
       Zdzieszowice, 12 sierpień 2009 r.

Oś. 7625-6/2009

D E C Y Z J A 

Na  podstawie  art.  105  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2,
art. 75 ust.1 pkt 4, art.  75 ust. 3, art. 84 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 (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  

          o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację  przedsięwzięcia  wdroŜenie innowacyjnej  linii  do śrutowania elementów stalowych
oraz blach na terenie Zakładu "WAKRO" Sp. z o.o. w Kr ępnej gmina Zdzieszowice.

U Z A S A D N I E N I E

Inwestor firma WAKRO Sp. z o.o. ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna zwróciła się z wnioskiem
bez numeru z dnia 15.06.09 r. (wpłynął do tut. urzędu 22.06.br - uzupełnionym w dniu 23.07 br.) o
wydanie  decyzji  o   środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia
polegającego na  wdroŜeniu innowacyjnej linii do śrutowania elementów stalowych oraz blach na
terenie  Zakładu "WAKRO" Sp.  z  o.o.  w Krępnej  gmina Zdzieszowice.  Przedsięwzięcie  będzie
realizowane na działce o nr ew. 676/3.

Do wniosku dołączono:
– kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 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 (Dz. U z 2008 r. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.),

– kopię  mapy  ewidencyjnej  obejmującej  przewidziany  teren,  na  którym  realizowane  będzie
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,

– wypis  z  rejestru  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Zgodnie  z  art.  71  ust.  2  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  (Dz.  U  z  2008  r.  Nr  199,  poz.  1227  ze  zm.)  dla  planowanych
przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wymagane  jest
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie  z  art.  63  ww.  ustawy  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  dla  tych



przedsięwzięć stwierdza, po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust. 1 ww. ustawy
organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem właściwym do
jej  wydania  dla  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (z
wyjątkiem przedsięwzięć  realizowanych  na terenach zamkniętych,  obszarach  morskich,  zmiany
lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na uŜytek rolny lub podziału gruntów) jest wójt,
burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
Klasyfikacji  przedsięwzięcia  do  kategorii  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco
oddziaływać  na środowisko zgodnie z art. 60 i art. 173 ww. ustawy (do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych) dokonuje się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów  z
dnia  9  listopada  2004  r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać  na  środowisko oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
ze zm.).
W związku z rozbieŜnością  regulacji  przepisów prawa polskiego (przepisów wykonawczych)  i
unijnych w zakresie kwalifikacji w/w przedsięwzięć do sporządzenia raportu i mając na uwadze
wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r,. w zakresie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczność
stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE
C-106/77  Simmenthal  SpA)  oraz  obowiązek  prowspólnotowej  wykładni  przepisów  prawa
krajowego (orzeczenie TSWE C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie
postanowił przeprowadzić wymagany przepisami Dyrektywy Rady  97/11/WE z dnia 3 marca 1997
r.  zmieniającej  dyrektywę  85/337/EWG w sprawie  oceny wpływu wywieranego  przez niektóre
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem
wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania.    
Mając  na  uwadze  zapisy  Dyrektywy  Rady  97/11/WE  z  dnia  3 marca  1997  r.  zmieniającej
dyrektywę  85/337/EWG  w  sprawie  oceny  wpływu  wywieranego  przez  niektóre  publiczne  i
prywatne  przedsięwzięcia  na  środowisko,  planowane  przedsięwzięcie  kwalifikuje  się  do
przedsięwzięć  zgodnie  z  pkt  4   lit.d  załącznika  II  cyt.  Dyrektywy  (przetwórstwo  metali:
powierzchniowa obróbka i powlekanie metali).
Weryfikacji  wniosku  w  zakresie  powyŜszej  klasyfikacji  przedsięwzięcia,  organ  dokonał  przy
uwzględnieniu kryteriów określonych w  § 4 i  §  5 ww. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 r. i wymogów określonych w aneksie ww. Dyrektywy, w których sformułowane
zostały  szczegółowe  uwarunkowania  związane  z  kwalifikowaniem  do  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko, przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

