BURMISTRZ
LEWINA BRZESKIEGO
ul. Rynek 1
49-340 Lewin Brzeski

Lewin Brzeski, 21.02.2022 r.
GK III.6220.1.2022
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), w związku z art. 33 ust. 1, 73 ust. 1 oraz 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 2021 r.
poz. 2373 z późn.zm.)
zawiadamiam, że:
1. Z wniosku PV 2030 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: ”Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Różyna i Wronów, gmina Lewin Brzeski”.
2. Wnioskowane przedsięwzięcie wymienione jest w §3 ust. 1 pkt 54 lit. b): zabudowa przemysłowa,
w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej
infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–
5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy
b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze
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 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
3. Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z późn.zm.) Burmistrz Lewina Brzeskiego
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, do Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzegu, do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie
o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na
środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), 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 w dn. 21.02.2022 r. 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/ochronasrodowiska.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.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)
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.
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