
 

 

Zawonia, 15.02.2021 r.  

RGK.6220.2.2020 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 74 ust.3 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 zm.) w związku z art. 49 § 1, art. 

61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.                      

z 2020 r. poz. 256 ze zm., dalej: k.p.a.)w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału 

w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z nowoodwierconej studni 

zastępczej VIz na ujęciu wody w Zawoni 

Wójt Gminy Zawonia zawiadamia, 

• postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy                  

nr  ZNS.610.01.2021.WR z dnia 12 stycznia 2021 r., stwierdzającym brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia,  

• opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni 

w Lesznie  nr WR.ZZŚ.2.435.352.2020.RG z dnia 12 stycznia 2021 r. wyrażającym 

opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

• opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu                                               

nr WOOŚ.4220.844.2021.TP.2 z dnia 11 lutego 2021 r., wyrażającym opinię, że dla 

ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na 

środowisko,  

oraz 

o zakończeniu postępowania administracyjnego i zgromadzeniu materiału dowodowego                   

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla  inwestycji 

polegającej na: „wykonaniu urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych                                 

z nowoodwierconej studni zastępczej VIz na ujęciu wody w Zawoni” 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego organ administracji obowiązany jest do należytego informowania stron                    

o okolicznościach prowadzonego postępowania administracyjnego, jak również do 

zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem 

decyzji do zapewnienia możliwości wypowiedzenia się przez strony co do przeprowadzonych 



 

 

dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy 

obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że 

przepis art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego jest jednocześnie szczególnym 

uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Powyższe 

uprawnienie nie jest obowiązkiem strony.   

Ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy 

Zawonia, ul. Trzebnicka 11,  II p. pok.14 w godzinach pracy urzędu. 

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji 

przekracza 10, stosuje się art. 49 k.p.a. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron                              

o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie 

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej                           

w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za 

dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne 

publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

/-/ Wójt Gminy Zawonia 

      Agnieszka Wersta 


