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Trzciel, dnia 05.07.2021r.
POSTANOWIENIE

Na podstawie z art. 63 ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 03 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 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz art. 101 § 1, art. 123 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

postanawiam
z urzędu zawiesić postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „„rozbiórce

istniejącego i budowie nowego jazu na rzece Obrze w km 78+820 w m. Rybojady” planowanej do
wykonania na działkach ewidencyjnych nr 1 i 2012/1 obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz na działce nr
ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie
UZASADNIENIE
Dnia 05.05.2021 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Trzcielu wniosek z dnia 30.04.2021r. złożony przez PGW

Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań - Pełnomocnik Pan Adam
Nahalewicz - Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” Sp. z o.o. z
siedzibą ul. Dąbrowskiego 138, 60-577 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „rozbiórce istniejącego i budowie nowego jazu na rzece
Obrze w km 78+820 w m. Rybojady” planowanej do wykonania na działkach ewidencyjnych nr 1 i 2012/1
obręb Rybojady, gmina Trzciel oraz na działce nr ewid. 2227/2 obręb Borowy Młyn, gmina Pszczew,
powiat międzyrzecki, woj. lubuskie
Dnia 02.07.2021 r. Burmistrz Trzciela wydał postanowienie, w którym nałożył na wnioskodawcę
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu
zgodny z art. 66 ustawy o OOŚ.
Do czasu przedłożenia organowi raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy
zawiesić postepowanie administracyjne – zgodnie z art. 63 ust.5 ustawy o ooś.
0Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w osnowie.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Burmistrz Trzciela
( - ) Jarosław Kaczmarek
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