
 

        
 
 
 

 
 

Łubniany, dnia 11.04.2019 r. 
 
RG.6220.2.19.2018.KS                                                                            

 
ZAWIADOMIENIE 

 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), w związku z 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2081 ze zm.)  

 
zawiadamiam strony postępowania: 

 
- w związku z nowymi materiałami dowodowymi w n/w sprawie zwrócono się ponownie 

pismem nr RG.6220.2.16.2018.KS z dnia 11.04.2019 r. do Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Opolu, pismem nr RG.6220.2.17.2018.KS z dnia 11.04.2019 r. do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz pismem nr RG.6220.2.18.2018.KS 

z dnia 11.04.2019 r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Opolu z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do 

frakcjonowania i uszlachetniania kruszywa na terenie miejscowości Biadacz w gminie 

Łubniany”. 

 

Wójt Gminy Łubniany prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji 
do frakcjonowania i uszlachetniania kruszywa na terenie miejscowości Biadacz w gminie 
Łubniany”.  

 
Inwestorem jest: SANDMIX Sp. z o.o. Sp. K, 46 – 080 Chróścice, ul. Piaskowa 2 
 
 W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie 
z 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) zastosowano przepis art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach 
i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po 
upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami 
dowodowymi w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, pok. nr 1 w terminie 7 dni od daty 
dokonania niniejszego zawiadomienia.        
 
 
 
 
 

 

WÓJT GMINY ŁUBNIANY 
46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104 
telefon: 77 42 70 533  fax: 77 42 15 024  
www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl 



 

 
 
Otrzymują: 
1. SANDMIX Sp. z o.o. Sp.K, 46 – 080 Chróścice, ul. Piaskowa2 za pośrednictwem pełnomocnika Ryszarda 

Kowalczyka ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok. 9, 45 – 010 Opole 
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 
środowisko  (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami) poprzez zamieszczenie obwieszczenia na: 

− tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

− tablicy ogłoszeń sołectwa Biadacz 

− stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl) 
a/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umieszczono w miejscu publicznym: Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach 
                                                       

 
Od dnia ………………………. do dnia ……………………………   ……………………………………………………….. 

                             (Data wywieszenia)                                                             (Podpis osoby umieszczającej) 
 


