnioskiem wniosek  Gminy Wilków ul. Wrocławska 11, 46-
113 Wilków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi relacji Bukowie - Gorzesław”, Gmina Wilków, 
powiat namysłowski, informuję że w toku prowadzonego postępowania 
administracyjnego zostało wydane postanowienie nr GKR.6220.10.2016 z dnia 28 
października 2016 r. Wójta Gminy Wilków w sprawie  odstąpienia od obowiązku 
nałożenia na inwestora przeprowadzenia oceny odziaływania 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, 
Komunikacji i Rolnictwa (pok. Nr 3B). 
 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z  § 3 ust.2 pkt. 2 
(przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub 
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków,  
w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu 
część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w 
ust.1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust.1 pkt 60 (drogi o nawierzchni 
twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust.1 
pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzcni twardej,  
z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony 
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71) do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

 
 Z up. Wójta 
mgr Kazimierz Olchawa 
Kierownik Referatu 
Gospodarki Komunalnej, 
Komunikacji i Rolnictwa 

 
 
                                                                  
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 podaje do 
publicznej informacje o wydanej decyzji i możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy,  
w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz z opinią organu, o którym  
mowa w art. 78. 
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