
P r o t o k ó ł  NR 1/2019 
 

z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim 
z dnia 02 kwietnia 2019r. 

 
 

Przewodnicząca Komisji Radna Ilona Gwizdak otworzyła posiedzenie komisji o godz. 1600. 

Przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu, oświadczając, że zgodnie z listą obecności aktualnie w 

posiedzeniu uczestniczy 3 radnych, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków stanowi quorum. 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Nieobecny radny Piotr Czepułkowski. 
                                      

Następnie przedstawił porządek posiedzenia : 
 

1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego. 
2. Sprawy różne – wybór Zastępcy Przewodniczącego  
 

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.  

 

W przeprowadzonym głosowaniu Komisja w obecności 3 członków – jednogłośnie 3 głs. „za” przyjęła 

porządek posiedzenia. 

 

Do pkt  1 

 
Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak poinformowała o przekazanej pismem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim Nr OR.III.1510.1.1.2019 z dnia 27 lutego 2019r. 
skargi (ksero) złożonej przez Pana Korneliusza Pawła Pszczyńskiego na działalność Burmistrza Lewina 
Brzeskiego pn. „Skarga – na Urząd Miasta i Gminy w Lewinie Brzeskim dot. wydania pozwolenia na 
budowę kurników w Mikolinie”.  
Przewodniczący Rady Miejskiej kolejnym pismem w dniu  przekazał  przedłożone przez Burmistrza Lewina 
Brzeskiego dokumenty i wyjaśnienia wraz z opinią Radcy Prawnego. 
 
Przewodnicząca Komisji na podstawie przedłożonych dokumentów poinformowała, że : 

 w dniu 25 stycznia 2019r. Marszałek Województwa Opolskiego za pośrednictwem Departamentu 
Ochrony Środowiska przekazał (pismem Nr DOŚ-III.7034.1.2019.JSz z dnia 21.01.2019r.) według 
właściwości do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim skargę z dnia 04.01.2019r. Pana Korneliusza Pawła 
Pszczyńskiego na działalność Burmistrza Lewina Brzeskiego pn. „Skarga – na Urząd Miasta i Gminy    
w Lewinie Brzeskim dot. wydania pozwolenia na budowę kurników w Mikolinie”.  
Skarżący w skardze poruszył również inne kwestie, wnioski i zapytania ujmując je w punktach od 1 do 
12 i tak: 
- planu zagospodarowania gminy Lewin Brzeski; 
- usytuowania planowanej inwestycji;  
- wyposażenia inwestycji w media;  
- wybudowania ścieżki pieszo – rowerowej;  
- przejazdu do miejscowości Rybna; 
- oznaczenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej; 
- funkcjonowania świniarni w przysiółku Piaski; 
- budowy gazociągu; 
- przepisów regulujących sprawę odorów, wyziewów; 

oraz  temat ochrony pszczół i stosowania środków ochrony roślin. 

 Rada Miejska w Lewinie Brzeskim  na sesji w dniu 5 lutego 2019r. w oparciu o opinię radcy prawnego, 
w której wykazano, że pozwolenia na budowę kurników wydaje starostwo oraz przeprowadzonej 
dyskusji postanowiła przekazać skargę według właściwości do załatwienia dla Rady Powiatu 
Brzeskiego; 
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 Rada Powiatu Brzeskiego stwierdziła, że nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi, ponieważ Starosta 
Brzeski nie wydał pozwolenia na budowę kurników w Mikolinie, nie wpłynął wniosek o wydanie 
pozwolenia na budowę w/w inwestycji. W związku z tym Starosta Brzeski pismem Nr 
B.6740.7.14.2019.MK dnia 22 lutego 2019r.  przesłał  wg właściwości do Rady Miejskiej w Lewinie 
Brzeskim; 

 dnia 15 lutego 2019r.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie przekazał (pismem Nr 
BP.052.1.2019.MP z dnia 08.02.2019r.) według właściwości do Rady Miejskiej skargę z dnia 
04.01.2019r. Pana Korneliusza Pawła Pszczyńskiego zawierającą tą samą treść jak w uprzedniej 
skardze; 

 Przewodniczący Rady Miejskiej po zarejestrowaniu obu skarg w Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji 
wniósł pismem z dnia 27.02.2019r. pod adresem Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedłożenie 
szczegółowych wyjaśnień; 

 Burmistrz w dniu 4 marca 2019r. pismem OR.III.1510.1.1.2019 złożył wyjaśnienia w sprawie wydania 
zezwolenia na budowę kurników w Mikolinie.  

