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Zawiadomienie - obwieszczenie 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 

 
 

Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,  ze. zm.) w związku                          
z art. 73 ust.1 i 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 2013 r., poz. 
1235) 

 
zawiadamiam 

 
Ŝe w dniu 23.12.2013 r. na wniosek  GDF SUEZ ZIELONA ENERGIA            

SP. Z O.O., Zawada 26, 28-230 Połaniec reprezentowanej przez pełnomocnika 
Krzysztofa Sierota na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą; „Rozbudowa Farmy Wiatrowej 
„Pągów” o 8 turbin wiatrowych, w obrębie miejscowości Pągów i Budowie, gm. 
Wilków, pow. Namysłowski, woj. Opolskie”. Teren planowanej inwestycji obejmuje 
działki o nr ewidencyjnych 14/3, 265, 271, 10, 18/2, 18/3, 18/11, 18/14, 367/2, 374, 
18/19 w miejscowościach Pągów i Bukowie, w gminie Wilków. 

 
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 

10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w kaŜdym jego stadium.  
Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 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 2013 r., 
poz. 1235) informuję o moŜliwości składania uwag i wniosków 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  
publicznego ogłoszenia niniejszego dokumentu (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). 

Zgodnie z art. 34 i art. 35 ww. ustawy informuję, Ŝe uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 145, z późn. zm.). 
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Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  z § 3 ust. 1 pkt  6,  
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. sprawie  przedsięwzięć 
mogących znacząco  oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397 ze zm.). 
 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia  
wydaje się po zasięgnięciu opinii oraz uzgodnień (w przypadku stwierdzenia 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) z następującymi 
organami: 
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie. 
Wobec powyŜszego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii 
pomocniczych oraz  wymaganych uzgodnień. 
 

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 niezaleŜnych od organu. 
 

Dalszy tok postępowania w powyŜszej sprawie, będzie podawany na bieŜąco do 
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie 
danych, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscowości planowanej inwestycji oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej (ogłoszenia/informacje  o środowisku).  
 

 

 

 
                                                                         Umieszczono na BIP: od 13.01.2014 r. 
                                                                                                          do 13.02.2014 r. 
  

 

 

                                           

 

                                                                                   Wójt Gminy Wilków 

                                                                                     mgr  Bogdan Zdyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

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

w internecie  /BIP/ + miejsce prowadzenia inwestycji. 
4. Sołtys wsi Bukowie, Pągów, Wojciechów. 
5. aa 

 


