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Zawiadomienie  
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 
Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.)  w związku z art. 73 ust.1 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.) 

zawiadamiam 
że w dniu 21.11.2018 r. wpłynął wniosek firmy AGRO EFEKT Sp. z o.o., Słupia 53, 63-642 Perzów – 
pełnomocnik pan Grzegorz Żandarski ul. Warsztatowa 5e, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa instalacji zbiornikowej 
gazu płynnego składającej się z 2 zbiorników podziemnych o poj. 19,7 m3 każdy”  na działce o nr ew.: 
1068/8 k.m.3 obręb ewidencyjny Wilków, gmina Wilków.  

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. 

Zgodnie z art. 34 i 35 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. 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) informuję, że uwagi i wnioski 
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262  
z późn. zm.). 
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 36  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 
2016 r. poz. 71).  

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia  wydaje się po 
zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień (w przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko) z następującymi organami: 
-  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
-  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie,  
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we    
Wrocławiu. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii 
pomocniczych oraz  wymaganych uzgodnień. 

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 niezależnych od organu. 

Niniejsze zawiadomienie jak również inne dokumenty dot. niniejszego postępowania 
administracyjnego otrzymują wszystkie strony postępowania. 
 

 

 

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 Wilków. 
6. Aa 
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