
     
 

 

 

 

  
GKR.6220.1.2014.KGP                                                                            Wilków, 04.03.2014 r. 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE/OBWIESZCZENIE 
 
 

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

(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ), 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. z 2013 r.,poz. 1235 i 1238), 
zawiadamiam strony postępowania, 

Ŝe w dniu 03.03.2014 r. wpłynął wniosek Stowarzyszenia STOP WIATRAKOM W 
BUKOWIU ul. Jesionowa 7 o dopuszczenie jej na prawach strony w postępowaniu  
administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa Farmy Wiatrowej „Pągów” o 8 turbin 
wiatrowych, w obrębie miejscowości Pągów i Bukowie, 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.                       

Wnioskodawca:  : GDF SUEZ ZIELONA ENERGIA SP. Z O.O., Zawada 26, 28-230 Połaniec 
reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Sierota na podstawie udzielonego mu 
pełnomocnictwa. 

Wójt Gminy Wilków zgodnie z art. 44 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 i 1238) stwierdził uczestnictwo Stowarzyszenia na prawach strony w 
przedmiotowym postępowaniu. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie 
danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wilków 
(www.bip.wilkow.pl. ogłoszenia/informacje o środowisku) oraz wywieszone na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie tutejszego Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Bukowie, 
Pągów, Wojciechów (miejsce planowanego przedsięwzięcia). 

 

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

                                    Umieszczono na BIP  w dniach : od 04.03.2014 r. do  02.04. 2014 r. 

                                                                       

                                                                                                     Wójt Gminy Wilków  

                                                                                                      mgr Bogdan Zdyb 

                                                                                              
 
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. 
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