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Marcinowice, dnia 05.10.2016 r. 

 

RG.6220.02.11.2016 

 

 

 

POSTANOWIENIE 

 

 

     

  Wójt Gminy Marcinowice po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Strzeblowskich Kopalń 

Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka, z dnia 

27.09.2016 r. o podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin: granitu ze 

złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”,   
 

 

postanawia  

 

 

na podstawie art. 123, zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) podjąć zawieszone postanowieniem z 

dnia 14.06.2016 r. znak RG.6220.02.08.2016 postępowanie w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu 

kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu 

materiałów wybuchowych”, planowanego do realizacji na działce nr 180/2 AM1, obręb 0002 

Chwałków, Gmina Marcinowice. 

 

Uzasadnienie 

 

 

Inwestor - Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 

1, 55-050 Sobótka w dniu 15.03.2016 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu 

kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu 

materiałów wybuchowych”.  
Wójt Gminy Marcinowice wszczął postępowanie w sprawie zawiadomieniem z dnia 23.03.2016 

r. znak RG.6220.02.01.2016 i tym samym powiadomił strony postępowania. Jednocześnie 

pismem RG.02.02.2016 z dnia 23.03.2016 r. na podstawie art. 64 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 (Dz. U. z 

2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 106 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2016, poz. 23 z późn. zm.), organ zwrócił się z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz 
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określenie zakresu ewentualnego raportu. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3. ust. 1 

pkt. 40 lit.a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) należy traktować 

jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.   

W toku prowadzonego przedmiotowego postępowania, Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 12.04.2016 r. nr WOOŚ.4240.263.2016.EJ.2 odesłała 

wniosek z uwagi na nieprawidłowo wypełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia zawierającą 

ogólnikowe sformułowania w części rodzaju technologii, rozwiązań chroniących środowisko, 

rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 

zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

Nadto Inwestor, Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce 

pismem  nr NG/1458/2016 z dnia  09.06.2016 r., złożył wniosek o zawieszenie postępowania w 

trybie art. 98 § 1 Kpa ponieważ zaistniał problem ustalenia stron postępowania - nadania 

przymiotu strony Pani Marii Tamberg. 

Wójt Gminy Marcinowice postanowieniem z dnia 14.06.2016 r. znak RG.6220.02.08.2016, 

zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww 

przedsięwzięcia. 

Inwestor - Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 

1, 55-050 Sobótka, pismem z dnia 27.09.2016 r., nr NG/2360/2016 złożył ponownie wniosek o 

podjęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na: „wydobywaniu kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” 

metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”, załączając nową Kartę 

Inwestycyjną Przedsięwzięcia. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
1. Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Spółka z o.o.  w Sobótce, ul. Torowa 1, 55-050 Sobótka 
2. Kancelaria Adwokacka, adw. Krzysztof Uczkiewicz, ul. Jedności Narodowej 118/2, 50-300 Wrocław, 

Pełnomocnik Pani Marii Tamberg. 
3. Rada Sołecka wsi Chwałków 
4. RG aa 
 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plac. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica 
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Podano do publicznej wiadomości poprzez: 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marcinowice 
umieszczenie na tablicy ogłoszeń w m. Chwałków 
umieszczenie na stronie www.bip.marcinowice.pl.  
 

 
Sprawę prowadzi: 
Ryszard Porębski 
tel. 74 850 34 96 
 

 

 

http://www.bip.marcinowice.pl/

