
                                                 Zdzieszowice, 7 styczeń  2011 r.

Oś. 7625 – 14/2010/2011

 P O S T A N O W I E N I E 
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) a takŜe § 3 ust.2 pkt.2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć  mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397),  po zapoznaniu się z
opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 09.12.10 r
(data  wpływu  do  tut.  urzędu  20.12.10  r.)  znak  NZ/TM-4325-54/10  oraz  Regionalnej  Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 09.12.10 r.(data wpływu do tut. urzędu 20.12.10 r.)  znak
RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-500/10/lw kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 w/w ustawy

postanawiam

odstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia
polegającego  na  „rozbudowie  istniejącego  budynku  warsztatu  mechaniki  pojazdowej  o  stację
diagnostyczną kontroli pojazdów o całkowitej masie do 3,5 Mg zlokalizowanego w śyrowej przy ul.
W. Polskiego 17 A na dz. nr 556, obręb śyrowa”.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Steindor pismem złoŜonym w dniu 16.11.2010 r. wystąpił z wnioskiem o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „rozbudowa istniejącego
budynku warsztatu mechaniki pojazdowej o stację diagnostyczną kontroli pojazdów o całkowitej
masie do 3,5 Mg zlokalizowanego w śyrowej przy ul. W. Polskiego 17 A na dz. nr 556, obręb
śyrowa”.

Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest  do przedsięwzięć  wymienionych w § 3 ust.2
pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)  tj. „do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się równieŜ przedsięwzięcia:
polegające  na rozbudowie,  przebudowie  lub  montaŜu  realizowanego  lub  zrealizowanego
przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w  wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montaŜu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile
progi te zostały określone”.   

W związku z tym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r.
Nr  199,  poz.1227  ze  zm.),  pismem z  dnia  26.11.2010  r.  znak  Oś.7625-14/2010,  wystąpił  do
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  oraz  do  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie z dnia
09.12.10 r  (data wpływu do tut.  urzędu 20.12.10 r.)  znak NZ/TM-4325-54/10 wyraził  opinię  o
odstąpieniu  od  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  ww.  przedsięwzięcia  na
środowisko.  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  postanowieniu  RDOŚ-16-



WOOŚ-6613-2-500/10/lw z dnia 09.12.10 r.(data wpływu do tut. urzędu 20.12.10 r.) wyraził opinię,
iŜ  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko.

Realizacja  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  obowiązującym  miejscowym  planem
zagospodarowania  przestrzennego,  przyjętym  uchwałą  Nr  XXXVI/243/97  Rady  Miejskiej  w
Zdzieszowicach z dnia 26.04.1997 r. - symbol KS,UH w części D – tereny urządzeń komunikacji
samochodowej (KS), tereny usług handlu (UH), ulice dojazdowe (D).  

Organ zwaŜył, co następuje:
W ramach prac  przewiduje się:

– rozbudowę  budynku warsztatu mechaniki  pojazdowej o pomieszczenie stacji  diagnostyki
pojazdów,

– utwardzenie terenu wraz z 4 miejscami postojowymi dla pojazdów,
– niezbędną  infrastrukturę  (sieci  kanalizacyjne,  zasilania  elektrycznego  i  dojazdów  do

obiektu).
Na  stacji  diagnostycznej  będą  przeprowadzane  okresowe  badania  techniczne  dla  samochodów
osobowych,  samochodów cięŜarowych  do 3,5  Mg dopuszczalnej  masy całkowitej,  motocykli  i
motorowerów, ciągników rolniczych, przyczep do 3,5 Mg dopuszczalnej masy całkowitej.

Okresowe badania techniczne będą polegały na:
– sprawdzeniu: układu hamulcowego i siły hamowania, amortyzatorów, luzów w połączeniach

układu kierowniczego oraz zawieszenia,
– pomiaru: grubości lakieru, geometrii kół, poziomu hałasu, toksyczności hałasu,
– sprawdzeniu i regulacji świateł.

