
               Zdzieszowice, dnia 2011-09-01 

  
 OŚ.6220.4.2011.JBG

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a takŜe art. 66  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. Nr 
199,  poz.  1227 ze zmianami)  oraz  §  3  ust.  1  pkt  76  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogacych znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)  

  BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: 
 

  Pana Joachima Fait

     ul. Fabryczna 26B/6, 47-330 Zdzieszowice

w   sprawie   uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację 
przedsięwzięcia  pn.:
 

„BUDOWA STACJI OBSŁUGI POJAZDÓW WRAZ Z BUDYNKIEM MI ESZKALNO – 
USŁUGOWYM I INFRASTRUKTUR Ą TOWARZYSZĄCĄ W ZDZIESZOWICACH"

na działce o nr ew. 1755/2 k.m. 14 w Zdzieszowicach 

po  uzyskaniu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Krapkowicach  oraz 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

postanawia:

I.  NałoŜyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

II.  Ustalić  następujący zakres  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na środowisko.  Raport 
powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)  charakterystykę  całego  przedsięwzięcia  i  warunki  uŜytkowania  terenu  w  fazie  budowy  i 
eksploatacji lub uŜytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)  przewidywane  rodzaje  i  ilości  zanieczyszczeń,  wynikające  z  funkcjonowania  planowanego 



przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na  środowisko, w tym elementów  środowiska objętych ochroną  na 
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
3)  opis  istniejących  w  sąsiedztwie  lub  w  bezpośrednim  zasięgu  oddziaływania  planowanego 
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6)  określenie  przewidywanego oddziaływania  na  środowisko analizowanych wariantów,  w tym 
równieŜ  w  przypadku  wystąpienia  powaŜnej  awarii  przemysłowej,  a  takŜe  moŜliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania 
na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i  krajobraz kulturowy, objęte istniejącą  dokumentacją,  w szczególności rejestrem lub 
ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8)  opis  metod  prognozowania  zastosowanych  przez  wnioskodawcę  oraz  opis  przewidywanych 
znaczących oddziaływań  planowanego przedsięwzięcia na  środowisko, obejmujący bezpośrednie, 
pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótko-,  średnio-  i  długoterminowe,  stałe  i  chwilowe 
oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań  mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  w  szczególności  na  cele  i  przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) jeŜeli planowane przedsięwzięcie jest związane z uŜyciem instalacji, porównanie proponowanej 
technologii  z  technologią  spełniającą  wymagania,  o  których  mowa  w  art.  143  ustawy z  dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
11)  wskazanie,  czy  dla  planowanego  przedsięwzięcia  jest  konieczne  ustanowienie  obszaru 
ograniczonego uŜytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń  w zakresie przeznaczenia 
terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z
nich;
12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
13)  przedstawienie zagadnień  w formie kartograficznej  w skali  odpowiadającej  przedmiotowi i 
szczegółowości  analizowanych  w  raporcie  zagadnień  oraz  umoŜliwiającej  kompleksowe 
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
14) analizę moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
15) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, 
jakie napotkano, opracowując raport;
16) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do 
kaŜdego elementu raportu;
17) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
18) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 



III. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać  oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub uŜytkowania oraz likwidacji.

IV.  Raport  winien  zostać  opracowany w  trzech  egzemplarzach  wraz  z  ich  zapisem  w  formie 
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

Pan Joachim Fait  pismem ( bez znaku z dnia 12.07.11r) złoŜonym w tut.  urzędzie dnia 
04.08.2011  r.  wystąpił  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowań  dla 
przedsięwzięcia pn. „budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno – usługowym i  
infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach”  na dz. nr 1755/2 k.m. 14 w Zdzieszowicach.

Do  wniosku  inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia,  mapę  ewidencyjną 
obszaru  inwestcyji,  wypis  z  rejestru  gruntów,  wypis i  wyrys  z  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  oraz  wersję  elektroniczną  zapisu  karty  informacyjnej 
przedsięwzięcia. 

Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest  do przedsięwzięć  wymienionych w § 3 ust.1 
pkt.76  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.  „stacje 
obsługi  lub  remontowe  sprzętu  budowlanego,  rolniczego  lub  środków  transportu,  inne  niŜ  
wymienione w pkt 17-19 i 46, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”. 

