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Łubniany, dnia 21 października 2016 r. 
RG.6220.13.06.2016.TL 

 
 

POSTANOWIENIE 
 
 

w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

 

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 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 2016 r., 

poz. 353 ze zmianami), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz § 3 ust. 1            
pkt 39 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze 
zmianami), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego 
dnia 23.08.2016 r. (uzupełnionego w dniu 12.09.2016 r.) przez Spółdzielnię Pracy Surowców 
Mineralnych z siedzibą przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 3, 45-032 Opole  
 
 
 
 

postanawiam 
 
 

I. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sortowni kruszywa wraz z 
niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany” 
realizowanego przez Spółdzielnię Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą przy                     
ul. Kardynała Bolesława Kominka 3, 45-032 Opole, 
 

II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
który sporządzić należy 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 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem: 

 wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny, 

 wpływu przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego, 

 kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz 
odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe, 

oraz wnikliwej analizy konfliktów społecznych. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 Wnioskiem z dnia 23.08.2016 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 12.09.2016 r., 
inwestor: Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych z siedzibą przy ul. Kardynała Bolesława 
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Kominka 3, 45-032 Opole zwrócił się do Wójta Gminy Łubniany o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa 
naturalnego BIADACZ w gminie Łubniany”. Do wniosku dołączono wymagane załączniki, o 
których mowa w art. 74 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze 
zmianami). 
 Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, 
że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na instalacji węzła do przeróbki kruszywa 
(sortowni kruszywa) na terenie odkrywkowego zakładu górniczego „Biadacz” i w związku z 
tym, w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 39 (instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w §2 
ust. 1 pkt 26) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z               
2016 r., poz. 71 ze zmianami) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Zgodnie z 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 o 
ocenach  oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze 
zmianami) Wójt Gminy Łubniany zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w 
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
(pismo nr RG.6220.13.03.2016.TL z dnia 27.09.2016 r.) oraz do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo  nr RG.6220.13.04.2016.TL z dnia 27.09.2016 r.).  
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem                                     
nr WOOŚ.4241.354.2016.MSe z dnia 12.10.2016 r. (data wpływu 12.10.2016 r. – przesłane w 
wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP)) wyraził opinię, że dla 
planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, ustalając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko.  
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydał opinię                                         
nr NZ.4315.2.86.2016.EK z dnia 05.10.2016 r. (data wpływu 07.10.2016 r.), w której 
stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.  

Planowane przedsięwzięcie polegające na instalacji węzła do przeróbki kruszywa 
naturalnego realizowane będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 192/38, 165/38, 
123/41 oraz 126/41 a.m. 4 obręb Biadacz. Teren planowanej inwestycji objęty jest 
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany 
miejscowość Biadacz, uchwalonego przez Radę Gminy Łubniany uchwałą nr IV/27/15 z dnia 
26.01.2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 11.02.2015 r., poz. 308). Obszar 
przedsięwzięcia w wymienionym powyżej planie oznaczony jest symbolami: 

 „PE” – przeznaczenie podstawowe: teren udokumentowanego złoża kruszywa 
naturalnego, przeznaczone do odkrywkowego wydobywania wraz z zakładem 
przeróbczym; przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia towarzyszące, w tym 
infrastruktury technicznej, niezbędne dla prawidłowego działania zakładu przeróbczego 
kruszywa. 



Postanowienie nr RG.6220.13.06.2016.TL Strona 3 z 7 

 „Zn” – przeznaczenie podstawowe: obrzeża odkrywkowych wyrobisk górniczych (pas 
ochronny); przeznaczenie docelowe: tereny zieleni przywodnej niskiej i krzewiastej. 

Planowane przedsięwzięcie nie narusza zatem ustaleń obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, co ustalono w oparciu o wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (pismo Wójta Gminy Łubniany                     
nr RB.6727.69.2016 z dnia 20.09.2016 r.). 
 Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w obrębie ewidencyjnym Biadacz. 
Najbliższe tereny mieszkaniowe miejscowości Czarnowąsy oddalone są od granicy 
planowanej sortowni kruszywa w odległości około 560 m w kierunku południowo – 
zachodnim. Z kolei najbliższa zabudowa mieszkaniowa miejscowości Biadacz znajduje się w 
odległości ok. 840 m w kierunku południowo – wschodnim. 

