
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
Lewin Brzeski, 19.11.2020 r. 

GK III.6220.33.2020 
 

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 Pana Daniela 
Bzowskiego, będącego pełnomocnikiem Gminy Lewin Brzeski, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin 
Brzeski, reprezentującego biuro projektowe REWITAL PROJEKT, ul. Wileńska 29/8, 56-400 
Oleśnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski 
ETAP A,B,C,D,E”; 

2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (t.j. - 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 05.11.2020 r. znak: WOOŚ.4220.382.2020.AK Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

 pismem z dnia 17.11.2020 r. znak: WR.ZZŚ.4.435.142.2020.JP Zastępca Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie wyraził 
opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko. 

5. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że zgłosić uwagi oraz 
zapoznać się z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego 
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 oraz wniesienie uwag 
będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym lub z 
sekretariatem Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, w terminie 7 dni od daty doręczenia 
niniejszego postępowania. 

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 na tablicach ogłoszeń w 
Lewinie Brzeskim, Skorogoszczy, Chróścinie i Mikolinie. 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za 
doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia niniejszego zawiadomienia w BIP -ie.  

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 Greniuch- Błaszko 
               Inspektor 
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