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Namysłów, dnia 30.08.2016 r. 

GK.6220.26.2016.IK 

 

Decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 75 

ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), a także na 

podstawie § 3 ust. 1 pkt 79 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 Pana Bogdana Golec, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) 

działającego w imieniu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. 

w Namysłowie, ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 

19.04.2016 r.  
 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na cyt. „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowo – 

grawitacyjnym wraz z przyłączami w miejscowości Bukowa Śląska w gminie 

Namysłów”. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 49, 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 i art. 74 ust. 3 

ustawy OOŚ, na wniosek z dnia 03.06.2016 r., uzupełniony pismem w dniu 14.06.2016 r., 

Pana Bogdana Golec, ul. (dane usunięte), (dane usunięte) działającego w imieniu Zakładu 

Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o. w Namysłowie, ul. Mariańska 2, 

46-100 Namysłów, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.04.2016 r. zostało wszczęte 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt. „Budowie sieci kanalizacji 

sanitarnej w układzie ciśnieniowo – grawitacyjnym wraz z przyłączami w miejscowości 

Bukowa Śląska w gminie Namysłów”. 

 

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

1) karta informacyjna przedsięwzięcia,  

2) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej; obejmująca przewidywany 

teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmująca obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie,  
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3) 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.  

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w  § 3 ust. 1 pkt. 79 - 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, 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. 

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.4315.13.2016.AN z dnia 01.07.2016 r. zaproponował nie nakładać na inwestora 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy,  

w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdził, iż realizacja przedmiotowej 

inwestycji prowadzona będzie w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. 

Wszelkie uciążliwości występujące na etapie budowy będą chwilowe. Etap eksploatacji nie 

będzie się wiązał z wystąpieniem jakichkolwiek emisji. Budowa kanalizacji sanitarnej 

przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej i poprawy bezpieczeństwa 

sanitarnego na przedmiotowym terenie.  

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.197.2016.MD z dnia 04.07.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 05.07.2016 r.) 

wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ po zapoznaniu się  

z przedłożoną dokumentacją stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 

znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 

 

W dniu 20.07.2016 r. tut. Organ wydał postanowienie o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia 

inwestycyjnego. Organ właściwy w sprawie, przed wydaniem niniejszego postanowienia, 

wziął pod uwagę stanowisko organów opiniujących o których mowa powyżej oraz dokonał 

analizy w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. 

I. Rodzaj  i charakterystyka przedsięwzięcia:  

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie 

ciśnieniowo – grawitacyjnym wraz z przyłączami w m. Bukowa Śląska w gminie Namysłów. 

Ścieki z ww. miejscowości przesyłane będą ostatecznie do układu kanalizacyjnego  

m. Namysłów poprzez przepompownię ścieków w Rychnowie (siec kanalizacyjna 

zorganizowano tak, aby włączyć ja do systemu kanalizacyjnego w Rychnowie).  

 

Szacunkowa długość sieci kanalizacyjnej wyniesie około 10.700 m, w tym: 
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 sieć grawitacyjna Ø200 – 2.600 m, 

 sieć grawitacyjna Ø160 – 3.500 m, 

 rurociągi tłoczne Ø90 – 800 m, 

 kolektor tranzytowy tłoczny Bukowa Śląska – Rychnów Ø90 mm – 3800 m, 

 ilość gospodarstw do których należy doprowadzić przyłącza: ok. 70 szt., 

 pompownie zbiorcze ścieków – 2 szt., 

 pompownie przydomowe – 2 szt. 

 

Planowaną do realizacji kanalizację projektuje się w drogach oraz na działkach 

prywatnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje się wchodzenia inwestycji na obszary gęsto 

zadrzewione i zalesione. Grunty przeznaczone pod inwestycje są zagospodarowane pod drogi 

publiczne. Budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew.  

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 37, 38, 39, 40, 41, 

42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 47/5, 47/6, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 93/2, 94/2, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242,  243/1, 243/2, 244, 245, 246, 

247/1, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2,  257, 258/1, 258/2,  

259/1, 260/1, 261/1,  263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obręb 0007 Bukowa 

Śląska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 

185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3, 201/4, 

201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 208, 

295/1, 295/2, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/19, 296/20, 

296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32, 298, 301/4, 301/5, 301/6, 

306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska, 216, 222, 

224 k. m. 1 obręb 0051 Rychnów. 

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje się skumulowanego 

oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Na etapie budowy będą wykorzystywane takie materiały jak: woda, piasek, kruszywo, 

tworzywa sztuczne (rury), studnie betonowe, beton i humus. W fazie eksploatacji będzie 

występowało zapotrzebowanie na energię elektryczną, niezbędną do zasilania pomp 

umieszczonych w przepompowniach ścieków. 

          Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, 

może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze 

względu na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego 

przedsięwzięciem, prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.   

          Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. 

          W trakcie realizacji sieci kanalizacji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą 

wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu 

budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować 

nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. 

Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia. 

          Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez 

jednostki posiadające stosowne uprawnienia. W trakcie eksploatacji przedmiotowej 

kanalizacji powstawać mogą odpady związane z bieżącym jej utrzymaniem.  
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          Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.  

 Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała 

zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. 

 

II. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla 

środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności 

samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające, a także rodzaj i skala możliwego 

oddziaływania: 

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują: 

 obszary wodno – błotnymi oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

 obszary wybrzeży, 

 obszary górskie, 

 obszary leśne, 

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

 obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 

zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 

Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, 

 obszary przylegające do jezior,  

 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 

docelowego bezno(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych” stwierdzono, że 

przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze (gmina Namysłów), na terenie którego 

występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu. Biorąc jednak pod 

uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa – projektowane przewody kanalizacyjne 

zlokalizowane zostaną pod powierzchnią terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. 

 

Częścią składową Planu gospodarowania wodami jest Program wodno – środowiskowy 

kraju, który stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej. 

Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego 

stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich zalicza się, między 

innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych. 

Biorąc pod uwagę powyższe oraz charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, 

ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody,  

o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1651,z późn. zm.) i nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. 

 

         Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała 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.) w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, 

Woskowice Małe, Igłowice, 
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 Uchwała nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 

Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów. 

Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostało podane do publicznej 

wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.  

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 opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4241.197.2016.MD z dnia 04.07.2016 r. oraz opinią sanitarną Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ.4315.13.2016.AN z dnia 

01.07.2016 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.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, 

Biuletynie Informacji Publicznej 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 z późn. zm.) 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. 

 

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

 

 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ Julian Kruszyński  
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Załącznik do decyzji nr GK.6220.26.2016.IK  
z dnia 30.08.2016 r. 

 
 

 
Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 

Planowana inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w układzie 

ciśnieniowo – grawitacyjnym wraz z przyłączami w m. Bukowa Śląska w gminie Namysłów. 

Ścieki z ww. miejscowości przesyłane będą ostatecznie do układu kanalizacyjnego  

m. Namysłów poprzez przepompownię ścieków w Rychnowie (siec kanalizacyjna 

zorganizowano tak, aby włączyć ja do systemu kanalizacyjnego w Rychnowie).  

 

Szacunkowa długość sieci kanalizacyjnej wyniesie około 10.700 m, w tym: 

 sieć grawitacyjna Ø200 – 2.600 m, 

 sieć grawitacyjna Ø160 – 3.500 m, 

 rurociągi tłoczne Ø90 – 800 m, 

 kolektor tranzytowy tłoczny Bukowa Śląska – Rychnów Ø90 mm – 3800 m, 

 ilość gospodarstw do których należy doprowadzić przyłącza: ok. 70 szt., 

 pompownie zbiorcze ścieków – 2 szt., 

 pompownie przydomowe – 2 szt. 

 

Planowaną do realizacji kanalizację projektuje się w drogach oraz na działkach 

prywatnych. Jak wynika z KIP, nie przewiduje się wchodzenia inwestycji na obszary gęsto 

zadrzewione i zalesione. Grunty przeznaczone pod inwestycje są zagospodarowane pod drogi 

publiczne. Budowa kanalizacji sanitarnej nie wymaga wycinki drzew.  

Teren po realizacji inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu. 

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr: 37, 38, 39, 40, 41, 

42/3, 42/2, 42/5, 42/6, 43/2, 44/2, 45/2, 46/2, 47/2, 47/5, 47/6, 48, 49/1, 49/2, 50, 51, 52, 53, 

54, 55, 93/2, 94/2, 233, 235/1, 235/2, 236, 237, 240, 241, 242,  243/1, 243/2, 244, 245, 246, 

247/1, 247/3, 247/4, 248/1, 248/2, 250/2, 250/1, 252, 254, 256/1, 256/2,  257, 258/1, 258/2,  

259/1, 260/1, 261/1,  263/1, 262/1, 342, 343, 344, 346, 347, 351 k.m. 2 obręb 0007 Bukowa 

Śląska, 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5, 185/6, 185/7, 185/8, 185/9, 185/10, 185/11, 185/12, 

185/13, 190/3, 191/1, 192/4, 192/6, 193, 195, 197/1, 197/2, 199/1, 199/2, 200, 201/3, 201/4, 

201/6, 202/1, 202/3, 202/4, 202/5, 203/1, 203/2, 203/3, 204/1, 204/2, 205/2, 205/3, 208, 

295/1, 295/2, 296/4, 296/5, 296/6, 296/7, 296/15, 296/16, 296/17, 296/18, 296/19, 296/20, 

296/23, 296/24, 296/25, 296/26, 296/29, 296/30, 296/31, 296/32, 298, 301/4, 301/5, 301/6, 

306/1, 312/4, 328, 330, 331, 334/1, 334/2, 345 k.m. 1 obręb 0007 Bukowa Śląska, 216, 222, 

224 k. m. 1 obręb 0051 Rychnów. 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego: 

 Uchwała 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.) w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowa Śląska, Baldwinowice, 

Woskowice Małe, Igłowice, 

 Uchwała nr XXIII/347/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 

Urz. Woj. Op. Nr 40 poz. 265 z 18 maja 2001 r.) w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rychnów. 
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Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w  § 3 ust. 1 pkt. 79 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 71). 


