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Namysłów, dnia 30.05.2017 r. 

GK.6220.21.2017.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), zwanej dalej ustawą OOŚ, po rozpatrzeniu wniosku 
Pana Rafała Stępińskiego, DELTA, ul. Pomorska 37/25, 42-400 Zawiercie, działającego  
w imieniu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice Małe 15,  
46-100 Namysłów, 

umarzam 

w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie studni głębinowej wraz ze Stacją uzdatniania 
wody w formule „ zaprojektuj i wykonaj” w Ośrodku Leczenia Odwykowego  
w Woskowicach Małych”, realizowanego na działce o nr 26/45 k. m. 2, obręb Woskowice 
Małe. 

 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 49 i 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, art. 74 ust. 3 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 19.04.2017 r. na wniosek z dnia 29.03.2017 r. (data 
wpływu do tut. Urzędu 31.03.2017 r.) uzupełniony w dniu 12.04.2017 r. (data wpływu do tut. 
Urzędu 14.04.2017 r.) Pana Rafała Stępińskiego, DELTA, ul. Pomorska 37/25, 42-400 Zawiercie, 
działającego w imieniu Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, Woskowice 
Małe 15, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 
studni głębinowej wraz ze Stacją uzdatniania wody w formule „ zaprojektuj i wykonaj”  
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych”, realizowanego na działce  
o nr 26/45 k. m. 2, obręb Woskowice Małe. 

Przedmiotem projektu jest budowa studni głębinowej wraz ze stacją uzdatniania wody  
w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych. 

W ramach inwestycji planuje się budowę lokalnej stacji uzdatniania wody (instalacji 
technologicznej) o wydajności do 10 m3/h wraz: 

 ze zbiornikiem szczelnym ścieków technologicznych i osadu o wymiarach 2,5 x 3 x 
105 m i pojemności 11,25 m3, 

 z rurociągami zewnętrznymi ścieków technologicznych o dł. 15 m, 

 z rurociągiem zewnętrznym wody surowej o dł. 10 m, 

 z rurociągiem zewnętrznym wody uzdatnionej o dł. 20 m, 

 z węzłem wodomierzowo – zaworowym, 
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 z uzbrojeniem studni głębinowej. 

Budowa stacji uzdatniania wody polegać będzie na wewnętrznej przebudowie 
pomieszczenia w istniejącym budynku, obecnie nie wykorzystywanym oraz na wykonaniu 
podłączenia instalacji wodno – kanalizacyjnej. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie działki nr 26/45 k. m. 2 
Woskowice Małe. 

Z analizy przyrodniczej wynika, że inwestycja będzie realizowana poza granicami form 
ochrony przyrody, o których mowa  w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2134), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami 
gatunków chronionych i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku 
do nich zakazów. Najbliżej usytuowanymi chronionymi obszarami są: Rezerwat Przyrody 
„Studnica” (woj. wielkopolskie), znajdujący się w odległości ok. 6,33 km od planowanej inwestycji 
oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” zlokalizowany  
w odległości ok. 5,18 km od przedmiotowego zamierzenia. Ponadto, inwestycja znajduje się poza 
zasięgiem występowania korytarzy ekologicznych. 

Na terenie planowanej inwestycji znajduje się zespół pałacowo – parkowy (budynek 
szpitalny mieści się w zabytkowym pałacu). Dobór odpowiednich technologii, brak założeń 
dotyczących wycinki drzew, krzewów oraz niszczenia systemów korzeniowych, jak również 
umiejscowienie danego przedsięwzięcia, nie zmieni walorów krajobrazowych tego parku. 

Zgodnie z ww. zapisami, tj. mając na uwadze teren o niskiej wrażliwości ekologicznej – 
realizowane zamierzenie nie będzie potencjalnie ani znacząco oddziaływać na bogactwo fauny  
i flory analizowanego terenu inwestycyjnego.  

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Bukowa Śląska, Baldwinowice, Woskowice Małe, Igłowice zatwierdzony 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.).  

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). 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie art. 74 ust. 3 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.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania 
administracyjnego zgodnie, z którym zawiadomienie stron postępowania o czynnościach 
postępowania dokonuje się przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób 
publicznego ogłaszania. 

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 30 
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. 
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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 opinią sanitarną nr 
NZ.4315.17.2017.BL z dnia 02.05.2017 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Organ 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 przedmiotowa inwestycja nie 
wpłynie na pogorszenie warunków sanitarno – zdrowotnych. Realizacja przedsięwzięcia 
spowoduje oddziaływania o charakterze lokalnym , krótkotrwałym i przemijającym. Wszelkie 
niedogodności związane z realizacja przedsięwzięcia będą chwilowe. Presja wywierana na  
środowisko przez ww. przedsięwzięcie będzie nieznaczna w fazie budowy (przy właściwym 
doborze sprzętu budowlanego i zastosowaniu odpowiednich technologii), a roboty wykonywane 
będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Realizacja planowanej inwestycji będzie 
miała neutralny bądź pozytywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi.  

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 
WOOŚ.4241.144.2017.NK z dnia 08.05.2017 r. odmówił wyrażenia opinii, co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną 
dokumentacją sprawy stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do planowanych 
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),w związku z czym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagane.  

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 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 pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.144.2017.NK  
z dnia 08.05.2017 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Namysłowie nr NZ.4315.17.2017.BL z dnia 02.05.2017 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 „Budowie studni głębinowej wraz 
ze Stacją uzdatniania wody w formule „ zaprojektuj i wykonaj” w Ośrodku Leczenia 
Odwykowego w Woskowicach Małych” nie jest objęta ww. rozporządzeniem. 

 

Wobec powyższego wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia stało się bezprzedmiotowe. 

 



4 

 

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 