W oparciu o przekazane informacje Burmistrz Zdzieszowic pismem (zawiadomieniem) znak 
OŚ.6220.4.2011.JBG  z  dnia  5  sierpnia  2011  r.  wszczął  postępowanie  administracyjne  w 
przedmiocie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  zawiadomił  strony 
postępowania  o  moŜliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  sprawy w  terminie  7  dni  od  dnia 
doręczenia  zawiadomienia.  Na  tym etapie  postępowania  do  tut.  urzędu  nie  wpłynęły  od  stron 
postępowania Ŝadne uwagi i wnioski.      

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 05.08.2011 r. znak OŚ.6220.4.2011.JBG, 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  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  postanowieniu 
WOOŚ.4241.282.2011.WL  z dnia 23.08.11 r.  (data wpływu do tut.  urzędu 26.08.11 r.)  wyraził 
opinię,  iŜ  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny 
oddziaływania na środowisko. Ustalił  równieŜ  zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko, ktory sporządzić naleŜy w zakresie zgodnym z art. 66 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. Nr 
199, poz.  1227 ze zmianami),  z wyłączeniem wymogu określonego w art.  66 ust.  1 pkt  16 w 
zakresie dotyczącym propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i 
przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z 
dnia 24.08.11 r.(data wpływu do tut. Urzędu 30.08.11r.) znak NZ/TM-4325-25/11 wniósł o potrzebę 



przeprowadzenia oceny oddziaływania  ww.  przedsięwzięcia na środowisko oraz określił  zakres 
raportu o oddziaływaniu przedsięwięcia na środowisko. 

Realizacja  przedsięwzięcia  jest  zgodna  z  obowiązującym  miejscowym  planem 
zagospodarowania  przestrzennego,  przyjętym  uchwałą  Nr  XI/279/09  Rady  Miejskiej  w 
Zdzieszowicach z dnia 30.07.2009 r. - symbol 1U (zabudowa usługowa, w tym związana z obsługą 
transportu,  baz transportowych i  spedycyjnych,  urządzenia towarzyszące, zabudowa garaŜowa i 
gospodarcza,  zieleń  urządzona,  zabudowa  mieszkaniowa)  i  1  ZI  (tereny  zieleni  izolacyjnej, 
urzadzenia towarzyszące). 
Organ zwaŜył, co następuje:
W ramach prac  przewiduje się:
-  prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na obsłudze pojazdów osobowych w zakresie 
drobnych napraw, wymiany opon, olejów itp.,
- przewiduje się pracę w systemie jedno lub dwu zmianowym w porze dziennej oraz zatrudnienie 
ok. 5 pracowników,
-  projektowany  obiekt  kubaturowy  składać  się  będzie  z  dwóch  głównych  części:  w  jednej 
zlokalizowana będzie hala stacji obsługi pojazdów, a w drugiej znajdować się będą pomieszczenia 
socjalno-biurowe wraz z pomieszczeniami magazynowymi i kotłownią, część usługowa oraz część 
mieszkalna,
-  budynek  o  konstrukcji  murowanej  z  dociepleniem  zostanie  wykonany  w  formie  obiektu 
jednokondygnacyjnego  w  części  obsługowej  oraz  trzykondygnacyjnego  w  części  mieszkalno-
usługowej,
-  w  ramach  przedsięwzięcia  wykonana  zostanie  równieŜ  infrastruktura  techniczna  na  terenie 
obiektu: wewnętrzny układ komunikacyjny, ogrodzenie, zasilanie energetyczne, przyłącz wody i 
kanalizacji sanitarnej, system odwodnienia itp.
-  konieczność budowy zjazdu z ul. Solownia stanowiącej drogę publiczną kategorii powiatowej oraz 
wykonania przyłączy z terenów sąsiednich moŜliwe będzie wejście równieŜ w obszar działek nr 1729/1 
i 1754/8. 

Działka  zlokalizowana  jest  na  terenie  przewidzianym pod  zabudowę  przemysłową,  jest 
niezabudowana, nieogrodzona i dotychczas stanowiła nieuŜytek. Teren działki jest płaski, znajduje 
się na nim jedynie zabudowa garaŜowa (w zachodniej części) oraz uzbrojenie podziemne. 

W sąsiedztwie obszaru inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (od 
strony  wschodniej  i  zachodniej),  tereny  zieleni  (od strony  północnej)  oraz  pas  drogowy  ul. 
Solowania (od strony południowej). 

