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Łubniany, dnia 20.12.2016 r. 
 
RG.6220.13.08.2016.TL 
 

POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 63 ust. 5 i 6, w związku z 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) oraz zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23)  
 

postanawiam 
 
zawiesić postępowanie wszczęte w dniu 12.09.2016 r. na wniosek Spółdzielni Pracy 
Surowców Mineralnych z siedzibą przy ul. Kardynała Bolesława Kominka 3, 45-032 Opole w 
sprawie wydania 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 czasu 
przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko. 

 
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 
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”, dołączając do wniosku 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). Wójt 
Gminy Łubniany wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie w dniu  
12.09.2016 r.  

 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 2016 r., poz. 353 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, 
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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. 

 Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację planowanego przedsięwzięcia wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem 
uwarunkowań wymienionych 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) oraz biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, Wójt Gminy 
Łubniany wydał w dniu 21.10.2016 r. postanowienie nr RG.6220.13.06.2016.TL, w którym 
stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres 
raportu oddziaływania na środowisko.  

Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 5 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), zgodnie z którym, w przypadku 
stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

 
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 
 
 
 
 
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 