Na podstawie informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, 
że w ramach planowanej inwestycji przewiduje się: 

 budowę sortowni kruszywa wraz z zespołem przenośników, 

 instalację stacji dozującej, 

 instalację przesiewacza wibracyjnego, 

 instalację odwadniacza kołowego kubełkowego, 

 instalację przenośników taśmowych, 

 budowę placów składowych kruszyw, 

 budowę najazdów ziemnych zasypów kruszywa, 

 instalację osadników części pylastych,  

 budowę dróg i placów gruntowych, a także z płyt betonowych, 

 posadowienie kontenera socjalnego, 

 budowę zbiornika bezodpływowego na ścieki. 
Kruszywo dostarczane będzie na węzeł przeróbczy rurociągiem tłocznym 

bezpośrednio z refulera, bądź też samochodami ciężarowymi w przypadku eksploatacji złoża 
z wykorzystaniem koparek i ładowarek. Eksploatacja złoża przy użyciu refulera polegać będzie 
na wydobywaniu kruszywa za pośrednictwem głowicy urabiającej wyposażonej w dysze, z 
których pod dużym ciśnieniem wydostawać będzie się woda. Woda ta rozdrobni złoże i 
kruszywo będzie zasysane przez pompę. Głowica umożliwia eksploatację złoża w ilości               
170 – 300 m3/h. Następnie zassany urobek wraz z wodą, transportowany będzie rurociągiem 
tłocznym na teren sortowni do odwadniacza, po przejściu przez który kruszywo 
transportowane będzie do kosza zasypowego, a następnie taśmociągiem nadawczym 
kierowane do przesiewacza wibracyjnego (zespołu przesiewaczy), gdzie odbywać będzie się 
sortowanie kruszywa na różnej wielkości frakcje. Przesortowany surowiec transportowany 
będzie za pomocą przenośników taśmowych na osobne pryzmy do magazynowania i w tej 
postaci stanowić będzie gotowy produkt.  
 W pierwszym etapie pracy sortowni, zanim nie powstanie odpowiednio duży akwen 
wodny (zawodnione wyrobisko) lub w czasie ewentualnej awarii refulera, urobek będzie 
wydobywany przy pomocy koparek i ładowany na samochody ciężarowe (typu wywrotka), 
które dostarczać będą go na teren sortowni, skąd za pomocą ładowarki będzie trafiał do 
kosza zasypowego węzła przeróbczego, na którym odbywać będzie się proces sortowniczy. 
 Dodatkowo najdrobniejsza frakcja kruszywa będzie odzyskiwana przy wykorzystaniu 
kołowego odwadniacza kubełkowego. Surowiec z przesiewacza wibracyjnego dostaje się jako 
pulpa wodno – piaskowa do wanny odwadniacza, gdzie koło odwadniające wyposażone w 
kubełki separuje piasek od wody. Odwodniony piasek kierowany będzie na zasyp taśmociągu, 
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którym następnie transportowany będzie na pryzmę. zakłada się uzyskiwanie frakcji surowca 
o następujących wymiarach: 

 0 – 2 mm (podziarno), 

 2 – 8 mm (kruszywo główne), 

 8 – 16 mm (kruszywo główne),  

 > 16 mm (nadziarno). 
Poszczególne frakcje będą magazynowane na placu składowym kruszyw, skąd będą 
wywożone poza teren zakładu. Transport realizowany będzie istniejącą drogą gruntową. W 
wyniku uruchomienia sortowni zakłada się zatrudnienie około 4-10 osób. 

Planowane przedsięwzięcie przeanalizowano pod kątem uwarunkowań określonych 
w art. 63 ust. 1 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  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami).  

Łączna powierzchnia terenu, na którym planuje się realizację węzła przeróbki 
kruszywa wraz z placem składowym wynosić będzie około 1,5 – 2 ha. Przedsięwzięcie 
realizowane będzie na terenie odkrywkowego zakładu górniczego „Biadacz” zajmującego 
powierzchnię 25 ha. W raporcie należy zatem przeanalizować skumulowane oddziaływanie 
planowanego przedsięwzięcia z zakładem górniczym „Biadacz”. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia w trakcie 
prac związanych z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego wykorzystywane będą 
następujące zasoby naturalne: 

 olej napędowy stosowany do napędu maszyn górniczych oraz samochodów 
transportujących kopalinę, 

 woda w niewielkich ilościach wykorzystywana do celów socjalnych. 
Na etapie eksploatacji sortowni kruszywa głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń 

do powietrza będzie: 

 praca koparek i ładowarek w trakcie załadunku kruszywa na samochody ciężarowe, 

 transport kruszywa do sortowni przy użyciu samochodów ciężarowych, 

 proces sortowania kruszywa na odpowiednie frakcje, 

 praca ładowarki podającej produkty handlowe na samochody odbiorców. 
Wskazane źródła będą emitowały przede wszystkim pył oraz produkty spalania oleju 
napędowego w wyniku pracy sprzętu górniczego oraz transportowego. W raporcie należy 
zatem przedstawić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza 
atmosferycznego przy jednoczesnym uwzględnieniu pracy zakładu górniczego „Biadacz”. 