W dniu 22.06.2009 r. na wniosek firmy WAKRO Sp. z o.o. , ul. Zdzieszowicka 51, 47-330 Krępna
wszczęto  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia polegającego na wdroŜeniu innowacyjnej
linii do śrutowania elementów stalowych oraz blach na terenie Zakładu "WAKRO" Sp. z o.o. w
Krępnej gmina Zdzieszowice.
W dniu 23.06.2009 r. organ wystąpił  do Starosty Krapkowickiego i Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Dane o wniosku i  przebiegu postępowania umieszczono w Biuletynie  Informacji  Publicznej  na
stronie internetowej,  wywieszono na tablicy ogłoszeń  tut. urzędu oraz poinformowano pisemnie
strony o moŜliwości zapoznania się ze sprawą  na kaŜdym jej etapie -  zgodnie z art. 21 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 (Dz. U z 2008
r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W toku przeprowadzonego postępowania do urzędu wpłynęła opinia strony dot. rozbudowy zakładu
jak równieŜ jedna strona zapoznała się na miejscu -w siedzibie urzędu pok.B-207 z dokumentacją w



powyŜszej sprawy. 
Pismem o nr  NZ/MO-4325-28/09  z  dnia  09.07.br.  Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny
wniósł o nałoŜenie na Inwestora przedsięwzięcia obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
Starosta Krapkowicki  pismem o nr ROŚ.7633-24/09 z dnia 05.08.2009 r. (wpłynęło  do urzędu
10.08.br) zwrócił komplet dokumentów w sprawie  bez wydania opinii, informując, Ŝe:
– w przesłanej dokumentacji nie podano podstawy prawnej kwalifikacji, o której była mowa w

piśmie z dnia dnia 07.07.09 r.,
– w  uzupełnieniu  karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  stwierdzono  cyt.  „wykonanie

projektowanego  przedsięwzięcia  będzie  wymagało  przeprowadzenia  typowych  prac
adaptacyjno - montaŜowych, a takŜe remontów wewnątrz pomieszczeń„ zatem naleŜy ustalić
czy istnieje podstawa prawna do prowadzenia  postępowania wynikającą  z  katalogu decyzji
określonych w art. 72 ustawą o udostępnieniu informacji.....,

– wyŜej  wymienione  aspekty  stanowią  podstawę  prawną  do  prowadzenia  postępowania
administracyjnego w sprawie, wobec czego starosta zwraca dokumentację bez wydania opinii.   

Planowane  przedsięwzięcie  zgodnie  z  wymogami  ww.  Rozporządzenia  nie  kwalifikuje  się  do
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyŜsze pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące uwarunkowania:
Planowane  przedsięwzięcie  obejmuje  zakup  i  wdroŜenie  innowacyjnej  linii  do  śrutowania
(oczyszczarki do czyszczenia blach i kształtowników stalowych). 
Linia do śrutowania zlokalizowana będzie w istniejącej hali na działce o nr ew. 676/3 i powierzchni
0,901 ha.
Wykonanie  projektowanego  przedsięwzięcia  będzie  wymagało  przeprowadzenia  typowych  prac
adaptacyjno – montaŜowych, a takŜe remontów wewnątrz pomieszczeń na działce o nr ew.  676/3.   
Inwestycja przyczyni się do zmiany procesu produkcyjnego tj. ograniczenia emisji pyłów podczas
piaskowania, zwiększenia automatyzacji i kompleksowości produkcji, poszerzenia oferty o usługę
śrutowania elementów stalowych i blach, wzrostu jakości produkowanych wyrobów i zwiększenie
moŜliwości produkcyjnych.
Odpady powstające w trakcie prac budowlano - montaŜowych to odpady inne niŜ niebezpieczne tj.
gruz,  tworzywa  sztuczne,  Ŝelazo,  stal  papier,  tektura,  drewno)  nie  stwarzające  zagroŜenia  dla
środowiska.  Emisja  zanieczyszczeń  powietrza  atmosferycznego  będzie  miała  charakter
niezorganizowany o nie duŜym zasięgu oraz będzie występować okresowo z róŜnym natęŜeniem w
sposób przemijający (praca silników samochodów spalających głównie olej napędowy, oraz typowe
prace montaŜowe - spawanie).  
Nie przewiduje się  powstawania  ścieków,  które  mogłyby zanieczyścić  wody powierzchniowe i
podziemne.  Prawidłowo  prowadzona  gospodarka  odpadami  wyeliminuje  moŜliwość
zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego.    
Jak  wynika  z  karty  informacyjnej,  funkcjonowanie  przedsięwzięcia  nie  spowoduje  Ŝadnych
przekroczeń standardów jakości środowiska. 
Na terenie działki 676/3 w Krępnej ani w bliskim sąsiedztwie nie występują obszary z siedliskami
przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których ochrony zostałby utworzony obszar
Natura 2000, wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92,
poz.880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach szczególnie wraŜliwych
czyli  terenach podmokłych,  strefach nadbrzeŜnych,  górach,  obszarach leśnych, wodno-błotnych,
obrębie parków narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatów. Inwestycja nie jest połoŜona na
obszarach  waŜnych  dla  ochrony  siedlisk  przyrodniczych  oraz  gatunków  roślin  i  zwierząt  dla
których  tworzy  się  sieć  Natura  2000.  Nie  jest  równieŜ  połoŜona  na  obszarach  istotnych  dla
podtrzymania  całości  sieci  Natura  2000,  w  tym  korytarzy  ekologicznych.  Przedsięwzięcie  nie
będzie  realizowane  na  obszarach  przylegających  do  jezior,  uzdrowisk  i  obszarów  ochrony
uzdrowiskowej.



