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Namysłów, dnia 21.03.2016 r. 

 
 
GK.6220.16.2016.IK 
 

Decyzja 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73  
ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt. 
35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 
05.01.2016 r. (07.01.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) Pana Artura Jóźwiakowskiego, (dane 
usunięte), (dane usunięte), 

orzekam 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 
pn. „Przebudowa stacji paliw w Bukowie Śląskiej – budowa nowego pawilonu, rozbudowa 
wiaty” na działce nr 101/7 w Bukowie Śląskiej. 

 
Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 73 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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w dniu 01.02.2016 r., na 
wniosek Pana Artura Jóźwiakowskiego, (dane usunięte), (dane usunięte), zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na przebudowie stacji paliw w Bukowie Śląskiej – budowa nowego pawilonu, 
rozbudowa wiaty na działce nr 101/7 w Bukowie Śląskiej. 

Planowana inwestycja polegać będzie na: 

 budowie nowego pawilonu stacji,  

 rozbudowie wiaty nad dystrybutorami,  

 przebudowie stanowisk do tankowania paliwa, 

 przebudowie istniejącego zbiornika jednokomorowego na trzykomorowy z przeznaczeniem na:  
- E-98  5000 dm3,  
- E-95  15000 dm3, 
- ON   5000 dm3. 

 wykonaniu dwóch stanowisk pompowania kół i odkurzacza, 

 montażu podziemnego zbiornika na gaz propan butan LPG 9.100  dm3, 

 montażu zbiornika podziemnego AD blue 2.000 dm3, 

 montażu nowych dystrybutorów paliwa i gazu, 

 zmianie układu dróg. 

W ramach przedsięwzięcia przewidziano także utworzenie 5 sztuk miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych oraz 1 miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. 

Powierzchnia planowanej inwestycji będzie wynosić: 

 powierzchnia zabudowy budynku pawilonu stacji – 184 m2, 

 powierzchnia istniejącej wiaty po przebudowie – 192 m2, 
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 powierzchnia utwardzona pod wiatą –192 m2, 

 powierzchnia dróg i placów utwardzonych – 1594 m2, 

 powierzchnia biologicznie czynna – 320 m2. 

Zasilanie zbiorników odbywać się będzie za pomocą autocystern dostosowanych do przewozu 
paliwa. Paliwo do dystrybutorów doprowadzane będzie za pomocą rur typu PETREX. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 101/7 k.m. 2 w miejscowości 
Bukowa Śląska, która znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej  
w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr. 24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.). 

Ww. działka oznaczona jest na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolem 
RPO – teren ośrodka obsługi rolnictwa. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego na 
terenie planowanej inwestycji dopuszcza się: 
a) lokalizację urządzeń towarzyszących funkcji podstawowej, w tym urządzeń przetwórstwa rolnego  

i magazynowania produktów rolnych, z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania 
uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenów;   

b) lokalizację hal, wiat, i magazynów o wysokościach nie przekraczających 14 m licząc od 
powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu; 

c) lokalizację zbiorników na materiały masowe (silosy zbożowe) o wysokościach nie 
przekraczających 12m. 

Ponadto na przedmiotowej działce ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią ozdobną  
i izolacyjną. 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).  

W dniu 01.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji paliw  
w Bukowie Śląskiej – budowa nowego pawilonu, rozbudowa wiaty” na działce nr 101/7 w Bukowie 
Śląskiej. 

Ww. Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również strony o możliwości  
i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni 
od dnia ogłoszenia ww. zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej 
inwestycji. Nie stwierdzono również, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa  
w postępowaniu. 

Tut. Organ pismem nr GK.6220.16.2016.IK  z dnia 15.01.2016 r. wystąpił  do Naczelnika 
Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Odpadami o wydanie zaświadczenia w zakresie zgodności 
lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie pismem nr RiN.6724.6.2016.KG z dnia 25.01.2016 r. zaświadczył, że planowana 
inwestycja jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr. 
24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.). 
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Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poinformowano strony postępowania, że został 
zgromadzony materiał dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości 
zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, 
materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.  

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski bądź 
zastrzeżenia, w sprawie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie odnotowano, aby 
organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.  

Cytowany przepis art. 80 ust. 2 ustawy w zdaniu pierwszym zawiera normę, która wprowadza 
podstawowe kryterium oceny zamierzeń strony ubiegającej się o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Wobec tego, jeżeli plan miejscowy nie przewiduje przeznaczenia terenu pod 
określone przedsięwzięcie, to organ ma obowiązek, wobec braku zgodności przedsięwzięcia  
z planem, wydać decyzję odmowną, bez dalszego badania rzeczywistego wpływu planowanej 
działalności na środowisko (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 23.04.2014 r., sygn. akt IISA/Wr 
48/14). 

W orzecznictwie sądowoadministarcyjnym, podkreśla się, że stwierdzenie sprzeczności 
lokalizacji przedsięwzięcia z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zwalnia organ prowadzący postępowanie z konieczności przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego w szerszym zakresie w tym, przeprowadzenia postępowania uzgodnieniowego  
z innymi organami ( wyrok WSA w Łodzi z dnia 24 marca 2011 r., IISA/Łd 1441/10, tak też wyrok 
WSA w Lublinie z dnia 30 września 2010 r., II SA/Lu 335/10). 

Odnosząc brzmienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do planowanej 
inwestycji stwierdzono, iż jest ona niedopuszczalna w świetle obowiązujących przepisów tj. Uchwały 
Nr XXIII/348/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr. 
24 poz. 118 z 3 kwietnia 2001 r.). 

W związku z powyższym, po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonych dokumentów oraz 
obwiązujących przepisów prawa, orzeczono o odmowie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.  

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 
783 z późn. zm) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych). 

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

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi 
tel. 77/419 03 45, e-mail: ilona.kozlowska@namyslow.eu 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 