Przeglądy techniczne nie będą prowadzone w samochodach przystosowanych do zasilania
gazem. Uruchomienie planowanego przedsięwzięcia wpłynie na jakość świadczonych usług. 

Nowo projektowaną stację diagnostyczną planuje się wyposaŜyć w mechaniczną wentylację
nawiewno  –  wywiewną,  pracujacą  okresowo  z  zastosowaniem  czerpni  podciśnieniowej
(4 wentylatory wywiewne i 3 czerpnie). 

W ramach  eksploatacji  przedsięwzięcia  woda  z  wodociągu  wiejskiego  wykorzystywana
będzie na cele sanitarno porządkowe.  

W  oparciu  o  załączone  do  wniosku  informacje  o  przedsięwzięciu  stwierdzono,  Ŝe
przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie  powodowało  negatywnego  oddziaływania  na  tereny
sąsiadujące, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwięcia moŜe
wystąpić  lokalny,  krótkotrwały  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  ze  spalania  paliw
płynnych w silnikach pracujących maszyn oraz środków transportu.  W celu ochrony powietrza
atmosferycznego  w  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  uŜywany będzie  sprzęt  w  dobrym stanie
technicznym.  W trakcie  realizacji  inwestycji  na  terenie  prowadzenia  prac  budowlanych  mogą
wystąpić  uciąŜliwości  związane  z  emisją  hałasu  i  wibracjamik,  powodowane  pracą  sprzętu
budowlanego.  Niemniej  jednak  relatywnie  krótki  charakter  prac  nie  powinien  powodować
nadmiernej uciąŜliwości dla otoczenia.   
 Zakres  i  skala  potencjalnych  emisji  związanych  z  jego  funkcjonowaniem  wykluczają
moŜliwość  wystąpienia  istotnych  negatywnych  oddziaływań  w  odniesieniu  do  poszczegolnych
komponentów  środowiska.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie  równieŜ  powodowało
wykorzystywania zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami.

Realizacja  oraz  eksploatacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodowała
zagroŜenia wystąpienia powaŜnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W  rejonie  przedsięwzięcia  nie  stwierdzono  występowania  jakiegokolwiek  obszaru  lub
obiektu  przyrodniczego  podlegającego  ochronie,  wynikającej  z  obszarów  Natura  2000.  Nie



stwierdzono teŜ obiektów o walorach kwalifikujących je do objęcia taką ochroną.  W bezpośrednim
sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

– obszary wodno-błotne,
– obszary wybrzeŜy,
– obszary górskie lub leśne,
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne  zbiorników

wód śródlądowych,
– obszary wymagające specjalnej  ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  i

zwierząt  lub ich siedlisk,  lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,  w tym obszary
Natura 2000 oraz pozostałe formy przyrody,

– obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
– obszary przylegające do jezior,
–  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej             

W związku  z  powyŜszym,  mając  na  uwadze  brzmienie  art.  63  ust.  3  ustawy   z  dnia
3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r.
Nr  199,  poz.1227  ze  zm.)  stwierdzono,  Ŝe  planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  znacząco
oddziaływać na środowisko zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.   

Mając na uwadze powyŜsze, orzeczono jak w sentencji  

Pouczenie:
Na podstawie art.  65 ust.  2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr
199, poz.1227 ze zm.) na postanowienie nie słuŜy stronom zaŜalenie.

       

                      Z up. BURMISTRZA

           Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuj ą:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
3. Strony postępowania: 

- Helmut Steindor – ul. W.Polskiego 11, 47-330 śyrowa
- Skarb Państwa – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
- Marek Gawlyta – ul. Plac Domańskiego 3, 47-303 Krapkowice
- Ulrich Schindler – Heinrich Heine Weg 5, Olching Germany
- „Petrolux” Sp. z o.o. ul. Horoszkiewicza 6/B112, 45-301 Opole  
- Krzysztof Steindor – ul. Parkowa 26, 47-133 Jemielnica

4.  A/a


