
Burmistrz Lewina Brzeskiego 

 

GKIII.6220.34.2020                                                                                Lewin Brzeski, 28.10.2020 r. 

   

 

ZAWIADOMIENIE 

O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE ZAWIESZENIA  

POSTEPOWANIA O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH 

UWARUNKOWANIACH  

 

 

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256) 

 

ZAWIADAMIAM 

 

że w dniu 28.10.2020 roku w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 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”, realizowanego przez Veltoro 

Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ferdynanda Focha 89, 42-217 Częstochowa zostało wydane przez Burmistrza 

Lewina Brzeskiego postanowienie znak: GKIII.6220.34.2020 z dnia 28.10.2020 r. o zawieszeniu 

postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez 

wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w tut. Urzędzie Miejskim, w Wydziale 

Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska (pok. nr 14, w godzinach pracy tut. 

Urzędu Miejskiego). 

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 

mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu. 

W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma 

skutek prawny. 

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 oraz w miejscowości 

Przecza, w pobliżu miejsca gdzie niniejsze przedsięwzięcie jest planowane do realizacji. 

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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