
 
        

 

 

 

 

 
Łubniany, dnia 11.04.2019 r. 

RG.6220.2.20.2018.KS 

 
OBWIESZCZENIE 

 

Wójt Gminy Łubniany, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze 
zmianami) zawiadamia społeczeństwo, że w dniu 25.06.2018 r. wpłynął 
wniosek inwestora: SANDMIX Sp. z o.o. Sp. K, 46 – 080 Chróścice, ul. Piaskowa 
2 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Ryszarda Kowalczyka ECOPLAN 
Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok.9, 45 – 010 Opole, który został 
ostatecznie uzupełniony przy piśmie z dnia  10.08.2018 r., 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”. 
Mając na uwadze:  

• opinię WOOŚ.4220.194.2018.MD z dnia 28.08.2018 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w którym stwierdzono, że dla 
planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i ustalił jednocześnie zakres raportu 
o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, stwierdzając, 
iż raport należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 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 2017 r., Poz. 1405 ze zm.) ze 
szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, na terenach 
chronionych, ryzyko związane ze zmiana klimatu,łagodzenie i przystosowanie 
do tych zmian oraz odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe, 

• postanowienie nr GL.ZZO.3.435.145.1.2018.DB z dnia 31.08.2018 r. 
Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu 
Zarządu Zlewni w Opolu, w którym stwierdził, że dla planowanego 
przedsięwzięcia istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego 
przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których 

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 



mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.)  i ustalił jednocześnie zakres 
raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
stwierdzając, iż raport należy sporządzić w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 
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 2017 r., Poz. 1405 
ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych, 

 

• opinię nr NZ.4315.2.66.2018.EK z dnia 04.09.2018 r. Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, w której stwierdził, iż jest 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, 

 

• postanowienie nr RG.6220.2.07.2018.KS z dnia 07.09.2018 r. Wójta Gminy 
Łubniany, w którym stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i określono zakres raportu oddziaływania na 
środowisko, 

 

• opinię nr NZ.4315.1.2.2019.EK z dnia 21.01.2019 r. Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, w której zaopiniował 
środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia 
bez uwag uwzględniając przy wydawaniu opinii przyjęte w przedłożonej 
dokumentacji zalecenia i rozwiązania techniczne, technologiczne 
i organizacyjne ograniczające uciążliwości przedsięwzięcia, 

 

• postanowienie nr GL.ZZO.3.435.13.1.2019.DB z dnia 28.01.2019 r. Dyrektora 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu Zarządu 
Zlewni w Opolu, w którym uzgodnił w zakresie gospodarki wodnej realizację 
planowanego przedsięwzięcia, 

 

• postanowienie nr WOOŚ.4221.5.2019.MD z dnia 14 lutego 2019 r. 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w którym uzgodnił 
środowiskowe uwarunkowania dla  realizacji planowanego przedsięwzięcia, 
 
przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
planowanego przedsięwzięcia. 

 

1. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest 
Wójt Gminy Łubniany. 



2. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, 
właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia przed wydaniem 
decyzji będą: 

− Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, 

− Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Opolu Zarządu Zlewni w Opolu 

− Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu. 
3. W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o: 

• możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy – jest ona 
wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy w Łubnianach, Łubniany                     
ul. Opolska 104, pokój nr 1, 

• możliwości składania uwag i wniosków – w terminie od dnia                
15.04.2019 r. do dnia 15.05.2019 r.  
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:  

− w formie pisemnej – złożone w Urzędzie Gminy w Łubnianach,                    
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w godzinach pracy urzędu lub 
przesłane pocztą na wskazany powyżej adres,  

− ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 
46-024 Łubniany, pokój nr 1  w godzinach pracy urzędu, 

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

4. Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubniany 
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


