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Łubniany, dnia 04.10.2018 r. 
 
RG.6220.2.08.2018.KS 
 
 
 

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 2017 r.,  
poz. 1405 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami)  
 
 

postanawiam 
 
zawiesić postępowanie wszczęte w dniu 10.08.2018r. na 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 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” planowanego na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 206/37, 191/38, 192/38 i 165/38  4 obręb Biadacz , do czasu przedłożenia 
przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko. 

 
UZASADNIENIE 

 
  Wnioskiem z dnia 25.06.2018 r. ostatecznie uzupełnionym 10.08.2018 r. inwestor - 
SANDMIX Sp. z o.o. Sp. K, 46 – 080 Chróścice, ul. Piaskowa 2 reprezentowany przez 
pełnomocnika Pana Ryszarda Kowalczyka ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok.9, 
45 – 010 Opole zwrócił się do Wójta Gminy Łubniany o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do 
frakcjonowania i uszlachetniania kruszywa na terenie miejscowości Biadacz w gminie 
Łubniany” planowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 206/37, 191/38, 192/38 
i 165/38  4 obręb Biadacz 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 2017 r., poz. 1405 ze zm.).  
 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  (t. j. Dz. U. z 2017 r., Poz. 1405 ze zm.) Wójt Gminy 
Łubniany zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
w/w 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.6220.2.04.2018.KS z dnia 17.08.2018 r.) do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo nr RG.6220.2.05.2018.KS 
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z dnia 17.08.2018 r.) oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
w Opolu (pismo nr RG.6220.2.06.2018.KS z dnia 17.08.2018 r. ). 
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał opinię                                                      
nr WOOŚ.4220.194.2018.MD z dnia 28.08.2018 r. (data wpływu 29.08.2018 r. – przesłane 
w wersji elektronicznej przy pomocy platformy ePUAP), 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 zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na klimat akustyczny  terenów chronionych przed hałasem, na stan powietrza 
atmosferycznego oraz ryzyko związane ze zmianą klimatu, łagodzenia i przystosowania do 
tych zmian oraz odporność przedsięwzięcia na klęski żywiołowe. 
 Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu wydał 
postanowienie nr GL.ZZO.3.435.145.1.2018.DB z dnia 31.08.2018 r., w którym stwierdził, 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 zmianami) ze szczególnym 
uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydał opinię                                         
nr NZ.4315.2.66.2018.EK z dnia 04.09.2018 r. (data wpływu 06.09.2018 r.), w której stwierdził, 
że  istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia.  

 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 2017 r., 
poz. 1405 ze zmianami) oraz biorąc pod uwagę opinie organów opiniujących, Wójt Gminy 
Łubniany wydał w dniu 07.09.2018 r. postanowienie nr RG.6220.2.07.2018.KS, 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 2017 r., poz. 1405 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. 
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POUCZENIE 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
 
 
 
Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
1. SANDMIX Sp. z o.o. Sp.K, 46 – 080 Chróścice, ul. Piaskowa2 za pośrednictwem pełnomocnika Ryszarda 

Kowalczyka ECOPLAN Ryszard Kowalczyk, ul. Szpitalna 3 lok. 9, 45 – 010 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  (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 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 
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Opolu, Zarząd Zlewni w Opolu 

ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Umieszczono w miejscu publicznym: Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach 
                                                       

 
Od dnia ………………………. do dnia ……………………………   ……………………………………………………….. 

                             (Data wywieszenia)                                                             (Podpis osoby umieszczającej) 
 


