
 

        
 
 
 

 
 

Łubniany, dnia 28.02.2018 r. 
RG.6220.13.17.2017.KS 

ZAWIADOMIENIE 
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 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 2017 r., 
poz. 1405 ze zm.)  

zawiadamiam strony postępowania: 
 

 - w związku z art. 545 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 

1566 ze zmianami) oraz art. 77 ust. 1 pkt 4 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 

zmianami) Wójt Gminy Łubniany zwrócił się pismem nr RG.6220.13.15.2017.KS z dnia 

27.02.2018 r. z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na 

Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność związaną z 

odzyskiem miedzi z kabli energetycznych usytuowanego na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 355, 356/1, 356/3  a.m. 5 obręb Dąbrówka Łubniańska, 

 

- pismem nr RG.6220.13.16.2017.KS z dnia 27.02.2018 r. wezwano firmę MONTEKS Artur 
Wysocki, ul. Oleska 48, Dąbrówka Łubniańska, 46 – 024 Łubniany, do przedłożenia uzupełnienia 
Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia polegającego na Adaptacji istniejących budynków 
w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność związaną z odzyskiem miedzi z kabli energetycznych, 
w związku z wezwaniem nr WOOŚ.4242.63.2017.JGD z dnia 5 lutego 2018 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.  
 

Wójt Gminy Łubniany prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

Adaptacji istniejących budynków w Dąbrówce Łubniańskiej pod działalność związaną 
z odzyskiem miedzi z kabli energetycznych usytuowanego na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 355, 356/1, 356/3  a.m. 5 obręb Dąbrówka Łubniańska.  
Inwestorem jest: MONTEKS Artur Wysocki, ul. Oleska 48, Dąbrówka Łubniańska, 46 – 024 
Łubniany. 
 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 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) zastosowano przepis art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1257 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. 
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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.        

 
 
 
 
Otrzymują: 
1. MONTEKS Artur Wysocki, ul. Oleska 48, Dąbrówka Łubniańska, 46 – 024 Łubniany 
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 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) poprzez zamieszczenie obwieszczenia na: 

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

 tablicy ogłoszeń sołectwa Dąbrówka Łubniańska 

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


