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POSTANOWIENIE 

 
Na podstawie art. 101 § 1 w związku z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 
 
                                                     

postanawiam 
 
podjąć zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą cyt. Instalacja kabiny lakierniczej wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi w budynku warsztatowym zlokalizowanym  
w Smarchowicach Śląskich przy ul. Żymierskiego 4A, w związku ze złożonym w dniu 
30.12.2016 r. raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 11.03.2015 r. został złożony wniosek Zakładu Usługowego „JECK” Jacek 
Stadniczuk, ul. Żymierskiego 4A, Smarchowice Śląskie, 46-100 Namysłów w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. cyt. Instalacja kabiny 
lakierniczej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku warsztatowym zlokalizowanym  
w Smarchowicach Śląskich przy ul. Żymierskiego 4A. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce nr 77/1 obręb ewidencyjny  
0055 Smarchowice Śląskie, ul. Żymierskiego 4A, stanowiącej własność Państwa  
Jacka i Anety Stadniczuk, ul. (dane usunięte), (dane usunięte). 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których mowa  
w § 3 ust. 1 pkt 14 - 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 z późn. zm.), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 15.04.2015 r.,  
tut. Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie z prośbą o opinię,  
w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Opinią sanitarną Nr NZ.4315.7.2015.AN z dnia 04.05.2015 r. (data wpływu 08.05.2015 r.), 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, po zapoznaniu się z przedłożoną 
dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania 
związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko stwierdził, że po realizacji przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się pogorszenia 
warunków sanitarno-zdrowotnych. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Namysłowie zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzania 
oceny oddziaływania na środowisko.  

Postanowieniem Nr WOOŚ.4241.107.2015.MM z dnia 07.05.2015 r. (data wpływu 
13.05.2015 r.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wyraził opinię, że dla 
planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 



środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W opinii 
RDOŚ w Opolu, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić  
w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar chronionego krajobrazu oraz 
skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącym warsztatem. 

W toku postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia, tut. Organ zawiadomił strony o wszczęciu postępowania oraz 
poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składania uwag  
i wniosków. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków do sprawy. 

Biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora w Sanitarnego w Namysłowie, kryteria i uwarunkowania 
związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza lokalizację 
planowanego przedsięwzięcia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko – 
Turawskie ustanowionego Rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 
8.05.2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Op. Nr 33, poz. 1133), 
które w § 3 wprowadziło zakaz realizacji na terenie w/w formy ochrony przyrody przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mając na uwadze zapis art. 24 ust 3 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. u. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) zgodnie  
z którym, powyższy zakaz nie dotyczy realizacji przedsięwzięć, dla których przeprowadzona 
procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znaczącego negatywnego wpływu 
na ochronę obszaru chronionego krajobrazu, a także uwzględniając, po szczegółowej analizie 
przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa Postanowieniem  
Nr GK.6220.3.2015 z dnia 01.06.2015 r., nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił zakres 
raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z art. 66 ustawy z dnia  
3 października 2008 r. OOŚ (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), ze szczególnym 
uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszar chronionego krajobrazu  
i skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z istniejącym warsztatem. 
 

W dniu 23.06.2015 r. Burmistrz Namysłowa postanowił zawiesić postępowanie  
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. 

 
Złożenie organowi wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

w terminie, spowodowało usunięcie przyczyny zawieszenia, dając podstawy do jego podjęcia.  
 
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

Pouczenie 
 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. 
 

Sprawę prowadzi: 
Sylwia Zając – stanowisko ds. ochrony środowiska 
tel. 77/419 03 45, e-mail: sylwia.zajac@namyslow.eu 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


