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ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania 

          

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 256),  w związku z art. 73 ust. 1 oraz 74 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283) 
 

zawiadamiam, że: 

1. z wniosku Pana Eryka Scholza, Prezesa Zarządu Agro Farm Sp. z o.o., Wronów 26, 49-345 Skorogoszcz 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zastawki prostokątnej 
betonowej typ B-2 oraz utwardzenie prawego brzegu cieku na potrzeby stanowiska pompowania wody 
na potoku Cięcina w km 2+760”; 

2. wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 69 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. - Dz. U. z 
2019 r. poz. 1839). Zatem stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 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 (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 283) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

3. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 283) Burmistrz Lewina Brzeskiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego- Wody Polskie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o 
oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. 
  
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 
Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub 

na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, 
w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: lb@lewin-brzeski.pl 

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2 do czasu odwołania tego stanu, w celu zapoznania się z dokumentacją w powyższej sprawie 
należy kontaktować się z osobą prowadzącą przedmiotowe postępowanie lub z sekretariatem Urzędu Miejskiego 
w Lewinie Brzeskim, w godzinach pracy urzędu. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie 
dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 
http://bip.lewin-brzeski.pl/5148/2243/ochrona-srodowiska.html oraz na tablicach ogłoszeń we Wronowie. 

Na podstawie art. 15 zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374 ze zm.) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego 
terminów do dokonania przez stronę czynności kształtujących ich prawa i obowiązki nie rozpoczyna się, a 
rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.  

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 15 zzr ust. 5 ww. ustawy czynności dokonane w celu wykonania 
uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów, o których mowa 
w ust. 1, są skuteczne. 

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256), 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 niezależnych od organu. 
 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 256)   w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 
administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego.  W razie zaniedbania tego 
obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
 

Z up. Burmistrza 
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