
 

GK.6220.28.2012 Namysłów, dnia 25.03.2013 r. 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 1 

i 4, art. 64 ust. 1 pkt 1, art. 66 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 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej 

ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 74 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) 

postanawiam 

nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania poddasza w budynku usługowym oraz zagospodarowanie 

przyległego terenu na kompleks sportowo – rekreacyjno - hotelarski” i jednocześnie 

zobowiązuję inwestora tj.: Pana Ireneusza Bratosiewicz, (dane usunięte), (dane usunięte) do 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia, w ustalonym 

poniżej zakresie.   

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny  

z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziel społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),  

i powinien  zawierać: 

1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:  

a. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania,  

b. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,  

c. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia;  

2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 

środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.                       

o ochronie przyrody;  

3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów                        

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

4. opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 

przedsięwzięcia 

5. opis analizowanych wariantów, w tym:  

a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego,  

b. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru;  



 

6. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także 

możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

7. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na:  

a. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,  

b. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat                      

i krajobraz,  

c. dobra materialne,  

d. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków,  

e. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;  

8. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 

środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 

średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające 

z:  

a. istnienia przedsięwzięcia,  

b. wykorzystywania zasobów środowiska,  

c. emisji;  

9. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

10. jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 

proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa                   

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;  

11. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 

ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń                 

w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 

budowlanych i sposobów korzystania z nich;  

12. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;  

13. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 

umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko;  

14. analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 

przedsięwzięciem;  

15. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na etapie budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

16. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 

wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;  

17. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,                      

w odniesieniu do każdego elementu raportu;  

18. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;  

19. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.  

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy przedstawić sposób i miejsce 

gromadzenia odpadów pochodzących z serwisowania pojazdów. 



 

W raporcie o oddziaływaniu na środowisko należy podać informacje umożliwiające 

analizę możliwości spowodowania przez przedmiotowe przedsięwzięcie nieosiągnięcia celów 

środowiskowych zawartych a Planie Gospodarowania Wodami dorzecza odry (M. P. z 2011 

nr 40 poz. 451), o czym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy ooś. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 

oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz 

likwidacji. 

 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć 

w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na 

informatycznych nośnikach danych. 

UZASADNIENIE 

W dniu 23.08.2012 r. na wniosek Pana Ireneusza Bratosiewicza (dane usunięte),  

(dane usunięte) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa  

z nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku usługowym oraz 

zagospodarowanie przyległego terenu na kompleks sportowo – rekreacyjno - hotelarski” 

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat 

namysłowski, województwo opolskie w obrębie działek nr 1133/9, 1133/11, 1133/12 k. m. 10 

przy ul. Mickiewicza 10, stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego, Plac Wolności 

12 A, 46-100 Namysłów, dzierżawionych przez inwestora na podstawie umowy dzierżawy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie toru kartingowego,  

o powierzchni 1205 m
2
, przeznaczonego na max. trzy pojazdy. Eksploatację przedsięwzięcia 

przewiduje się od maja do września, w godzinach od 8.00 do 22.00. W ramach 

przedsięwzięcia przewiduje się również m. in.  

 przebudowę części poddasza istniejącego budynku usługowego, na pokoju 

hotelowe wraz z pomieszczeniem odnowy biologicznej, 

 dobudowę dwóch klatek schodowych zewnętrznych, 

 wykonanie placu zabaw, 

 wykonanie placu utwardzonego przed budynkiem.  

Planowane przedsięwzięcie nie zostało zaliczono 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 

2010 r. Nr 213, poz. 1397). 

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, w dniu 23.08.2012 r. zwrócono się do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu 

przekazując w załączeniu kata sprawy. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr NZ/AN-4325-

29/12 z dnia 05.09.2012 r. odstąpił od wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia 



 

oceny oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacją 

sprawy w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia stwierdził iż 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 2010 r. Nr 213, poz. 

1397) w związku z czym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.298.2012.WL.1 z dnia 04.09.2012 r. wezwała inwestora do uzupełnienia karty 

informacyjnej w terminie do 21.09.2012 r. 

W związku z tym iż inwestor nie przedłożył wymaganego uzupełnienia  

w podanym terminie, w dniu 5.10.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

postanowieniem nr WOOŚ.4241.298.2012.WL/MSe.2 odmówił wyrażenia opinii  

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu 

o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

W dniu 11.10.2012 r. Pan Ireneusz Bratosiewicz przedłożył uzupełnienie karty 

informacyjnej, w związku z czym tut. organ pismem z dnia 18.10.2012 r. ponownie wystąpił 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu 

przekazując w załączeniu akta sprawy. 

