
Lewin Brzeski, 12.10.2020 r. 

GK III.6220.23.2020 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE  

o zakończeniu postępowania  

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 256),  w związku z 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) 

 

zawiadamiam, że: 

 

1. Zostało zakończone postępowanie dowodowe prowadzone z wniosku firmy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. 

ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 

naturalnego oraz rozbudowa zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych 

„Stroszowice”. 
2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest: 

 w zakresie związanym z rozszerzeniem obszaru planowanego wydobycia kruszyw naturalnych - §3 ust. 

2 pkt 1 w związku z §2 ust. 1 pkt 27 lit. a) - wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową 

na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha 

 w zakresie związanym z rozbudową istniejącego zakładu przeróbczego - z §3 ust. 2 pkt 1 w związku 

z §2 ust. 1 pkt 26 - instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne 

pochodne, zlokalizowane na obszarach kopalni odkrywkowych lub kamieniołomów o powierzchni nie 

mniejszej niż 25 ha 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (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 oraz art. 72 ust.1 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 283) wymaga 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

3. Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed 

rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, umożliwić 

stronom zapoznanie się z aktami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz 

zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron 

uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji 

ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. 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.  

4. Jednocześnie informuję, że: 

 pismem z dnia 10.07.2020 r. znak: NZ.4315.21.2020.BK (data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego: 

10.07.2020 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu wydał opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko i w związku z tym proponuje przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zaopatrzenia w wodę oraz 

przewidywanych działań i rozwiązań technicznych oraz technologicznych mających na celu zapobieganie 

oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań ww. inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi oraz 

zatrudnionych pracowników; 

 mając na uwadze powyższe tut. organ pismem znak: GKIII.6220.23.2020 z dn. 29.07.2020 r. wystąpił do 

wnioskodawcy o uzupełnienie danych, zawartych w złożonej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia 

o wymagane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu dane dot. sposobu 

zaopatrzenia w wodę oraz przewidywanych działań i rozwiązań, mających na celu zapobieganie oraz 

ograniczenie negatywnych oddziaływań ww. inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi oraz zatrudnionych 

pracowników; 

 firma Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. ul. Cementowa 1, Chorula, 47-316 Górażdże pismem znak: 

GŚ/379/2020 z dn. 10.08.2020 r. przedłożyła w tut. Urzędzie Miejskim informacje wymagane przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu;  



 pismem znak: GKIII.6220.23.2020 z dn. 11.08.2020 r. tut. organ przekazał ww. uzupełnienie do organów 

opiniujących tj. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Brzegu oraz Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody 

Polskie we Wrocławiu; 

 pismem z dnia 15.07.2020 r. znak: WOOŚ.4220.220.2020.AB (data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego: 

15.07.2020 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla 

przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko; jednocześnie wskazał na konieczność określenia w decyzji środowiskowej warunków; 

 pismem z dnia 10.09.2020 r. znak: WR.RZŚ.435. 23.2020.AK (data wpływu do tut. Urzędu Miejskiego: 

14.09.2020 r.) Z-ca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność 

określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań. 

5. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że zgłosić uwagi oraz zapoznać się 

z materiałami dot. sprawy można w siedz. tut. Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tut. urzędu. W związku z ogłoszeniem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do 

czasu odwołania tego stanu, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym 

kontakcie z pracownikiem prowadzącym lub z sekretariatem Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim. 

6. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 

r. poz. 256) niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości w dn. 12.10.2020 r. poprzez 

zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim 

www.bip.lewin-brzeski.pl, wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Miejskiego oraz w miejscowości 

Lewin Brzeski, gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji, a także przekazane do Gminy 

Niemodlin z prośbą o wywieszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Niemodlin. 

 

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. Wnioskodawca 

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

3. aa 

4. Gmina Niemodlin z prośbą o wywieszenie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy 

 

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

http://www.bip.lewin-brzeski.pl/
mailto:s.tokarzrak@lewin-brzeski.pl

