
GKR.6220.15.2013                                                                                  Wilków, 28.10.2013 r.

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie :
-  art.49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania  administracyjnego 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 1071 ze zm.), w związku  z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie  środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Dz.U.Nr  199,  poz. 
1227 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, 

Ŝe postanowieniem nr GKR.6220.7.20113 r. z dnia 28.10.2013 r.., Wójt Gminy Wilków 
podjął  decyzję  o  nałoŜeniu na  wnioskodawcę  obowiązku  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na 
budowie  farmy  wiatrowej  „WP  WILKÓW”  o  łącznej  mocy  19,2  MW  w  obrębach 
geodezyjnych  Krzyków  oraz  Jakubowice  na  terenie  gminy  Wilków,  powiat 
namysłowski, województwo opolskie wraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.
Wnioskodawca:   PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o.o.  ul. Budowlanych 
64D, 80-294 Gdańsk reprezentowana przez pełnomocnika Arkadiusza Śliwka.

Z  treścią  postanowienia  moŜna  się  zapoznać  w  siedzibie  Urzędu  Gminy 
w Wilkowie  w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji i Rolnictwa (pok. 3b).  

                                                            Wywieszono w dniach : od 29.10.2013 r. do  18.11.2013 r. 

Wójt Gminy Wilków
mgr Bogdan Zdyb

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Gmina Wilków, Urząd Gminy w Wilkowie.
3. Urząd Miejski w Namysłowie.
4. Mieszkańcy  Gminy  Wilków  (zgodnie  z  art.  49  KPA)   –  tablica  ogłoszeń  +  informacja 

w internecie  /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji.
5. Mieszkańcy Gminy Namysłów (zgodnie z art. 49 KPA) – tablica ogłoszeń.
6. Sołtys wsi Wilków,Krzyków, Jakubowice, Objazda, Smarchowice Małe, Józefków, Michalice, 

Smogorzów.
7. aa KGP/KGP

Art.49 Kpa. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej 
przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeŜeli 
przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwaŜa się dokonane po 
upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
Art.74  ust.  3 ustawy  OOŚ.  JeŜeli  liczba  stron  postępowania  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego.


