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GK.6220.8.2013                                                                         Namysłów, dn. 06.08.2013 r. 

D E C Y Z J A  

o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 r., z późn. zm.) w związku z  art. 71  

ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 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  

(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 

80 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) po 

rozpatrzeniu wniosku inwestora: Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” 

Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, 

postanawiam 

zmienić decyzję Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.7.2012 z dnia 08.05.2013 r. o 

środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: cyt. „Instalacja 

stabilizacji tlenowej odpadów”, zlokalizowanego na działkach nr 151/1 i 154/1, 

położonych w Ziemiełowicach 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

pn.: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”.  

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.  

Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w dniu 28.05.2013 r. na wniosek inwestora: Zakładu 

Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 

Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji nr 

GK.6220.7.2012 z dnia 08.05.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Instalacja stabilizacji tlenowej odpadów”.  

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały 

następujące dokumenty: 

– karta informacyjna przedsięwzięcia, 

– poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej 

przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej 

obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 

– wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać 

przedsięwzięcie. 

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_namys&id_zal=2783&id_dok=2055
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Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie instalacji tlenowej stabilizacji 

mieszanych odpadów komunalnych na terenie obecnie eksploatowanego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, gm. Namysłów, na 

działkach o nr ewidencyjnych: 151/1 i 154/1 i łącznej powierzchni 54300 m
2
, stanowiących 

własność Gminy Namysłów.  

Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje: 

– budowę tuneli kompostowych o powierzchni ok. 400 m
2
, 

– budowę placu dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 2400 m
2
, 

– budowę placu pod biofiltr o powierzchni ok. 95 m
2
, 

– budowę placów i dróg wjazdowych o powierzchni ok. 135 m
2
, 

– budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 210 m
2
, 

– budowę odwodnienia liniowego o długości ok. 165 m, 

– budowę sieci wodociągowej o długości ok. 19 m, 

– budowę sieci elektroenergetycznych o długości ok. 55 m, 

– budowę poboczy i skarp gruntowych o nawierzchni trawiastej ok. 275 m
2
. 

Zmiana zakresu planowanej kompostowni dotyczy liczby reaktorów stabilizacji tlenowej, 

która z 6 planowanych tuneli zmniejszy się do 4. Przepustowość instalacji nie ulegnie zmianie 

i wynosić będzie 10 000 Mg/rok. Zmianie ulegnie również teren objęty przedsięwzięciem, tj. 

powiększy się o działkę nr 154/1. Łączna powierzchnia działek: 151/1 i 154/1 wynosi 54 300 

m
2
, natomiast planowana instalacja zlokalizowana będzie na części obu działek o powierzchni 

około 4000 m
2
.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 - 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).   

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 28.05.2013 r. tut. Urząd 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. 

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało 

opublikowane w dniu 28.05.2013 r. 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 w/w 

zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu  nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 

przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły 

chęć uczestnictwa w postępowaniu. 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 

NZ/AN-4325-16/13 z dnia 11.06.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.06.2013 r.) 

zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z 

przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc przy swojej ocenie szczegółowe 

uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że zmiana decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja stabilizacji 

tlenowej odpadów” w planowanych zakresie nie wpłynie znacząco na środowisko. Planowana 

zmiana zakresu inwestycyjnego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia warunków 

sanitarno – zdrowotnych w trakcie i po realizacji w/w projektu. 

 Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.159.2013.JGD z  dnia 11.06.2013 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.06.2013 r.) 

wezwała wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej o informacje dot. m.in.: rodzaju, 

skali i usytuowaniu przedsięwzięcia; powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu 

budowlanego oraz dotychczasowego sposobu ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości 

szatą roślinną; rodzaju technologii; rozwiązaniach chroniących środowisko; przewidywanej 

ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii w tym informacje w 

odniesieniu do jednostki czasu; rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do 

środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 

Równocześnie organ opiniujący zwrócił się o podanie informacji czy wnioskodawca ubiega 

się o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach właściwego 

Programu Operacyjnego. 

Organ wezwał również tut. Urząd do zajęcia stanowiska w zakresie zgodności 

lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. W dniu 17.06.2013 r. przesłano przedmiotowe zaświadczenie. 

Inwestor w dniach 03.07.2013 r. i 15.07.2013 r. uzupełnił kartę informacyjną 

przedsięwzięcia. 

