
     

 

 

 

 

 
Wilków,  29.07.2020 r. 

 
GK.6220.7.2020.KGP            
           Według  rozdzielnika 

 
OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE 
o zebranym materiale dowodowym  

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Stosownie do art. 10 §  1 i 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3  
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 2020 r. poz. 283 z poźn. zm.) w celu zapewnienia stronom pełnego  
i czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „BUDOWA ELEKTROWNI 
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 11 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
NR 23, 24, 25, 26, 27, 28/4, 28/9, 28/14 ORAZ 131/2, 142  W OBRĘBIE GEODEZYJNYM 
LUBSKA, GMINA WILKÓW”        
 

zawiadamiam  Strony postępowania 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów  

przed wydaniem decyzji. 
 

 
 
Wnioskodawca: PV 1570 Sp. z o.o., ul. JASNA 14/16 A, 00-041 WARSZAWA 
 

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, 
przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego 
zawiadomienia. 

Akta sprawy są dostępne w siedzibie tutejszego Urzędu w Referacie Gospodarki 
Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 4b) w godzinach:  poniedziałek – piątek od godz.   
700  do  godz. 1500. 
Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu Gminy w Wilkowie. 
 

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego 
ogłoszenia. Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja na podstawie zebranego  
w sprawie materiału. 

 
 
 

                                                               Z poważaniem 
 

                                                                                                           Wójt Gminy Wilków 
                                                                                                          Bogdan Zdyb 

 
  
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca. 

2. Strony postępowania (przez obwieszczenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w miejscu 

planowanego przedsięwzięcia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu).  
3. Gmina Wilków. 
4. aa 
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