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Namysłów, dnia 11.08.2016 r. 

 
GK.6220.25.2016.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, z późn. 

zm.) oraz w związku z § 3 ust. 1 pkt. 88 ppkt. e 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 16.05.2016 r. (uzupełnionego w dniu 

24.05.2016 r.) Pana Stanisława Harasimiuk, ul. Cygana 4 p. 111, 45-131 Opole działającego w 

imieniu Pana Dariusza Choma na podstawie upoważnienia z dnia 22.04.2016 r., 

 

orzekam 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na cyt. budowie stawu rybnego karpiowego „MŁYNEK” na działce nr 416, 

obręb 0057 Nowe Smarchowice.  

 
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 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) w dniu 31.05.2016 r., na 

wniosek Pana Stanisława Harasimiuk , ul. Cygana 4 p. 111, 45 - 131 Opole działającego  

w imieniu Pana Dariusza Choma na podstawie upoważnienia z dnia 22.04.2016 r.  zostało 

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. budowie stawu rybnego 

karpiowego „MŁYNEK” na działce nr 416, obręb 0057 Nowe Smarchowice.  

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stawu rybnego karpiowego – kopanego, 

niespuszczanego, zasilanego wodami gruntowymi. Całkowita powierzchnia nieruchomości na 

której przewiduje się wybudowanie stawu wynosi 3,55 ha.  

Parametry przedmiotowego stawu wynoszą: 

 powierzchnia lustra - 1,00 ha, 

 średnia głębokość stawu - 2,7 m licząc od rzędnej terenu przyległego do dna stawu, 

 nachylenie skarp stawu – n = 1:1,5 i n = 1:2. 

Wykonanie stawu przewiduje się przy wykorzystaniu następującego sprzętu: 

 koparki podsiębierne o napędzie hydraulicznym o pojemności łyżki 3,5- 2,5 m3, 

 spycharki gąsienicowe 100 Kw, 

 samochody lub ciągniki o ładowności 3,5-10 ton. 

Ziemię urodzajną przewidziano zdjąć z całości terenu pod staw przy pomocy spycharki  

i zhałdować na obrzeżach stawu. Wykop prowadzony będzie za pomocą koparek lub spycharek  

z jego odwozem poza obręb robót za pomocą samochodów lub ciągników, natomiast skarpy 

formowane będą za pomocą koparek. 

Po wykonaniu ww. prac teren wokół stawu zostanie wyrównany i obsiany mieszanką traw. 

Przedmiotowy staw użytkowany będzie rolniczo.  
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Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce nr 416 obręb 0057 Nowe Smarchowice. 

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr 

XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 

r., poz. 1094) nieruchomość na której planowane jest przedsięwzięcie oznaczona jest symbolem 

NS.5ZL – las. 

 

Zgodnie z art. 71 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wymagają przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć o których 

mowa w §  3 ust. 1 pkt. 88 ppkt. e rozporządzenia 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.  
 

Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości i miejscu składania uwag  

i wniosków dotyczących przedmiotowego postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia 

ww. zawiadomienia – obwieszczenia. 
 

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

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 

przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Nie stwierdzono również, aby organizacje 

ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu. 
 

Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie pismem nr RiN.6724.63.2016.KG z dnia 31.05.2016 r. zaświadczył, że 

planowana inwestycja jest niezgodna z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 

27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1094). 
 

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 2016 r. poz. 353, 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. 
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Uchwały Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Op. z 2014 r., poz. 1094). 
 

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 j.t.), 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. 
 
 
 
 
 
 

Z. up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Sylwia Zając - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45  


