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Zawiadomienie - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust.. 3 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 2020 r. poz.283
z późń. zm.)
zawiadamiam,
że w dniu 12.05.2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek PV 1570 Sp. z o.o., ul. JASNA 14/16 A,
00-041 WARSZAWA w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 39 MW WRAZ Z
NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH W EWIDENCJI
GRUNTÓW I BUDYNKÓW NR 66, 67, 70/2, 72/3, 73/3, 80/3,3 88/3, 89/19, 111, 112, 113
ORAZ 126, 128, 143 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM LUBSKA, GMINA WILKÓW”.
Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do
czynnego w nim udziału w każdym jego stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji
umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.
Informuję o możliwości zapoznania się z zamierzeniami wnioskodawcy w siedzibie Urzędu
Gminy w Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w Referacie Gospodarki Komunalnej (pok. Nr 4B) w
terminie 14 dni od dnia doręczenie niniejszego zawiadomienia w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z art. 34 i 35 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 2020 r. poz.283 z późń. zm.) informuję, że uwagi i wnioski
mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie § 3 ust.1 pkt 54 lit. b zabudowa przemysłowa w tym
zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o
powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.1839).
Organem do wydania decyzji jest Wójt Gminy Wilków.
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się
po zasięgnięciu opinii następujących organów:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu opinii
pomocniczych oraz wymaganych uzgodnień.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza
się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Ponieważ liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust.3
ustawy OOŚ zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 03.06.2020 r. poprzez
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, na stronie biuletynu informacji
publicznej Gminy Wilków oraz na tablicy ogłoszeń w miejscu planowanej inwestycji. Zawiadomienie
uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania (przez obwieszczenie).
3. Gmina Wilków.
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie/BIP + miejsce prowadzenia inwestycji.
5. Sołtys wsi Lubska .
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