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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 2017 r. poz. 1405 ze zm.)  
w związku ze złożonym w dniu 07.12.2017 r. wnioskiem Pana Mariusza Załogi, Bukowie, 
ul. Lipowa 114, 46-113 Wilków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie sześciu zbiorników 
naziemnych na gaz płynny każdy o pojemności 9200 litrów wraz z parownikiem 
wodnym o wydajności 500 kg/h posadowionych na płycie fundamentowej oraz  
przyłączem do suszarni stacjonarnej w Bukowiu dz. nr 253, 252/2 Gmina Wilków, 
powiat namysłowski informuję, że w toku prowadzonego postępowania 
administracyjnego zostało wydane postanowienie nr GKR.6220.9.2017.KGP z dnia  
10 stycznia 2018 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, 
Komunikacji i Rolnictwa (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. 37  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  

 
 
 
 
 
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. 


