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OBWIESZCZENIE/ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających  

 
Wójt Gminy Wilków, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235) zawiadamia, Ŝe  w związku z trwającym postępowaniem wszczętym w dniu                       
28 października 2013 r. na wniosek EKO-SERWIS Janusz Szczęśniak ul. Parkowa 20, 46-113 
Wilków o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt 
zbierania i przetwarzania odpadów”. Mając na uwadze, Ŝe planowana działalność zalicza się do 
kategorii przedsięwziąć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono 
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym 
do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Wilków, zaś organami biorącymi udział             
w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnienia będą: 

-  Regionalny  Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie. 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o moŜliwości zapoznania się      
z dokumentacją sprawy, w tym z Raportem Oddziaływania na Środowisko oraz złoŜonym          
w dniu 08.01.2014 r. uzupełnieniem do raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na 
środowisko.  

 Informuję o moŜliwości  składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej       
i ustnej, w terminie od 14 stycznia 2014 r.  do 12 lutego 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy          
w  Wilkowie, ul. Wrocławska 11, w Referacie Gospodarki Komunalnej, Komunikacji                    
i Rolnictwa (pok. Nr 3B).  ZłoŜone uwagi   i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy  
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyŜszego przedsięwzięcia. 
  

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 w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wilkow.pl. Ochrona 
Środowiska/informacje  o środowisku).  

W/w zawiadomienie zostaje równieŜ zamieszczone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Wilków 
(miejsce planowanego przedsięwzięcia).  
 

Data umieszczenia w BIP:     od 14 stycznia 2014 r. 
      do 12 lutego  2014 r. 

 
                                                                

                                   Wójt Gminy Wilków 
                                  mgr Bogdan Zdyb 

 
 
Otrzymują: 
1.  Wnioskodawca. 
2.  Strony postępowania (z uwagi na ochronę danych osobowych wykaz stron postępowania pozostaje 

w aktach sprawy).  
3.  Gmina Wilków, Urząd Gminy w Wilkowie. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie  /BIP/ + miejsca 

prowadzenia inwestycji. 
5.  Sołtys wsi Wilków. 
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