
               Zdzieszowice, 05.12.2016 r.

OŚ.6220.16.2016.JBG
                                           

O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016r., poz.353 z późn.zm.) 

zawiadamiam 

iż w dniu 5 grudnia 2016r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego  na  rozszerzeniu  rodzaju  usług  turystycznych  w  ośrodku  Rueda  w
Januszkowicach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew.  358/1,  358/2,  358/3,  358/4,
365/12 obręb Januszkowice. 

Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w tut. Urzędzie, w pokoju nr B-207, w
terminie  14  dni  od  podania  do  publicznej  wiadomości,  codziennie  w  godzinach  pracy
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34. 

                        BURMISTRZ

       mgr Sybila Zimerman

 



 

                   Zdzieszowice, 05.12.2016 r.

OŚ.6220.16.2016.JBG
                

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 2016 r  poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 71 ust. 2, art. 75
ust.1 pkt 4, 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 (tj. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.)  

                                 
o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu rodzaju usług turystycznych w ośrodku

Rueda w Januszkowicach.

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

Firma Ksawuś Janusz Zając Bucz, ul. Kasztanowa 108, 64-234 Przemęt zwrócił się z wnioskiem
bez  numeru  z  dnia  09.11.2016  r.  (wpłynął  do  tut.  urzędu  09.11.br)  o  wydanie  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
rozszerzeniu rodzaju usług turystycznych w ośrodku Rueda w Januszkowicach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 365/12 obręb
Januszkowice. 
    

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 (tj. Dz. U z 2016 r., poz. 353
z późn.zm.) wraz z płytą CD,

– 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, wypis i
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 63  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  (tj.  Dz.  U  z  2016  r.,  poz.  353  z  późn.zm.)  obowiązek  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko 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 jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).

W dniu 15.11.2016 r.  na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia
polegającego na rozszerzeniu rodzaju usług turystycznych w ośrodku Rueda w Januszkowicach.

Tego samego dnia tj.  15.11.2016 r. organ wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w
Opolu  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 -  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
(tj. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.).

W toku przeprowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem o nr WOOŚ.4241.423.2016.AW z dnia
21.11.2016  r.  (wpłynęło  do  tut.  urzędu  23.11.br.)  odesłał  wniosek  wraz  z  załącznikami,  celem
przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  mającego  na  celu  ustalenie  kwalifikacji
przedmiotowej  inwestycji.  Inwestor  nie  dokonał  kwalifikacji  zamierzenia  inwestycyjnego,  do
przedsięwzięć  wymienionych  w rozporządzeniu  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada 2010 r.  w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71).
Kwalifikacji takiej nie dokonano również w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ani we wniosku
o wydanie decyzji.    

W dniu 28.11.16 r. wpłynęło pismo Inwestora (będące odpowiedzią na wezwanie o uzupełnienie
wniosku) w którym stwierdzono,  że projektowana inwestycja nie  kwalifikuje się  do żadnego z
przedsięwzięć  wymienionych  w rozporządzeniu  Rady Ministrów z  dnia  9  listopada 2010 r.  w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem znak NZ.4315.34.2016.TM z
dnia 28.11.2016 r. ( wpłynęło do tut. urzędu 02.12.br.) poinformował, iż stanowisko w powyższej
sprawie  zajmie  po  uzupełnieniu  nadesłanych  dokumentów  o  informacje  dotyczące  dokładnego
zakwalifikowania  ww. inwestycji  do przedsięwzięć  wymienionych  w § 3 ust.  1  rozporządzenia
Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71). Zdaniem organu opiniującego w przypadku
gdy planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na  środowisko,  sam  fakt  wystąpienia  inwestora  o  dofinansowanie  planowanej  inwestycji  ze
środków  zewnętrznych  nie  stanowi  podstawy  do  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.   