  

 Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła wyjaśnienia Burmistrza i  złożone dokumenty dot. 

skargi. Komplet dokumentów dot. skargi (ksero) stanowi zał. Nr 2  do niniejszego protokołu. 

 

W dyskusji udział wzięli: 

 

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na brak szczegółowych wyjaśnień dotyczących wyziewów  
i odorów jakie mogą być po wybudowaniu kurników. 
 
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Joanna Mokrzan 
poinformowała, że obecnie brak jest przepisów rządowych regulujących sprawę odorów, wyziewów. 
Wyjaśniła że na podstawie złożonego wniosku Inwestora Urząd wszczął postepowanie o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Wystąpiono o opinię do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska  w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu oraz Urzędu Marszałkowskiego  
w Opolu w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 
Regionalna Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Opolu  i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu 
dokonali oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza. Przeprowadzona analiza 
zanieczyszczenia powietrza wykazała, iż funkcjonowanie przedmiotowej fermy nie będzie powodować 
przekroczeń stężeń odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010r.  w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 
 
Radny Stanisław Piszczek zwrócił uwagę, że mieszka w m. Przecza gdzie jest prowadzona hodowla trzody 
chlewnej i hodowla bydła mlecznego. Trzeba powiedzieć, że wydzielany odór jest jednak  uciążliwy dla 
mieszkańców, szczególnie  w okresie letnim. A do tego jeszcze jest kolejny przedsiębiorca zainteresowany 
jest budową kurników. 
  
Przewodnicząca Komisji  zapytała jakie są podejmowane działania zanim Starostwo Powiatowe wyda 
pozwolenie na budowę.  
 

Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że przed wydaniem pozwolenia na budowę musi być wydana 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia określona w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko. Jest to analiza środowiska pod kątem, tego co by należało zrobić aby zachować odniesienia 

preferencyjne określone w przepisach.  Ponadto, jeżeli na terenie na którym ma powstać budowla, a nie 

ma mpzp to musi być wydana decyzja o warunkach zabudowy a tylko część m. Przecza ma mpzp.  

Następnie poinformowała o przygotowanej zmianie do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, m.in. dot. zmiany odległości budynków  

ferm w odniesieniu do budynków mieszkalnych. 
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Radny Stanisław Piszczek odniósł się skargi skarżącego w zakresie prowadzonych oprysków przez rolników, 

nie zawsze stosują w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla stojących w pobliżu pasiek. 

  

Kolejno Kierownik Joanna Mokrzan poinformowała, że w tej sprawie odpowiedzi udzielił dla skarżącego 

Zarząd Województwa Opolskiego informując o aktualnych aktach prawnych regulujących stosowanie 

środków ochrony roślin. Jeżeli zauważy się, że są prowadzone opryski niezgodnie z przepisami to należy 

zawiadomić Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.  

 

Kolejno radny Stanisław Piszczek stwierdził, że z przedłożonych dokumentów wynika, że mieszkańcy danej 

miejscowości nie wydają opinii co do budowy kurników. 

 

Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że mieszkańcy nie są stroną postępowania administracyjnego tylko 

najbliższe sąsiedztwo budynków oraz organizacje ekologiczne, które się włączą na prawach strony. 

 

Przewodnicząca Komisji powiedziała, iż analizując wydaną decyzję wyrażającą zgodę na realizację 

przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”  jest 

zapisane, że zaopatrzenie w wodę, zarówno do celów bytowych jak i technologicznych będzie z sieci 

wodociągowej. Mieszkańcy obawiają się, że może brakować wody jak będzie pobierana z sieci 

wodociągowej, tym bardziej, że Inwestor zapewniał, że ferma będzie zasilana w wodę ze studni a tylko  

w razie konieczności to z sieci wodociągowej. 

 

Kierownik Joanna Mokrzan wyjaśniła, że w decyzji jest zapisane zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 

ale też jest zapisane w „Dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy 

uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska: …. 

„ j) przewidzieć studnię o poborze wody minimum 22m3/dobę”. 

Czyli inwestor będzie musiał wybudować studnię pomimo, że w decyzji ma zapisane zaopatrzenie w wodę 

z sieci wodociągowej. 

 

Przewodniczącą Komisji stwierdziła na podstawie złożonych wyjaśnień, że wszystkie instytucje, które 

winne wydać opinię do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia – budowy fermy drobiu, wydały opinie pozytywne, też na tej podstawie została wydana 

decyzja.  

