
     

 

 

 

 
  

Wilków, dn., 03 września  2020 r. 
 
GK.6220.6.2020.KGP                                                                   

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E  
 
 

 Wójt Gminy Wilków działając na podstawie art. 38  w związku z art. 85 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 późn. zm.) zawiadamia, że  
na wniosek z dnia  12 maja 2020 r. PV 1570 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16 A, 00-41 
Warszawa została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn: . „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 39 MW 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach oznaczonych  
w ewidencji gruntów i budynków nr 66, 67, 70/2, 72/3, 73/3, 80/3, 88/3, 89/19, 
111, 112, 113 oraz 126, 128, 143 w obrębie geodezyjnym Lubska, Gmina 
Wilków”. Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania (art. 74 ust.3 ww. 
ustawy) oraz wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią 
oraz z dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 
11, w Referacie Gospodarki  Komunalnej  (pok. nr 4b). 

Obwieszczenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy w Wilkowie, w miejscowości Lubska (oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy (BIP/ informacje  o środowisku/decyzje środowiskowe). 

 
                                                                            

                                                                 Wójt Gminy Wilków  

                                                                                          mgr Bogdan zdyb     Wójt  Gminy 

Wilków 

                                                                             mgr Bogda 

                                        WÓJT                                                    Bogdan 

Art.38  ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej 
decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią. 
Art.85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do 
publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz  
z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz 
opinią organu, o którym mowa w art.77 ust. 1. 

 
 

                                                                              
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 
2. Strony postępowania -  obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust.3 ww. ustawy. 
3. Gmina Wilków. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie/BIP + miejsce 

prowadzenia inwestycji. 
5. Sołtys wsi Lubska. 
6. aa 

 

UUll..  WWrrooccłłaawwsskkaa  1111  

4466--111133  WWiillkkóóww  

tteell..  ++4488  7777  441199  5555  1111  --  1155  

ffaaxx..  ++4488  7777  441199  5555  1111 
www.wilkow.pl 
e-mail:ug@wilkow.pl 

GGMMIINNAA  WWIILLKKÓÓWW 

http://www.wilkow.pl/