Planowane przedsięwzięcie  nie  będzie  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko.  Oddziaływanie
zamyka się  w granicach działki  nr 676/3, do której  Inwestor ma tytuł  prawny.  Przedsięwzięcie
zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.
Lokalizacja inwestycji jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych
obszarów  mieszkaniowych  w  sołectwach  Rozwdza-Krępna  w  obrębie  gminy  Zdzieszowice
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LIV/400/98 z dnia 17.06.1998 r.
Działka, na której realizowana będzie inwestycja, oznaczona jest symbolami RPU-tereny urządzeń
obsługi gospodarki polowej, ogrodniczej, zwierzęcej; UH-tereny usług handlu; S-tereny składów, w
części Z-ulice zbiorcze.
Potencjalne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  poszczególne  komponenty  środowiska
przyrodniczego,  jak  równieŜ  na  zdrowie  i  warunki  Ŝycia  ludzi  nie  będzie  miało  negatywnego
wpływu.

W związku z powyŜszym po dokonaniu analizy informacji zawartych we wniosku oraz biorąc pod
uwagę  aktualne zagospodarowanie terenu i  lokalizację  przedsięwzięcia oraz opinie organów,  tj.
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach i Starosty Krapkowickiego,
tutejszy organ uznał, Ŝe planowane przedsięwzięcie polegające na   wdroŜeniu innowacyjnej linii do
śrutowania elementów stalowych oraz blach na terenie Zakładu "WAKRO" Sp. z o.o. w Krępnej
gmina  Zdzieszowice,  nie  jest  przedsięwzięciem,  które  spowoduje  znaczące  oddziaływanie  na
środowisko.

W świetle  art.  72  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 (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), powyŜsze oznacza, Ŝe
realizacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  podlega  obowiązkowi  uzyskania  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  i  przeprowadzenia  związanej  z  tą  decyzją  procedury  oceny
oddziaływania  na  środowisko,  poniewaŜ  rodzaj  i  charakterystyka,  usytuowanie  oraz  skala
moŜliwego  oddziaływania  nie  kwalifikuje  tego  przedsięwzięcia,  jako  mogącego  znacząco
oddziaływać na środowisko.

Zgodnie  z  treścią  art.  105  §  1  Kpa,  gdy  postępowanie  z  jakichkolwiek  przyczyn  stało  się
bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję umarzającą postępowanie.

Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji  słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wolna jest od opłaty na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz.1635).

                             Z up. BURMISTRZA

       mgr Sybila Zimerman
                                                 Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:
– WAKRO Sp. z o.o.
– Strony postępowania
Do wiadomości:
– Starostwo Powiatowe w  Krapkowicach
– Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
– A/a


