
GKR.6220.8.2013                                                                                  Wilków,  08.04.2013 r.

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. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
w  związku  ze  złoŜonym  w  dniu  04.03.2013  r. wnioskiem  Pana  Marka  Szpak  zam.  ul. 
B.Chrobrego  24a/4,  49-300  Brzeg  i  Pana  Adama  Szpak  zam.  ul.  Miłosna  3/22  08-300 
Sokołów  Podlaski w  sprawie  wydania decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla 
realizacji  przedsięwzięcia  pn.:  ”Budowa  instalacji  do   produkcji  biogazu” 
w  miejscowości  Krzyków,  dz.  nr  52/16,  Gmina  Wilków   podaje  się  do  publicznej 
informacji,  Ŝe  postanowieniem  nr  GKR.6220.8.2013  z  dnia  04.04.2013  r.  Wójt  Gminy 
Wilków postanowił nałoŜyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla ww. przedsięwzięcia.

 Informuję o uprawnieniach strony tego postępowania,  wynikających z art.  10 
k.p.a.,  polegających  na  prawie  do  czynnego  udziału  w  kaŜdym  stadium,  w  tym 
o  prawie  przeglądania  akt  sprawy,  uzyskania  wyjaśnień  oraz  składania  wniosków 
dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

 Celem postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  powyŜszego 
przedsięwzięcia jest określenie oraz analiza i ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu 
przedsięwzięcia, m.in. na środowisko oraz warunki zdrowia i Ŝycia ludzi.
 Przedsięwzięcie  zostało  zakwalifikowane  zgodnie  z   §  3  ust.  1   pkt   45   i   80 
rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  z 2010 r.  Nr 213 poz.  1397) do 
przedsiewzięc mogących znacząco oddziływać na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  
w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z  Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu.
   Wobec  powyŜszego  rozstrzygnięcie  sprawy  nastąpi  niezwłocznie  po  uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień.   

       Informuję o moŜliwości 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  wywieszenia 
niniejszego zawiadomienia.

                             Wywieszono w dniach : od 10.04.2013 r  do  24.04.2013 r.

                                                                                              Wójt Gminy Wilków
                                                                                               mgr Bogdan Zdyb

Art.38 ustawy OOŚ.   Organ własciwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej informacje 
o wydanej decyzji i moŜliwościach zapoznania się z jej trescią.
Art.85 ust.  3 ustawy OOŚ. Organ własciwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej 
informacje o wydanej decyzji i mozliwościach zapoznania się z jej trescią oraz z dokumentacją sprawy,  w tym z uzgodnieniem 
dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska oraz z opinią organu, o którym mowa w art.78.
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