W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

postanowieniem nr WOOŚ.4241.159.2013.JGD z dnia 16.07.2013 r. wyraził opinię , że dla 

zmiany decyzji Burmistrza Namysłowa nr GK.6220.7.2012 z dnia 08.05.2013 r.  

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. cyt: „Instalacja 

stabilizacji tlenowej odpadów”, zlokalizowanego na działkach nr 151/1 i 154/1, położonych  

w Ziemiełowicach, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. Biorąc pod uwagę zakres planowanych zmian organ uznał jw. 

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 80 

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) 

przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana 

inwestycja zlokalizowana w miejscowości Ziemiełowice, na działkach nr 151/1 i 154/1, nie 

powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie istniejącego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, w związku z czym istnieje 

prawdopodobieństwo kumulowania się oddziaływań na środowisko planowanej inwestycji z 
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oddziaływaniem wynikającym z prowadzonej już działalności. Jednak ocenia się, że emisja 

zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do środowiska nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania na jakość powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia oraz na klimat 

akustyczny na najbliższych terenach chronionych akustycznie.  

Na etapie realizacji szacunkowe zużycie wody, surowców paliw i energii kształtować 

się będzie na poziomie: 

– woda około 50 m
3
, 

– olej napędowy około 0,2 m
3
, 

– beton około 40 kW 

Podczas realizacji robót budowlanych objętych zakresem wprowadzonych zmian, nie 

przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza i pogorszenia jakości powietrza w 

rejonie lokalizacji kompostowni. W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić 

uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane praca sprzętu 

budowlanego. Będą one miały jednak charakter tymczasowy i ustaną z chwilą zakończenia 

robót. 

Etap budowy wiązał się będzie z usunięciem warstwy glebowej gruntu oraz emisja 

pyłów pochodzenia naturalnego przy pracach budowlanych. Etap eksploatacji, pod 

warunkiem ujecie ścieków i odcieków oraz właściwej eksploatacji instalacji, nie będzie miał 

wpływu na gleby wokół projektowanego obiektu. Inwestycja prowadzona będzie na już 

istniejącym obiekcie, którego wpływ na środowisko jest monitorowany. Obecnie nie 

obserwuje się wpływu składowiska na środowisko. Przewiduje się, że budowa instalacji 

stabilizacji tlenowej, przy ujęciu ścieków i odcieków oraz skierowaniu ich do oczyszczenia, a 

także właściwej eksploatacji instalacji, nie będzie miała wpływu na stan wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 

W trakcie eksploatacji instalacji do powietrza atmosferycznego emitowane będą 

produkty rozkładu materii organicznej. Pierwszy etap procesu, najbardziej uciążliwy, 

przewiduje się prowadzić w układzie zamkniętym z ujęciem i oczyszczaniem powietrza 

procesowego na biofiltrze. Niewielkie emisje substancji odorotwórczych mogą powstawać w 

drugiej fazie procesu oraz przy magazynowaniu odpadów przed procesem i pomimo zmiany 

lokalizacji instalacji, z uwagi na odległość zabudowy mieszkaniowej, nie będą one stanowiły 

uciążliwości dla mieszkańców. Okres magazynowania odpadów przed procesem będzie 

minimalizowany i wynikał będzie z cyklu technologicznego. 

 

Na etapie eksploatacji instalacji hałas emitowany będzie przez następujące urządzenia: 

wentylatory instalacji oczyszczającej powietrze procesowe, wentylator biofiltra, ładowarkę, 

rozdrabniacz, sito mobilne oraz pojazdy dowożące i odbierające odpady. Wentylatory będą 

sterowane zawartością tlenu lub temperaturą stabilizowanego materiału i pracować będą 

cyklicznie przez całą dobę. Praca pozostałych urządzeń odbywać się będzie w porze pracy 

zakładu, na pierwszej zmianie. Wprowadzona zmiana lokalizacji przedsięwzięcia, z uwagi na 

odległość zabudowy mieszkaniowej, nie będzie stanowiła uciążliwości dla terenów 

chronionych akustycznie.   

 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała 

zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.  

      Przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 
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o obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych , 

o obszarami wybrzeży,  

o obszarami górskimi lub leśnymi,  

o obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

o obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne,  

o obszarami przylegającymi do jezior,  

o uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 

Stobrawsko – Turawskie zgodnie z rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody 

Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 

Op. Nr 33, poz. 1133 z późn. zm.). 

Przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. 

zm.), w związku z powyższym zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), zakazy wprowadzane 

na terenie obszaru chronionego krajobrazu jej nie dotyczą. Ponadto z uwagi na brak 

konieczności wycinku drzew i krzewów oraz lokalizację planowanej inwestycji poza 

stanowiskami chronionych gatunków roślin i grzybów, jak również poza rzadkimi 

zbiorowiskami roślinnymi planowane działania nie spowodują zagrożenia dla celów ochrony 

Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, który zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice przyjętego Uchwałą 

nr XXIII/340/01 przez Radę Miejską w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r., oznaczony 

jest symbolem Nu – tereny wysypisk odpadów komunalnych. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też 

nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. 

Ze względu na charakter (lokalne oddziaływanie oraz lokalizacja około 80 km od 

granicy państwa) nie wymaga przeprowadzenia dotyczącego transgranicznego oddziaływania 

na środosiwkso. 

Rodzaj i zakres przedsięwzięcia nie będzie mieć negatywnego wpływu na istniejącą 

infrastrukturę techniczną. 

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu  

i ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości 

 i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz 

Namysłowa w dniu 05.08.2013 r. wydał postanowienie nr GK.6220.8.2013 o odstąpieniu od 

obowiązku przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia. 

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Instalacja stabilizacji 
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tlenowej odpadów” zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                            

w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia 

inwestycji.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, po. 1071 z późn. zm.) poinformowano strony 

postępowania , że przed wydaniem decyzji można zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz 

wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w terminie 7 

dnia od daty otrzymania pisma. 

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub 

wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne 

zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Ogłoszenie 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. 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  

z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 

00/100 (słownie: dwieście pięć złotych). 

Z up. Burmistrza 

/-/ Tadeusz Bagiński 

 

Otrzymują: 

1. ZWiUK EKOWOD Sp. z o. o.,                                                                                                                                 

ul. Mariańska 2                                                                                                                                                    

46-100 Namysłów 

2. Gmina Namysłów 

3. Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu                                                                             

ul. 1 Maja 6                                                                                                                                                                  

45-068 Opole 

4. Jastrzębskie Gospodarstwo Rolne „Jaspol” Sp. z o. o.                                                                                          

ul. Dworcowa 20                                                                                                                                              

Jastrzębie                                                                                                                                                                 

46-100 Namysłów 

5. Tomasz Rubik                                                                                                                                            

Ziemiełowice 11 

6. Mieszkańcy miasta Namysłów  – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce 

prowadzenia inwestycji 



 7 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie 

3. a/a SZ 



 8 

Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.8.2013  

z dnia 06.08.2013 r. 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

Zamierzenie inwestycyjne polega na budowie instalacji tlenowej stabilizacji 

mieszanych odpadów komunalnych na terenie obecnie eksploatowanego składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach, gm. Namysłów, na 

działkach o nr ewidencyjnych: 151/1 i 154/1 i łącznej powierzchni 54300 m
2
, stanowiących 

własność Gminy Namysłów. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje: 

– budowę tuneli kompostowych o powierzchni ok. 400 m
2
, 

– budowę placu dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 2400 m
2
, 

– budowę placu pod biofiltr o powierzchni ok. 95 m
2
, 

– budowę placów i dróg wjazdowych o powierzchni ok. 135 m
2
, 

– budowę sieci kanalizacyjnej o długości ok. 210 m
2
, 

– budowę odwodnienia liniowego o długości ok. 165 m, 

– budowę sieci wodociągowej o długości ok. 19 m, 

– budowę sieci elektroenergetycznych o długości ok. 55 m, 

– budowę poboczy i skarp gruntowych o nawierzchni trawiastej ok. 275 m
2
. 

Zmiana zakresu planowanej kompostowni dotyczy liczby reaktorów stabilizacji tlenowej, 

która z 6 planowanych tuneli zmniejszy się do 4. Przepustowość instalacji nie ulegnie zmianie 

i wynosić będzie 10 000 Mg/rok. Zmianie ulegnie również teren objęty przedsięwzięciem, tj. 

powiększy się o działkę nr 154/1. Łączna powierzchnia działek: 151/1 i 154/1 wynosi 54 300 

m
2
, natomiast planowana instalacja zlokalizowana będzie na części obu działek o powierzchni 

około 4000 m
2
.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie, który zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziemiełowice przyjętego Uchwałą 

nr XXIII/340/01 przez Radę Miejską w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r., oznaczony 

jest symbolem Nu – tereny wysypisk odpadów komunalnych. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 - 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).   

 

 

 

 

 