 

 Komisja, po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy i wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez 
Burmistrza Lewina Brzeskiego oraz wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, 
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska  w Lewinie Brzeskim ustaliła , co następuje : 
 
Państwo Kornel Zyla i Paulina Wocka-Zyla zam. Magnuszowice 76 podejmując realizację przedsięwzięcia 
złożyli w dniu 25 kwietnia 2018r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia  polegającego na  „Budowie fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie 
Lewin Brzeski”.  
Na podstawie złożonego wniosku tut. Urząd wszczął postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji i zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 
2018r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405) określił strony 
postepowania i zgodnie z art. 10 oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postepowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) poinformował wszystkie strony o wszczęciu  niniejszego 
postepowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Celem 
przeprowadzenia postepowania było dokonanie oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia przez określenie, analizę oraz ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu 
przedsięwzięcia na  środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Realizacja przedsięwzięcia planowana 
jest na obszarze, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
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Burmistrz Lewina Brzeskiego pismami znak: GKIII.6220.7.2018 z dn. 29.05.2018 r. wystąpił o opinie 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego  
w Brzegu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Opolu w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia. 
Wszystkie strony postępowania zostały poinformowane o wystąpieniu o ww. opinie oraz o możliwości 
zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. 
Powyższe organy wydały opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie fermy drobiu na 
gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”: 
1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu stwierdził, że istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu zgodny z art. 66 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1405) ze szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w punkcie 2. ppkt a) do g) niniejszego 
postanowienia; 
2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, informując o potrzebie 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy 
z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) ze 
szczególnym uwzględnieniem wymagań określonych w punkcie 2. ppkt h) do j) niniejszego postanowienia; 
3) Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Otmuchowie wyraził opinię, że brak 
jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 
4) Marszałek Województwa Opolskiego poinformował, że planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się 
do grupy instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.  
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169) i nie będzie wymagało uzyskania 
pozwolenia zintegrowanego. Z uwagi na powyższe Marszałek Województwa Opolskiego odmówił wydania 
opinii dotyczącej przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa 
fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”. 

Burmistrz Lewina Brzeskiego, stosownie do art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405) uwzględniając ww. stanowiska 
organów opiniujących, nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Jednocześnie Burmistrz wydał postanowienie o zawieszeniu postepowania do czasu 
przedłożenia przez wnioskodawców raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. 

Po złożeniu w dniu 15.10.2018r. przez Inwestora w tut. Urzędzie Miejskim raportu  
o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin  
w Gminie Lewin Brzeski”, Burmistrz ponownie zawiadomił strony toczącego się postępowania  
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzegu o uzgodnienie pod względem wymagań ochrony środowiska warunków 
realizacji przedsięwzięcia. 
Powyższe organy po raz kolejny odniosły się i wydały opinię do realizacji przedsięwzięcia: 
1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowił uzgodnić dla Inwestora warunki  
z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia; 
2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu w opinii sanitarnej zaopiniował przedsięwzięcie 
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie pod warunkiem uwzględnienia 
wymienionych decyzji uwag. 
 
Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadomił wszystkie strony postępowania o zebraniu wystarczających 
dowodów i materiałów, a zatem zakończenia postępowania wyjaśniającego prowadzonego w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia oraz zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku 
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o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) o możliwości zapoznania się 
z dokumentacją przedmiotowej sprawy w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.  
Tylko jedna ze stron postępowania w dn. 19.11.2018r. złożyła pismo, w którym wniosła sprzeciw do 
planowanej inwestycji, że bezpośrednie sąsiedztwo planowanego przedsięwzięcia z działką strony będzie 
negatywnie oddziaływać z uwagi na roznoszący się fetor, a także poinformowała o planowanej  
w przyszłości budowy zabudowań gospodarczo-mieszkalnych, a budowa fermy spowoduje zablokowanie 
tej inwestycji. Strona wniosła, aby budowę fermy przesunięto o co najmniej 1 km. 
Należy mieć na uwadze, że Inwestor w przedłożonej dokumentacji uzgodnionej i ocenionej  przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz uzgodnionej i zaopiniowanej przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. 
określone w Rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r. Nr 16 poz. 87) oraz Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 
(Dz.U. z 2012, poz.1031)  itp. dokonał oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na stan środowiska. 
Przedmiotowa analiza wykazała, iż funkcjonowanie przedmiotowej fermy nie będzie powodować 
przekroczeń określonych w obowiązujących przepisach. 

