
 

        

 

 

 

 

 

RG.6220.3.01.2021.RS       Łubniany, dnia 28.10.2021 r. 

                           

 

 

Postanowienie 
 

Na podstawie art. 123 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego – dalej KPA, (Dz.U. 2021 r., poz. 735), oraz art. 72 ust. 4 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 – dalej 
OOŚ (Dz.U. 2021 r., poz. 247), po rozpatrzeniu wniosku Spółdzielni Pracy Surowców 
Mineralnych w Opolu, ul. Kardynała B. Kominka 3, 45-032 Opole, w sprawie przedłużenia 
ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża BIADACZ” w wariancie I, 
 

postanawiam 
 
1. Przedłużyć termin ważności decyzji Wójta Gminy Łubniany nr RG.6220.2.18.2015.TL  

z dnia 14.10.2015 (ostateczność decyzji w dniu 02.11.2015 r.), o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja kruszywa 
naturalnego ze złoża Biadacz" w wariancie I, do dnia 02.11.2025 r. 

2. Uznać, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy oraz przedłożoną dokumentacją, że nie 
zmieniły się warunki realizacji przedsięwzięcia określone w w/w decyzji środowiskowej. 

 
Uzasadnienie 

 
 W dniu 11.10.2021 r., do Wójta Gminy Łubniany, wpłynął wniosek Spółdzielni Pracy 
Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kardynała B. Kominka 3, 45-032 Opole, w sprawie 
przedłużenia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Biadacz" w wariancie I. 
 We wniosku wskazano, że nie uległy zmianie warunki realizacji przedsięwzięcia 
określone w decyzji środowiskowej Wójta Gminy Łubniany z dnia 14.10.2015 r.  
nr  RG.6220.2.18.2015.TL. 
 Zgodnie z art. 72 ust. 3 i 4 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w ust. 1 art. 72 w/w ustawy. 
Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia,  
w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, 
która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, 
na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa 
w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej 
instancji stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 
jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje  
na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, 
jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu  
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nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
 Wniosek o przedłużenie ważności decyzji środowiskowej został złożony w terminie 
określonym w art. 72 ust. 4 w/w ustawy ooś. 
 Wnioskowana do wydłużenia ważności decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia, to decyzja pn.: "Eksploatacja kruszywa naturalnego ze 
złoża Biadacz" w wariancie I. 
 Realizacja inwestycji objętej w/w decyzją środowiskową, zgodnie z deklaracją 
wnioskodawcy i przedłożoną dokumentacją,  będzie przebiegać etapowo, jak również nie 
uległy zmianie żadne warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 02.11.2015 r. 
 W związku z powyższym zostały spełnione przesłanki warunkujące możliwość 
przedłużenia ważności przedmiotowej decyzji. 
 W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 
 

Pouczenie 
 
 Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Łubniany, w terminie 7 dni od daty 
otrzymania postanowienia. 
 

 

 

Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Spółdzielni Pracy Surowców Mineralnych w Opolu, ul. Kardynała B. Kominka 3, 45-032 Opole  

2. a/a 

Do wiadomości: 

1. BIP Urzędu Gminy Łubniany 

2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Łubniany 


