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OBWIESZCZENIE/ ZAWIADOMIENIE dla stron postępowania 
o wezwaniu do uzupełnienia braków wniosku 

 
 

 Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 z poźn. zm.),  
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 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), nawiązując 
do wezwania PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we  Wrocławiu 
znak sprawy: WR.RZŚ.4360.80.2021.JT z dnia 18 października  2021 r. (data wpływu do tut. 
Urzędu 21.10.2021 r.) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  znak sprawy: 
WOOŚ.4221.81.2021.AK z dnia 28 października 2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 
29.10.2021 r.) oraz odnosząc się do złożonego wniosku w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z planowanym przedsięwzięciem 
polegającym na realizacji Rolniczego Zakładu Produkcji Nawozów Organicznych na działce 
o numerze 780/1 obręb ewidencyjny Bukowie,  

 
informuje o wystosowanych do wnioskodawcy wezwaniach ww. organów  

do uzupełnienia przedmiotowego wniosku 
o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
Jednocześnie zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się                    

z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11,  
w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. Nr 4B).   
  

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. 
 
 
Klauzula informacyjna RODO znajduje się pod adresem:  
https://bip.wilkow.pl/3722/ochrona-danych-osobowych.html 
 

Data wywieszenia:..........                                              Wójt Gminy Wilków 
                                                                                       mgr Bogdan Zdyb 

 
Otrzymują: 
1.  Wnioskodawca. 
2.  Strony postępowania.  
3.  Gmina Wilków, Urząd Gminy w Wilkowie. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń (w Urzędzie Gminy w Wilkowie i w Urzedzie Miasta  

i Gminy w Bierutowie) + informacja w internecie  /BIP/ + miejsca prowadzenia inwestycji. 
5.  Sołtys wsi Bukowie.  
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