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 74 - 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). 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.385.2012.MD z dnia 06.11.2012 r. ponownie wezwała inwestora o uzupełnienia 

karty informacyjnej w terminie do 23.11.2012 r. 

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie pismem nr 

NZ/AN-4325-33/12 z dnia 06.11.2012 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty 

informacyjnej przedsięwzięcia o następujące informacje: 

– przedłożyć analizę obliczeń hałasu emitowanego z obszaru planowanej inwestycji, 

uwzględniając w szczególności hałas pochodzący z toru kartingowego, oraz wyjaśnić czy 

funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie przyczyna przekroczenia dopuszczalnych wartości 

poziomu hałasu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu, 

– opisać częstotliwość użytkowania toru kartingowego, 

– określić dokładne usytuowanie przedsięwzięcia (głównie toru kartingowego, 

zakwalifikowanego do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko) względem terenu zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanego w bliskim 

sąsiedztwie inwestycji. 



 

W dniu 20.11.2012 r. inwestor uzupełnił powyższe informacje w związku z czym 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr NZ/AN-4325-

33/12 z dnia 03.12.2012 r.  zaproponował nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po 

zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż z uwagi na bliską zabudowę 

mieszkaniową od granicy planowanego toru kartingowego oraz możliwość wystąpienia 

przekroczeń dopuszczalnych norm poziomu hałasu w środowisku po realizacji planowanego 

przedsięwzięcia zasadne jest nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.385.2012.MD.1 z dnia 04.12.2012 r.  ponownie odmówił wyrażenia opinii  

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z uwagi na brak 

uzupełnienia przez inwestora karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

W dniu 20.11.212 r. inwestor przedłożył uzupełnienie karty informacyjnej, w związku  

z czym tut. organ pismem z dnia 14.12.2012 r. ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu o zajęcie stanowiska w przedmiotowym postępowaniu 

przekazując w załączeniu akta sprawy. 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.439.2012.MD z dnia 06.11.2012 r. ponownie wezwała inwestora do 

uzupełnienia karty informacyjnej w terminie do 11.01.2013 r. 

W związku z kolejnym brakiem uzupełnienia karety informacyjnej przez inwestora 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.439.2012.MD.2 z dnia 18.01.2013 r.  ponownie odmówił wyrażenia opinii  

o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

W dniu 03.01.2013 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie oraz 

Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie będące stronami w niniejszym postępowaniu 

wyraziły opinię iż nie wyobrażają sobie funkcjonowania torów kartingowych w bezpośrednim 

ich sąsiedztwie ze względu na ogromny hałas, który wiąże się z używaniem tych pojazdów. 

Pierwsza z placówek prowadzi zajęcia terapeutyczne dla dzieci natomiast druga zajęcia 

szkolne do późnych godzin popołudniowych. Nadmierny hałas będzie uniemożliwiał 

właściwe prowadzenie zajęć i będzie dużym dyskomfortem. 

Pismem z dnia 07.02.2013 r. wnioskodawca ponownie uzupełnił kartę informacyjną 

przedsięwzięcia w związku z czym tu. Organ w dniu 11.0.2013 r. ponownie wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o zajęcie stanowiska  

w przedmiotowym postępowaniu przekazując w załączeniu akta sprawy. 

W dniu 21.013r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem 

nr WOOŚ.4241.41.2013.MD wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, 

rozbudowa z nadbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza w budynku 

usługowym oraz zagospodarowanie przyległego terenu na kompleks sportowo – rekreacyjno - 

hotelarski” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ 

wziął pod uwagę fakt, że lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, może spowodować znaczne pogorszenie 

klimatu akustycznego na tych terenach. 



 

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu 

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

Uwzględnił następujące uwarunkowania: 

1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia: 

a. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne 

proporcje:    

Przedsięwzięcie planowane jest w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, 

powiat namysłowski, województwo opolskie w obrębie działek nr 1133/9, 1133/11, 

1133/12 k. m. 10 przy ul. Mickiewicza 10, stanowiących własność Powiatu 

Namysłowskiego, Plac Wolności 12 A, 46-100 Namysłów, dzierżawionych przez 

inwestora na podstawie umowy dzierżawy. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie toru kartingowego,  

o powierzchni 1205 m2, przeznaczonego na max. trzy pojazdy. Eksploatację 

przedsięwzięcia przewiduje się od maja do września, w godzinach od 8.00 do 22.00. 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się również m. in.  