 

Biorąc powyższe pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące uwarunkowania:

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na rozszerzeniu rodzaju usług turystycznych w ośrodku
Rueda w Januszkowicach. W skład projektowanego zespołu wchodzić będą:
- hala namiotowa pełniąca funkcję ujeżdżalni dla koni (dz. Rr 358/1, 358/2, 358/3, 358/4),
- skatepark (dz. Nr 365/12).
Inwestycja  ma  na  celu  poszerzenie  zakresu  usług  turystycznych  i  rekreacyjno-sportowych
świadczonych przez kompleks Rueda na obszarze miejscowości Januszkowice. Aktualnie ośrodek
Rueda oferuje możliwość zdrowego wypoczynku, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora, możliwość
wypożyczenia  kajaków  rowerów  wodnych,  łodzi,  korzystanie  z  2  systemów  nart  wodnych
wakeboardu,  zespołu  boisk  zewnetrznych  z  trybunami,  hali  z  boiskiem  wielofunkcyjnym,
zewnętrznego placu zabaw, zewnętrznej siłowni, basenu z zapleczem sanitarnym i padoku dla koni.
Planowane przedsięwzięcie ma poszerzyć zakres o możliwość uprawiania innych sportów (BMX,
skateboard) jak również przedłużenie okresu uprawiania jazdy konnej (ujeżdżalnia dla koni).    

Teren,  na  którym  przewiduje  się  realizację  przedmiotowej  inwestycji  objęty  jest  miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów  w sołectwie Januszkowice
podjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach  nr XXXI/208/96/400/98 z dnia 14.11.1996 r.
i oznaczona jest symbolami:
- 78 ZN – tereny rekreacyjne przeznaczone do wypoczynku krótkotrwałego sobotnio-niedzielnego,
w  tym  tereny  chronione  w  południowej  części  sołectwa.  Z  uwagi  na  wartość  środowiska
przyrodniczego  ,  obejmującego  akweny  wodne  wraz  z  terenami  przyległymi  o  pomieszanej
własności,
- 29 W – wody otwarte,
- 15 RL – tereny lasów.   
   

Przedsięwzięcie  zarówno  w  fazie  realizacji  jak  i  eksploatacji,  nie  będzie  transgranicznie
oddziaływać na środowisko.
Potencjalne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  poszczególne  komponenty  środowiska
przyrodniczego,  jak  również  na  zdrowie  i  warunki  życia  ludzi  nie  będzie  miało  negatywnego
wpływu.

W związku z powyższym po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej oraz
biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu i lokalizację przedsięwzięcia tutejszy organ
uznał,  że planowane przedsięwzięcie polegające na rozszerzeniu rodzaju usług turystycznych w
ośrodku  Rueda  w  Januszkowicach. nie  jest  przedsięwzięciem,  które  spowoduje  znaczące
oddziaływanie na środowisko.

Z przeprowadzonej,  na  podstawie  posiadanych  dokumentów,  analizy wynika,  że  przedmiotowa
inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa  w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
z 2016 r.,poz. 71), czyli do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym
samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 



Zgodnie  z  treścią  art.  105  §1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania
administracyjnego (tj.  Dz.  U. z  2016 r.,  poz.23 z późn.zm.),  gdy postępowanie z  jakiejkolwiek
przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu
postępowania.

Wobec powyższego oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu  z  dnia  21.11.2016r.  znak  WOOŚ.4241.423.2016.AW oraz  Państwowego Powiatowego
Inspektora sanitarnego w Krapkowicach z dnia 28.11.2016 r. znak NZ.4315.34.2016.TM
orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za

moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych)

zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz.

1635). Wpłatę dokonano na konto Urzędu Miejskiego w dniu 08.11.2016 r. 

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
dnia 05.12.2016 r.

  BURMISTRZ

        mgr Sybila Zimerman

                          

Otrzymują:
1 Ksawuś Janusz Zając-  Bucz, ul. Kasztanowa 108, 64-234 Przemęt 
2. A/a 
Do wiadomości:

- tablica ogłoszeń w/m
- strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Januszkowice
- Regionalna Dyrekcja  Ochrony Środowiska w Opolu-ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

 


