
1 

 

Namysłów, dnia 07.11.2016 r. 

GK.6220.33.2016.SZ 

 

DECYZJA  

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) w związku art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 
pkt 4 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 12.09.2016 r. (12.09.2016 r. – data wpływu do tut. Urzędu) Pani Ewy Gawin, 
Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 
Namysłów, 

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia pn.: „Remont wieży pałacowej i parku w Ośrodku leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych w celu zwiększenia dostępności do dziedzictwa 
kulturowego regionu” zlokalizowanego na działce nr 26/45 k. m. 2 położonej w Woskowicach 
Małych. 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz 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 
2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w dniu 15.09.2016 r., na wniosek Pani Ewy Gawin, Ośrodek 
Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Remont wieży pałacowej i parku 
w Ośrodku leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych w celu zwiększenia 
dostępności do dziedzictwa kulturowego regionu” zlokalizowanego na działce nr 26/45 k. 
m. 2 położonej w Woskowicach Małych. 

Zgodnie z art. 74 ust 1 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały nw. dokumenty:  

 karta informacyjna przedsięwzięcia,  

 poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmująca przewidywany 
teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie,  

 mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym 
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym 
przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem 
mapy w formie elektronicznej.  
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Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont wieży pałacowej o powierzchni około 47 m2  
i parku o powierzchni około 4,53 ha. Powierzchnia zabudowy Ośrodka Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych wynosi 700 m2, a powierzchnia użytkowa około 1 508 m2. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 26/45 k. m. 2 obręb ewidencyjny 0063 
Woskowice Małe.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 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. ) działka na której planowane jest przedsięwzięcie oznaczona jest 
na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

U – przeznaczenie podstawowe – tereny usług komercyjnych, usług handlu, gastronomii na 
wydzielonych działkach, 

Zp – tereny urządzonej zieleni parkowej, 
W – tereny wód otwartych, 
Mn – przeznaczenie podstawowe – istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 

L – drogi gminne, lokalne.  

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. 
Urzędu oraz 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. 

Zgodnie z art. 64 ustawy OOŚ tut. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr 
NZ.4315.20.2016.AN z dnia 28.09.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.09.2016 r.) oraz 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4241.341.2016.JGD  
z dnia 05.10.2016 r.(data wpływu do tut. Urzędu 05.10.2016 r.) odmówili wyrażenia opinii dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Organy opiniujące po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdziły, iż 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji  określonych w art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ 
 i nie zalicza się do inwestycji zawartych 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), w związku z tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest 
wymagane.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do 
zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, w tym zapoznania się  
z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 
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WOOŚ.4241.341.2016.JGD z dnia 05.10.2016 r. oraz pismem Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ.4315.20.2016.AN z dnia 28.09.2016 r. 

  

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.  

Po przeanalizowaniu dokumentów przedstawionych przez inwestora, biorąc pod uwagę 
stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie uznano, iż uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji nie jest wymagane.  

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ uzyskanie ww. decyzji jest wymagane jedynie dla 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, sklasyfikowanych  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja polegająca na remoncie wieży pałacowej i parku 
nie jest objęta ww. rozporządzeniem. 

 
Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe. 
 

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo części, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub w części. 

 
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.     

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

 
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:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: Sylwia.zajac@namyslow.eu 

 
 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