Funkcjonowanie sortowni kruszywa wiązać się będzie również z emisją hałasu. 
Dodatkowo hałas emitowany będzie również przez sprzęt górniczy pracujący przy 
eksploatacji złoża „Biadacz”. W raporcie należy szczegółowo przeanalizować oddziaływanie 
przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu. W ocenie oddziaływania na klimat akustyczny 
należy uwzględnić zarówno sortownię kruszywa, jak i eksploatację złoża. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą następujące rodzaje odpadów 
związane m.in. z wykonaniem prac ziemnych, wykonaniem instalacji elektrycznej i montażem 
urządzeń technologicznych: 

 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – kod odpadu 17 01 07, 

 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – kod  odpadu 17 05 04, 

 żelazo i stal – kod odpadu 17 04 05, 

 tworzywa sztuczne – kod odpadu 17 02 03, 
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 drewno – kod odpadu 17 02 01, 

 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,  
17 09 02 i 17 09 03 – kod odpadu 17 09 04, 

 kable inne niż wymienione w 17 04 10 – kod odpadu 17 04 11, 

 opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01. 
Natomiast w wyniku funkcjonowania zakładu powstawać będą następujące odpady związane 
m.in. z wykorzystaniem na terenie kopalni różnego rodzaju substancji koniecznych do 
prawidłowego funkcjonowania maszyn: 

 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych – kod odpadu 13 02 05*, 

 sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny 
do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) – kod odpadu 15 02 02*, 

 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 – kod odpadu 15 02 03, 

 zużyte opony – kod odpadu 16 01 03, 

 filtry olejowe – kod odpadu 16 01 07*, 

 płyny hamulcowe – kod odpadu 16 01 13*, 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kod odpadu 20 03 01, 

 opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01, 

 opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02. 
Wszystkie odpady będą gromadzone selektywnie w szczelnych pojemnikach i odbierane 
przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. W 
raporcie należy wskazać ilość i sposób magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. 
 Na terenie sortowni kruszywa powstawać będą niewielkie ilości ścieków bytowych, 
które odprowadzane będą do projektowanego szczelnego szamba i opróżniane regularnie 
przez podmiot posiadający niezbędne zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie 
będzie natomiast źródłem powstawania ścieków przemysłowych, ponieważ woda 
wykorzystywana w systemie przepłukiwania kruszywa krążyć będzie w obiegu zamkniętym.  
 Wody opadowe z terenu objętego planowaną inwestycją będą swobodnie 
infiltrowały do gleby. 

W raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko należy 
uwzględnić elementy pozwalające na ocenę możliwości spowodowania nieosiągnięcia celów 
środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(M.P. z 2011r. Nr 40, poz. 451), o których mowa w art. 81 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 2016 r., poz. 
353 ze zmianami). 

W raporcie należy przeanalizować wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz, 
w tym na krajobraz kulturowy. 

Biorąc pod uwagę rodzaj używanych materiałów do realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz stosowane technologie należy stwierdzić, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie stwierdzono 
występowania form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia                        
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami). Planowane 



Postanowienie nr RG.6220.13.06.2016.TL Strona 6 z 7 

przedsięwzięcie będzie natomiast realizowane w odległości ok. 5,5 km od granic obszaru 
Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB20002, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych 
(zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu i RDOŚ w Opolu z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grądy Odrzańskie PLB20002 
(Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 1944 i Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1101) oraz w odległości ok. 8,1 km od 
granic obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Chrząstowic PLH160010, dla którego 
ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie RDOŚ w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach 
Chrząstowic PLH160010 (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 977). W ww. aktach prawnych 
zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu 
ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele 
działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała 
wskazanych w planach zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość 
osiągnięcia celów działań ochronnych. Jednocześnie w zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia nie występują: 
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
b) obszary wybrzeży, 
c) obszary górskie, 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 

wód śródlądowych, 
e) obszary przylegające do jezior. 
  W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, a zarazem w zasięgu jego 
oddziaływania nie występują także: 
a) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
b) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
  Ponadto w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjętego uchwałą 
Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.10.2013 r. ustalono, że 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze, na którym występują 
przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10.  

Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje tereny o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia, poza występowaniem krajobrazów o wysokich walorach historycznych, 
kulturowych i archeologicznych.  

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego 
charakter (sortownia kruszywa powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu 
przedmiotowego przedsięwzięcia) stwierdzono, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia 
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, 
Wójt Gminy Łubniany postanowił, że planowane przedsięwzięcie polegające na „Budowie 
sortowni kruszywa wraz z niezbędną infrastrukturą przy złożu kruszywa naturalnego 
BIADACZ w gminie Łubniany” wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko i określił pełny zakres raportu zgodny 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 2016 r., 
poz. 353 ze zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem wpływu przedsięwzięcia na klimat 
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akustyczny, stan powietrza atmosferycznego oraz kwestii zmian klimatu, ich łagodzenia i 
przystosowania do tych zmian, a także odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 
oraz wnikliwej analizy konfliktów społecznych. 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia postanowienia. 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Spółdzielnia Pracy Surowców Mineralnych 
ul. Kardynała Bolesława Kominka 3 
45-032 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  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 353 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) 
3. a/a 

 

Do wiadomości: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole 


