
Lewin Brzeski, 05.10.2020 r. 

GK III.6220.30.2020 

ZAWIADOMIENIE 

o toku postępowania 

          

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 256), w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Zmiana sposobu użytkowania budynków 

inwentarskich wraz z modernizacją systemów wentylacji na działkach o nr ewid. gr. 234/2, 289/3, 304/3, 487/4, 

488/3 obręb Borkowice, gmina Lewin brzeski, powiat brzeski, województwo opolskie” 

 

zawiadamiam, że: 

 

1. W związku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu znak: 

WOOŚ.4221.47.2020.AW z dnia 01.10.2020 r. tut. organ wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko Inwestora Pana Ditmara Czaja Kadłub Wolny ul. Dobrodzieńska 

2, 46-048 Zębowice, pełnomocnicy: Pani Katarzyna Szymurska Pan Konrad Kruś De Heus Sp. z o.o. 

ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca.  

2. W związku z powyższym zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) 

wydanie uzgodnienia przez RDOŚ w Opolu, w zakresie ochrony środowiska, warunków przed uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia, z uwagi na 

konieczność uzupełnienia raportu nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy 

ooś. 

 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.  

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. 

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.  

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 (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. 

Z up. Burmistrza 

Joanna Mokrzan 

Kierownik Wydziału 

Otrzymują: 

1. Ditmar Czaja 

Pełnomocnik: Pani Katarzyna Szymurska, Pan Konrad Kruś 

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego 

3. aa 

Sprawę prowadzi Sylwia Tokarz-Rak, s.tokarzrak@lewin-brzeski.pl, tel. 77 424 66 39 

mailto:s.tokarzrak@lewin-brzeski.pl

