Tułowice dnia 18.02.2016r.
RLiOŚ.6220.1.4.2016.AF
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.)
ZAWIADAMIAM
O POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM PROWADZONYM Z UDZIAŁEM
SPOŁECZEŃSTWA
oraz o przystąpieniu
do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża
bazaltu „Rutki” metodą odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych na terenie projektowanego
obszaru górniczego „Rutki IV”. Udokumentowane złoże bazaltu „Rutki” zlokalizowane jest na
gruntach wsi Ligota Tułowicka, w gminie Tułowice. Planowana do eksploatacji część złoża „Rutki”
obejmuje działki nr 335/4, 355, 356, 357, 363, 365, 366/2, 366/3, 366/4, 378/1, 379/1, 380/1, 381/1,
383, 384/2, 384/3, 385/1, 386/1, 386/2, 387/2, 387/1, 388, 389, 390/1, 390/3, 390/4, 391, 392, 393,
394, 395, 396, 397, 398, 399/2, 399/3, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 411, 412/1, 412/2, 415/1, 415/2,
415/4, 415/5, 417, 430/15, 467, 474/2, 474/3, 474/4, 477, 478, 479, 480 obręb Ligota Tułowicka,
gmina Tułowice, woj. opolskie
Inwestor: Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka Akcyjna w Niemodlinie, ul.
Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49-100 Niemodlin.
Projektowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopaliny ze złoża bazaltu „Rutki” metodą
odkrywkową z użyciem materiałów wybuchowych na terenie projektowanego obszaru górniczego
„Rutki IV”. Udokumentowane złoże bazaltu „Rutki” zlokalizowane jest na gruntach wsi Ligota
Tułowicka, w gminie Tułowice. Planowana do eksploatacji część złoża „Rutki” obejmuje działki nr
335/4, 355, 356, 357, 363, 365, 366/2, 366/3, 366/4, 378/1, 379/1, 380/1, 381/1, 383, 384/2, 384/3,
385/1, 386/1, 386/2, 387/2, 387/1, 388, 389, 390/1, 390/3, 390/4, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,
398, 399/2, 399/3, 401, 402, 403, 405, 406, 407, 411, 412/1, 412/2, 415/1, 415/2, 415/4, 415/5, 417,
430/15, 467, 474/2, 474/3, 474/4, 477, 478, 479, 480 obręb Ligota Tułowicka, gmina Tułowice, woj.
Opolskie.
Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 29.12.2015 roku (data wpływu
31.12.2015r.) złożony w imieniu Inwestora Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych Spółka
Akcyjna w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49-100 Niemodlin przez Pana Henryka
Kowalczyka działającego z upoważnienia inwestora.

Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko.
Informacje o:
1) wniosku,

2) raporcie oddziaływania na środowisko,
umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tułowicach
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: RLiOŚ.6220.1.1.2016.AF z dnia 02.02.2016r.

Raport o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko złożono w dniu
29 grudnia 2015 roku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) postępowanie niniejsze
prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Tułowice jest organem właściwym do
wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków. Decyzja zostanie wydana po uzgodnieniu z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu oraz Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Opolu.
Zgodnie z art. 77 ust. 1 i art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o opinię oraz do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację .
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją
sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 19.02.2016r.- 10.03.2016 włącznie.
Zgodnie z art. 34 ww. ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do
protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Tułowicach, pokój nr 3 w godzinach urzędowania lub za
pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem
elektronicznym. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez
rozpoznania , zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminów załatwiania sprawy nie
wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z
przyczyn niezależnych od organu .
Zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich
przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej
zmianie swojego adresu . Zgodnie z § 2 tego przepisu, w razie zaniedbania obowiązku określonego w §
1 doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.
Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie
Biuletynu Informacji Publicznych Urzędu Gminy w Tułowicach. oraz wywieszone na tablicach
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości Tułowice.

Otrzymują:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
1. Henryk Kowalczyk - prokurent samoistny
Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 30, 49-100 Niemodlin,

2. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice
ul. Parkowa 14m 14a, 49-130 Tułowice,
3. Agencja Nieruchomości Rolnych
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole,
4. Juszczyszyn Bogusława
Rutki 9, 49-156 Gracze,
5. Juszczyszyn Piotr
Rutki 9, 49-156 Gracze,
6. Kowalski Paweł
Ligota Tułowicka 34, 49-130 Tułowice,
7. Artomski Arkadiusz
ul. Kusocińskiego 28, 47-300 Krapkowice,
8. Banasiak Elżbieta
ul. Australijska 16, 54-402 Wrocław,
9. a/a