Osoba działająca w imieniu strony postępowania w dniu 17.12.2018r. zapoznała się z aktami 
sprawy toczącego się postępowania, nie wniosła żadnych uwag. Od pozostałych stron postępowania  
w określonych terminach nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do 
publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji.   Również organizacje ekologiczne  
nie zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu. 
 

Burmistrz Lewina Brzeskiego dnia 15.01.2019r. wydał decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi Mikolin  
 Gminie Lewin Brzeski”. W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji żadna ze stron postępowania nie 
wniosła odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu . Należy nadmienić, że decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest pozwoleniem budowlanym, jest wydawana przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę i ma na celu ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko w zakresie i odniesieniu narzuconym obowiązującymi przepisami prawa.  Aktualnie nie toczy 
się żadne inne postępowanie dot. planowanego przez Inwestora przedsięwzięcia pn.: „Budowa fermy 
drobiu na gruntach wsi Mikolin w Gminie Lewin Brzeski”. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego nie posiada uprawnień ustawowych do wydawania pozwoleń na budowę, 
organem właściwym dla pozwoleń na budowę jest Starosta Brzeski. 
 
 Należy nadmienić, że pismo o tej samem treści z dnia 04.01.2019r. , które wpłynęło do Rady Miejskiej  
w Lewinie Brzeskim, otrzymał również Burmistrz Lewina Brzeskiego. Burmistrz odnosząc się do 
poruszanych w piśmie zgłoszonych wniosków i zapytań (pismem Nr GK.III.6220.7.2018 z dnia. 21.02.2019 
r.) udzielił odpowiedzi wyjaśniając, co następuje : 

 pkt 1, dot.  planu zagospodarowania Gminy Lewin Brzeski,  szczególnie wsi Mikolin: 
Wsie Mikolin, Golczowice, przysiółek Piaski nie posiadają uchwalonego Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego: 
 

 pkt 2, 3 i 12 dot. planowanej inwestycji w obrębie Mikolin  pn.: ”Budowa fermy drobiu na gruntach wsi 

Mikolin w Gminie Lewin Brzeski: 

W dniu 15.01.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację w/w 
przedsięwzięcia. W postępowaniu o wydanie  decyzji w związku z art. 77 ust. 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie uzgodnił 
warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu – 
postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w  Opolu znak: WOOŚ.4221.72.2018.AW 
z dn. 28.11.2018 r. oraz zasięgnął opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu 
– opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu znak: 
NZ.4315.8.2018.BK z dn. 04.12.2018 r.  
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Z decyzją oraz całą dokumentacją sprawy, strony postępowania ustalone zgodnie z przepisami ww. 
ustawy   oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogły zapoznać się w Urzędzie Miejskim  
w Lewinie Brzeskim, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,  
o czym na każdym stadium postępowania zawiadamiano poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  oraz wywieszano na tablicy ogłoszeń 
Urzędu oraz w miejscowości Mikolin, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji.  
Planowane przedsięwzięcie będzie położone na działkach nr 210 i nr 212 w obrębie m. Mikolin, 
należących do Inwestora. Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej zlokalizowane są zgodnie  
z przedłożoną dokumentacją 400 m od planowanej lokalizacji budynków fermy. Inwestor  
w przedłożonej dokumentacji uzgodnionej i ocienionej  przez  Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz uzgodnionej i zaopiniowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Brzegu w oparciu o obowiązujące przepisy dokonał oceny wpływu planowanego 
przedsięwzięcia na stan powietrza. Przedmiotowa analiza zanieczyszczenia powietrza wykazała, iż 
funkcjonowanie przedmiotowej fermy nie będzie powodować przekroczeń stężeń odniesienia 
określonych w Rozporządzaniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16 poz. 87). 

 pkt 4 i 5, dot. usytuowania planowanej inwestycji na innym terenie: 

To Inwestor decyduje o planowanej lokalizacji inwestycji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. 

Gmina nie posiada możliwości przymuszenia Inwestora do zmiany lokalizacji inwestycji. 

 pkt 6, dot. wyposażenia inwestycji w media: 

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją ferma będzie zasilana w wodę z projektowanej studni oraz  

w razie konieczności z wodociągu, ścieki socjalne będą gromadzone w zbiorniku wybieralnym o poj. 

