
 

        
 
 
 

 
 

Łubniany, 24.11.2016 r. 
RG.6220.18.01.2016.TL 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 
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 2016 r., poz. 353 ze zmianami), w związku z               
art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                    
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)   
 
 

zawiadamiam strony postępowania 
 
że w dniu 21.11.2016 r. na wniosek Pana Leszka Rzeczkowskiego prowadzącego działalność 
gospodarczą pod nazwą Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski z siedzibą przy                  
ul. Myśliborskiej 24a/27, 03-185 Warszawa działającej w imieniu inwestora: Gmina Łubniany,  
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany na podstawie upoważnienia nr RO.0052.12.2016 z dnia 
27.04.2016 r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
„Budowie ścieżek rowerowych i przebudowie dróg – odcinek nr 3 od granicy gminy Łubniany z 
gminą Dobrzeń Wielki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w miejscowości Brynica, aż do 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1702 i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 1702 przez 
przysiółek Surowina w kierunku miejscowości Świerkle do granicy z gminą Dobrzeń Wielki”. 
 

 Celem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz 
ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki 
zdrowia i życia ludzi. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania 
wynikających z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w zakresie czynnego udziału w 
każdym stadium postępowania. Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z 
wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości składania w toku postępowania uwag i 
wniosków w Urzędzie Gminy w Łubnianach z siedzibą w Łubnianach przy ul. Opolskiej 104, pok. 
nr 1 w godzinach pracy urzędu. 

 W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 
20, niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej www.bip.lubniany.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach 
ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany i na tablicy ogłoszeń sołectwa Brynica. 

WÓJT GMINY ŁUBNIANY 
46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104 
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Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na 
realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Łubniany. Decyzję wydaje się po 
zasięgnięciu  opinii i uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Opolu. 

W związku z powyższym informuję, że w dniu 25.11.2016 r. organ prowadzący 
postępowanie zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu (pismo nr RG.6220.18.02.2016.TL) oraz do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo nr RG.6220.18.03.2016.TL). 
            
Otrzymują: 
1. Pełnomocnik inwestora – Pan Leszek Rzeczkowski  

Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski 
ul. Myśliborska 24a/27 
03-185 Warszawa 

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 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 Brynica 

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

 
 

 
 
 