Na obszarze objętym zakresem przedsięwzięcia nie znajdują  się  drzewa wysokie,  ani  Ŝadne 
krzewy wymagające wycinki. W trakcie przeprowadzania kartowania fizjograficznego terenu objętego 
przedsięwzięciem nie stwierdzono występowania w jego obrębie jakiegokolwiek okazu zieleni wysokiej 
podlegającego szczególnej ochronie prawnej. 

Budowa  obiektu  w  wariancie  zaproponowanym  przez  Inwestora,  tj.  pozwalającym  na 
optymalne prowadzenie działalności na terenie jednego obiektu jest uzasadniona organizacyjnie 
i ekonomicznie, ale równieŜ nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm w zakresie 
oddziaływania  na  środowisko.  Mając  powyŜsze  na  uwadze  naleŜy  stwierdzić,  Ŝe  wariant 
planowanego  przedsięwzięcia  w  zakresie  proponowanym  przez  Wnioskodawcę  jest 
najkorzystniejszy w aspekcie  ochrony środowiska i  wartości  przyrodniczych  występujących na 
obszarze inwestycji oraz na terenach bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

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.

W celu zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko przewidzianego do realizacji 
przedsięwzięcia przewidywane są następujące zabezpieczenia proekologiczne: 
- odpady niebezpieczne będą gromadzone w specjalnych pojemnikach w sposób eliminujący 
przedostanie się do środowiska i organizmów Ŝywych szkodliwych substancji, gromadzenie będzie 



selektywne, zabezpieczające przed powstaniem wtórnych reakcji chemicznych, a po zgromadzeniu 
odpowiedniej partii będą odbierane przez firmy posiadające zezwolenia na ich odzysk lub 
unieszkodliwianie, 
- pozostałe odpady magazynowane będą w pojemnikach przystosowanych do ich gromadzenia, a po 
zgromadzeniu  odpowiedniej  partii  będą  odbierane  przez  firmy  posiadające  zezwolenia  na  ich 
odzysk lub unieszkodliwianie,
- dobór materiałów budowlanych i ich warstw pod kątem konieczności wytłumienia obiektów tj. 
zapewnienia ochrony klimatu akustycznego i dotrzymanie obowiązujących w tym zakresie norm, 
-  wykorzystywanie  układu  podczyszczania  (osadnik  i  separator  ropopochodnych)  w  celu 
oczyszczania ścieków o charakterze przemysłowym odprowadzanych z myjni  do zewnętrznych 
urządzeń kanalizacyjnych i zapewniania odpowiedniej jakości ścieków.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia 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  wibracjami,  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  poszczególnych 
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             

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ust. 1 ustawy  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 w szczególności po  uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących Regionalnego Dyrektora 
Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w 
Krapkowicach  stwierdzono  potrzebę  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko 
planowanego  przedsięwzięcia  i  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 
środowisko w zakresie określonym powyŜej, z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 



pkt  16  w  zakresie  dotyczącym  propozycji  monitoringu  oddziaływania  planowanego 
przedsięwzięcia na cele i  przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych 
obszarów.  

Wobec  powyŜszego orzeczono jak w sentencji.                     
      

 Pouczenie
    Na niniejsze postanowienie słuŜy zaŜalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
      Opolu  za  moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.  

       

                  BURMISTRZ

   Dieter Przewdzing

Otrzymuj ą:
1. Pan Joachim Fait – ul. Fabryczna 26b/6, 47-330 Zdzieszowice
2. Strony postępowania: 
-Skarb Państwa – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
-PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie – ul. Moniuszki 7, 47-100 Strzelce Opolskie
-Robert Ciomplik – ul. Solownia 12 F, 47-330 Zdzieszowice
-Parafia Rzymskokatolicka PW. Św. Antoniego – ul. Pokoju 1, 47-330 Zdzieszowice
-Gabriela Kwiotek – ul. Opolska 2, 47-330 Zdzieszowice
-Józef Kudla – ul. Solownia 15,  47-330 Zdzieszowice
-Otylia Koszela – ul. Solownia 7,  47-330 Zdzieszowice
-Bernard i Gabriela Bonk – ul. Solownia 14,  47-330 Zdzieszowice
-Tobiasz Moskwik – ul. Piramowicza 9 m.6, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
- Dariusz i Beata Reimann – ul. Solownia 17, 47-330 Zdzieszowice
- Wanda Grzesik - ul. Solownia 18, 47-330 Zdzieszowice
Do wiadomości:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
- A/a 


