
 

        
 
 
 

 
 

Łubniany, dnia 06.12.2018 r. 
RG.6220.5.05.2018.KS 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 10 i art. 79a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami) w toku postępowania 
wszczętego w dniu 17.10.2018 r. na wniosek Pana Roberta Góra, ul. Powstańców Śląskich 12, 
Kolanowice, 46 – 024 Łubniany doręczony Wójtowi Gminy Łubniany w dniu 25.07.2018 r. 
ostatecznie uzupełniony w dniu 17.10.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie chlewni o obsadzie do 25,20 
DJP, obsada zwierząt w całym gospodarstwie wyniesie 68,85 DJP na działce nr 1091/232 
obręb geodezyjnym Kolanowice w miejscowości Kolanowice. 
 

zawiadamia strony postępowania 
 
o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed 
wydaniem decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego 
przedsięwzięcia.  

Mając powyższe na uwadze Wójt Gminy Łubniany wyjaśnia, że zgodnie z treścią wniosku oraz 
karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane przedsięwzięcie polega na budowie  chlewni 
o obsadzie do 25,20 DJP, obsada zwierząt w całym gospodarstwie wyniesie 68,85 DJP na działce 
nr 1091/232 obręb geodezyjnym Kolanowice w miejscowości Kolanowice. W myśl 
przedstawionych przez Wnioskodawcę założeń, w ramach planowanego przedsięwzięcia 
przewiduje się m.in. budowę chlewni o obsadzie do 25,20 DJP, gdzie obsada w całym 
gospodarstwie wyniesie 68,85 DJP. Planowane przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust. 1 pkt 102 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 71) stanowi przedsięwzięcie 
mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko chów lub hodowla zwierząt, inne niż 
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza (DJP). 

 Zaznaczyć należy że planowane przedsięwzięcie przewidziane jest jednocześnie do realizacji 
na terenie, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Łubniany miejscowości  KOLANOWICE, uchwalony przez Radę Gminy Łubniany uchwałą 
nr VII/35/95 z dnia 23.06.1995 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego Nr 9/96 
z dnia 19.04.1996 r. poz.43. Zgodność przedsięwzięcia z MPZP jest przesłanką niezbędną do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz. U. 
z 2018r. poz. 2081). W myśl przywołanego przepisu  „właściwy organ wydaje decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został 
uchwalony”. Zgodnie zaś z treścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
gminy Łubniany miejscowości  KOLANOWICE, uchwalonego przez Radę Gminy Łubniany 
uchwałą nr VII/35/95 z dnia 23.06.1995 r. dla działki nr 1091/232  a.m. 2 położonej 
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w miejscowości Kolanowice obszar w planie zagospodarowania przestrzennego gminy 
oznaczony jest symbolami: „R” i „16 MR”: teren upraw polowych i ogrodniczych oraz teren 
zabudowy zagrodowej, gdzie zgodnie z ww. planem dla symbolu „16 MR” obowiązuje zapis: 
„Zabrania się lokalizacji na terenach istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej (poza terenami określonymi w planie) nowych obiektów 
szkodliwych, lub mogących pogorszyć stan środowiska (wymagających określenia warunków 
korzystania ze środowiska), a dla symbolu „R” obowiązuje zapis: „Warunkowo dopuszcza się 
jedynie inwestycje związane z produkcją rolną (zagrody, fermy), lokalizowane na terenach 
położonych w bliskim sąsiedztwie istniejącej zabudowy z pominięciem wysokich klas 
bonitacyjnych, przy drogach lokalnych w pasie 45-50.” 

W myśl przedstawionych złożeń planowana inwestycja  bezsprzecznie stanowi przedsięwzięcie 
mogące pogorszyć stan środowiska (wymagające określenia warunków korzystania ze 
środowiska) oraz znajduje się od dróg lokalnych  w pasie ok. 70 – 200 m.  

Powyższe okoliczności jednoznacznie wskazują na brak zgodności lokalizacji planowanego 
przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, co zgodnie z cyt. art. 80 ust. 2 cyt. ustawy z dnia 3 października 2008r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko skutkuje koniecznością wydania przez 
tut. organ decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski 
w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty 
doręczenia niniejszego pisma.  

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach pok. nr 1. 
Uwagi i wnioski składać można w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach, ul. Opolska 104, 46-
024 Łubniany, sekretariat – pok. nr 18, w godzinach urzędowania. 

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że w ww. terminie 
stronie, na której żądanie wszczęto postępowanie administracyjne, przysługuje prawo 
przedłożenia dodatkowych dowodów celem wykazania spełnienia wymaganych na tym 
etapie przesłanek  umożliwiających stwierdzenie zgodności lokalizacji  planowanego 
przedsięwzięcia z ustaleniami MPZP. 

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 Kolanowice 

 
Otrzymują: 
1. Pan Robert Góra, ul. Powstańców Śląskich 12, Kolanowice,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 2018 r., poz. 2081) 
poprzez zamieszczenie obwieszczenia na: 

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

 tablicy ogłoszeń sołectwa Kolanowice 

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

 

Umieszczono w miejscu publicznym: Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach 
      
                                                  
 

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

                             (Data wywieszenia)                                                             (Podpis osoby umieszczającej) 