10m3, opróżnianym przez firmę zewnętrzną posiadającą w tym zakresie uprawnienia, natomiast odcieki 

z hal będą zbierane w zespole ośmiu zbiorników wybieralnych, każdy o pojemności 10m3. 

  pkt 7, dot. wybudowania ścieżki pieszo – rowerowej: 

Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku m.in. Skorogoszcz - Mikolin realizowana będzie w ramach 

projektu i według obecnych założeń zakończenie rzeczonej inwestycji planowane jest do 2021 r. 

 pkt 8, dot. przejazdu do miejscowości Rybna: 

Organem prowadzącym sprawę budowy przejazdu do miejscowości Rybna jest Wójt Gminy Popielów. 

Przejazd ten związany jest ściśle z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Budowa jazu klapowego na 

stopniu wodnym Ujście Nysy w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”. 

 pkt 9, dot. oznaczenia skrzyżowania drogi wojewódzkiej: 

Zadanie utrzymania dróg wojewódzkich należy do kompetencji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.  

 pkt 10, dot. funkcjonowania świniarni w przysiółku Piaski: 

Nadzór nad tego typu działalnością pełni Inspekcja Weterynaryjna, która realizuje zadania z zakresu: 
ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności 
zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia 
zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym w celu zapewnienia ochrony zdrowia 
publicznego. 

 pkt 11, dot. budowy gazociągu: 

Zadanie gazyfikacji nie należy do zadań Gminy Lewin Brzeski. Kompetencje i uprawnienia w tym 

zakresie posiada Polska Spółka Gazownictwa. 

 pkt. 12, dot. przepisów regulujących sprawę odorów, wyziewów: 

Brak jest przepisów regulujących sprawę odorów, wyziewów itp. 

Natomiast w sprawie ochrony pszczół i stosowania środków ochrony roślin Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego w piśmie Nr DIG-I.8010.13.2019 z dnia 07 lutego 2019r. udzielił odpowiedzi 
Skarżącemu, informując, że stosowanie środków ochrony roślin reguluje ustawa z dnia 8 marca 2013r.  
o ochronie roślin (Dz.U z 2018r. poz. 1310 z późn. zm.) oraz rozporządzenie wykonawcze Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do tej ustawy. Również  Urząd Marszałkowski  udzielił wyjaśnień na pozostałe 
zapytania ujęte w skardze. Odpowiedź ta została przesłana do wiadomości Urzędu Miejskiego w Lewinie 
Brzeskim. 
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W świetle powyższych ustaleń Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła uchybień 
w działaniach Burmistrza Lewina Brzeskiego. W związku z powyższym uznaje się skargę za bezzasadną 
  

Skarżący miał możliwość zapoznania się z  całą dokumentacją sprawy, strony postępowania 
ustalone zgodnie z przepisami ww. ustawy  oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego w Urzędzie 
Miejskim w Lewinie Brzeskim, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, 
o czym na każdym stadium postępowania zawiadamiano poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim  oraz wywieszano na tablicy ogłoszeń Urzędu 
oraz w miejscowości Mikolin, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji. Decyzja  
o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest pozwoleniem budowlanym, jest wydawana przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę i ma na celu ocenić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko w zakresie i odniesieniu narzuconym obowiązującymi przepisami prawa. Burmistrz Lewina 
Brzeskiego nie posiada uprawnień ustawowych do wydawania pozwoleń na budowę, organem właściwym 
dla pozwoleń na budowę jest Starosta Brzeski. 
 

Komisja przystąpiła do opracowania projektu uchwały. Projekt uchwały stanowi załącznik Nr 3 do 

niniejszego protokołu.  
 

Wobec powyższego Komisja  (w przeprowadzonym głosowaniu w obecności 3 radnych -  3 głs. „za” 

przy „0” głs. przeciw,  „0” głs. „wstrzymujących się” ) w n o s i  do Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  

o uznanie  skargi  za bezzasadną.  
  

Do pkt  2 

 

Sprawy różne – wolne wnioski.  

Następnie Komisja przystąpiła do wyboru Z-cy Przewodniczącej Komisji. 

Komisja wybrała na Z-cę Przewodniczącego Komisji  Piotra Czepułkowskiego. 
 
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przewodnicząca Komisji radna Ilona Gwizdak o godz. 17.50 

zamknęła posiedzenie Komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokółowała: 
H. Berezowska 
 

                  Przewodniczący Komisji  

  

             Ilona Gwizdak 

 

Protokół zatwierdzono 

 dnia 12 września 2019r. 
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