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GKIII.6220.31.2020 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE 

o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 

2020r. poz.256) w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu w wydaniu decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 89 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr  

57/1, 57/2 oraz 58, obręb Mikolin (gmina Lewin Brzeski, powiat Brzeski”, 

 

zawiadamiam  strony postępowania 

o możliwości zapoznania się i wypowiedzenie co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) przedsięwzięcie 

zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Celem  prowadzonego 

postępowania jest uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia poprzez analizę oceny 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz bezpośredniego i pośredniego wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko, warunki zdrowia i życia ludzi. 

Informuję, że w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego: 

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu w opinii sanitarnej znak: NZ.4315.33.2020.BK z 

dnia 07.09.2020 r. nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko; 

2) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak: WOOŚ.4220.305.2020.BB z dnia 

10.09.2020 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

3) Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie w piśmie znak: 

WR.ZZŚ.4.435.124.2020.JP z dnia 21.09.2020  r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia 

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

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 do publicznej wiadomości w dn. 01.10.2020 r. poprzez 
zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim www.bip.lewin-
brzeski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz w miejscowości Mikolin, w pobliżu 
miejsca gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji. 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu 

informacji oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – 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 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 

14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie. 

 

Pouczenie 

Zgodnie z art. 41  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2020r. 

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. 
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