
Lewin Brzeski, 07.10.2020 r. 

GKIII.6220.32.2020 

ZAWIADOMIENIE 

o wydaniu decyzji 

 

OBWIESZCZENIE 

 

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

z 2020 r. poz. 256) 

 

zawiadamiam, że: 

 

1. W dniu 07.10.2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne 

w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Strzelniki-Łosiów wraz 

z budową centrum przesiadkowego przy stacji PKP w Łosiowie”. 
2. Z decyzją oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Brzegu, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd 

Zlewni we Wrocławiu i pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu można 

zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim, w Wydziale Gospodarki Komunalnej, 

Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26 (pok. nr 14 w godzinach pracy tut. Urzędu 

Miejskiego).  

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim www.bip.lewin-

brzeski.pl  oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w miejscowości Łosiów i Strzelniki, gdzie 

niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji. 

 

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.  

 

 

 
Z up. Burmistrza 

Joanna Mokrzan 

Kierownik Wydziału 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Gmina Lewin Brzeski 

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 
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