• przebudowę części poddasza istniejącego budynku usługowego, na pokoju 

hotelowe wraz z pomieszczeniem odnowy biologicznej, 

• dobudowę dwóch klatek schodowych zewnętrznych, 

• wykonanie placu zabaw, 

• wykonanie placu utwardzonego przed budynkiem. 

b. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się 

oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie: nie powinno zachodzić ryzyko kumulowania się 

oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze objętym inwestycją;  

c. wykorzystywanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych takich jak: woda i piasek. 

d. emisję i występowanie innych uciążliwości:  

– realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała prowadzenia prac ziemnych  

i budowlanych związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego oraz powodujących emisją hałasu. 

– w wyniku prowadzenia tych prac wytwarzane będą również odpady, które będą 

odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia. Uciążliwości związane  

z pracami budowlanymi będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. 

– na etapie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem emisji zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego będą pojazdy poruszające się po terenie 

przedsięwzięcia i po torze kartingowym. 

– w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie 

spowodowana ruchem pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia oraz 

po torze kartingowym. Z uwagi na fakt, iż odległość planowanej inwestycji: 



 

 od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi około 85 m, 

 od głównego budynku szkoły wynosi 33 m i sali gimnastycznej 7 m może 

spowodować znaczne pogorszenie klimatu akustycznego, na tych terenach. 

– wody opadowe i roztopowe z terenu przedsięwzięcia odprowadzane będą do sieci 

kanalizacji deszczowej. 

e. ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii: realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie 

będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.  

2. 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:  

 obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych - nie występują,  

 obszary wybrzeży - nie występują, 

 obszary górskie lub leśne - nie występują, 

 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych – nie występują, 

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne i kulturowe – nie 

występują, 

 obszary przylegające do jezior – nie występują, 

 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich 

walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o 

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

z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie 

oddziaływać. 

Teren, na którym będzie realizowana inwestycja zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą 

Rady Miejskiej w Namysłowie Nr XXXIII/321/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. 

Woj. Op. Nr 9, poz. 131 z dnia 1 lutego 2010 r.), oznaczony jest symbolem B.8U – 

teren zabudowy usługowej, rozumianej jako obiekt usługowy lub ich zespół, przy 

czym za funkcje usługowe uznaje się usługi handlu detalicznego, usługi rzemiosła 

nieprodukcyjnego, usługi gastronomiczne, usługi administracyjno – biurowe, usługi 

ochrony zdrowia i opieki społecznej, usługi nauki i oświaty, kultury i rozrywki oraz 

inne o podobnym charakterze wraz z obiektami  i urządzeniami towarzyszącymi. 

 Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:  

a. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na 

którą   przedsięwzięcie może oddziaływać: Inwestycja nie powinna 

spowodować zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. 



 

b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację 

przedsięwzięcia ( z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja 

powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego 

przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

c. wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia 

istniejącej infrastruktury technicznej: na etapie eksploatacji przedsięwzięcia 

źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będą pojazdy 

poruszające się po terenie przedsięwzięcia i po torze kartingowym. 

d. prawdopodobieństwo oddziaływania: w trakcie funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana ruchem 

pojazdów poruszających się po terenie przedsięwzięcia oraz po torze 

kartingowym.  

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 
realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała prowadzenia prac ziemnych  

i budowlanych związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego oraz powodujących emisją hałasu. Uciążliwości związane  

z pracami budowlanymi będą miały charakter lokalny i krótkotrwały. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria i uwarunkowania związane  

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę 

przedsięwzięcia, wielkość terenu objętego planowaną inwestycją, możliwość występowania 

uciążliwości i emisji na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a także uwzględniając 

opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, po szczegółowej analizie przedłożonej 

karty informacyjnej przedsięwzięcia, Burmistrz Namysłowa postanowił nałożyć obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia  

i jednocześnie określił zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. 

Informacja o niniejszym postanowieniu zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego               

w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w publicznie dostępnym wykazie danych, oraz                  

w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Namysłowa w terminie 7 dni od daty 

jego doręczenia. 

 

   Z up. Burmistrza 

/-/ Tadeusz Bagiński 

 

http://www.bip.namyslow.eu/

