
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
 

Lewin Brzeski, 28.10.2020 r. 

GK III.6220.34.2020 

 

ZAWIADOMIENIE 

o wydaniu postanowienia o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko oraz o określeniu zakresu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

          

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie 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. 74 ust. 3, art. 64 ust. 1 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) po rozpoznaniu wniosku Veltoro Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ferdynanda 

Focha 89, 42-217 Częstochowa oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie 

 

zawiadamiam, że: 

w dniu 28.10.2020 r. Burmistrz Lewina Brzeskiego wydał postanowienie znak: GK III.6220.34.2020 o stwierdzeniu 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa 

elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 64,345 MW, Przecza – F1, składającej się z zespołów modułów 

fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię 

słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie 

Brzeskim, gmina: Lewin Brzeski, woj. Opolskim, miejscowość Przecza, obręb: Przecza, na działce o nr ewid. 

195/33” oraz określeniu zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać 

sporządzony zgodnie z art. 66 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), ze szczególnym uwzględnieniem ze szczególnym uwzględnieniem: 

1. oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie; 

2. analizy zgodności z zakazami określonymi w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego 

z dnia 27 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 poz. 

414, z późn. zm.); 

3. oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny KPd-17A Bory Niemodlińskie 

- Dolina Górnej Odry. 

4. skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi instalacjami o podobnym charakterze, 

znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze 

oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 

odziaływań z planowanym przedsięwzięciem. 

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.  

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.  
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