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Oława, dn. 1 marca 2021 r. 

GK.6220.2.2021 

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie 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 2021 r. 

poz. 247 t.j.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 poz. 256 t.j. ze zm.) 

Wójt Gminy Oława 

z dniem 1 marca 2021 r. 

zawiadamia, że na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia 

Zakładu Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. 

Gać 90, 55-200 Oława 

wszczęte zostało postępowanie administracyjne 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

dla przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w celu zwiększenia 

poziomów recyklingu w Regionie Wschodnim Dolnego Śląska - dodatkowe roboty budowlane i modernizacje 

instalacji ZGO Gać”, planowanego do realizacji na terenie działek nr 384/10 i 384/11 (AM-2, obręb Gać). 
 

Jednocześnie informuję, że Wójt Gminy Oława będący organem właściwym do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Oławie, Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskami o wydanie opinii i dokonanie uzgodnień w przedmiocie 

warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Oława 

ul. Św. Rocha 3, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i sposobu kontaktu z prowadzącym 

postępowanie pod numerem 71 381 22 32. Niezbędna dokumentacja sprawy dotycząca postępowania 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i pozwalająca ustalić zakres stron postępowania 

publikowana jest także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: 

https://bip.gminaolawa.pl/a,23777,rozbudowa-i-przebudowa-zakladu-gospodarowania-odpadami-w-gac.html  

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne 

ogłoszenie. 

Otrzymują: 

1. Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o. - ePUAP 

2. Urząd Gminy Skarbimierz - ePUAP 
celem publikacji na stronach BIP 

 
 
Sprawę prowadzi: 

Artur Batór 

Inspektor ds. ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 

tel. 0 71 381 22 32 

a.bator@gminaolawa.pl 

Z u p.  WÓJT A  
inspektor ds. ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej 

Artur Batór 
 /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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