
 

Namysłów, dn. 24.02.2016 r. 
GK.6220.14.2016.AP 

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 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), a także na podstawie  
§ 3 ust. 1 pkt 60 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 Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu 
Miejskiego w Namysłowie, Pana Ramana Kani, działającego w imieniu inwestora tj. Gminy 
Namysłów ul. Stanisława Dubois 3 46-100 Namysłów 

stwierdzam 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pn. Budowa drogi wraz z chodnikiem na terenie Smarchowic Wielkich dz. nr 366, 365 i 370. 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

Uzasadnienie 

 Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, na wniosek z dnia 14.01.2016 r., 
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, 
Pana Ramana Kani, działającego w imieniu inwestora tj.Gminy Namysłów ul. Stanisława Dubois 
3 46-100 Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wraz z chodnikiem 
na terenie Smarchowic Wielkich dz. nr 366, 365 i 370.   

 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,  

3) mapę 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, 

4) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać.  



 

 Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa 
w § 3 ust. 1 pkt 60 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.4315.2.2016.AN z dnia 01.02.2016 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Organ opiniujący po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę 
w swojej ocenie szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że realizacja zamierzenia 
inwestycyjnego nie wpłynie na pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych. Ponadto, organ 
stwierdził, że realizacji inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, ograniczy 
emisję zanieczyszczeń i hałasu do środowiska dzięki zwiększeniu płynności ruchu pojazdów oraz 
będzie miała neutralny bądź pozytywny wpływ na zdrowie i warunki życia.  

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, pismem nr WOOŚ.4241.15.2016.DF  
z dnia 02.02.2016 r., wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.  

 W dniu 09.02.2016 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: 

 Planowane przedsięwzięcie polega na: 

a) budowie drogi o łącznej długości ok. 2510 mb, szerokości 5 mb i powierzchni ok. 12670 m2 

(w tym ok. 130 m2 pod skrzyżowania)., 

b) budowie chodnika o długości ok. 2400 mb, szerokości ok. 2,0 m, 

c) odmuleniu rowów na głębokość 50 cm na długości ok. 1020 mb, 

d) budowie zjazdów w ilości 13 szt. i powierzchni ok. 310 m2. 

 Przewiduje się wykonanie robót ziemnych mechanicznie oraz ręcznie. Materiały jakie 
zostaną użyte do budowy drogi to w szczególności tłuczeń oraz beton asfaltowy. Chodnik 
zostanie wykonany na podbudowie tłuczniowej  oraz warstwie nawierzchni klincowej.    

 Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Namysłów, na działkach nr 366, 365  
i 370 obręb ewidencyjny 0056 Smarchowice Wielkie, stanowiących własność gminy Namysłów. 
Powierzchnia całkowita nieruchomości na których zlokalizowane będzie inwestycja wynosi: 

a) 1,38 ha dla działki nr 366, 

b) 2,21 ha dla działki 365, 

c) 0,63 ha dla działki nr 370. 



 

 Na podstawie posiadanej dokumentacji oraz w związku z brakiem powiązań z innymi 
inwestycjami nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia 
na środowisko. 

 W trakcie realizacji przedsięwzięcia szacunkowa ilość wykorzystanej wody, surowców, 
materiałów oraz paliw wyniesie: 

a) woda – ok. 606 m3 

b) piasek – ok. 2377 m3 

c) tłuczeń kamienny – ok. 9822 ton 

d) beton asfaltowy – ok. 2903 tony 

e) asfalt drogowy – ok. 6696 kg 

f) olej (paliwo technologiczne) – ok. 236 dm3. 

 W trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego najistotniejszym źródłem emisji 
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych będą maszyny wykorzystywane w budownictwie drogowym,  
a także prace związane z dowozem materiałów budowlanych. Możliwy wzrost emisji będzie miał 
charakter lokalny i krótkotrwały. W celu ochrony powietrza atmosferycznego, w trakcie realizacji 
inwestycji, należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, a używane maszyny  
i urządzenia oraz środki transportu muszą posiadać odpowiednie zezwolenia dopuszczające je do 
użycia. Wszelkie materiały sypkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia np. piasek, kruszywo, 
należy przewozić odpowiednimi samochodami, a na czas ich transportu należy odpowiednio 
zabezpieczyć przed osuwaniem i pyleniem np. poprzez przykrycie plandeką.   
 Eksploatacja wybudowanej drogi będzie związana z emisją typowych zanieczyszczeń 
komunikacyjnych, jednakże poprawa stanu technicznego nawierzchni wpłynie bezpośrednio na 
zwiększenie płynności ruchu a co za tym idzie, zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. 

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu  
i wibracjami charakterystycznymi dla prac związanych z budownictwem drogowym. Ewentualne 
uciążliwości będą ograniczone w czasie do okresu realizacji przedsięwzięcia. W związku  
z powyższym czas budowy należy ograniczyć do pory dziennej, przestrzegać zasady wyłączania 
silników w czasie przerw w pracy; maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów 
poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego. 
 Podczas eksploatacji przedsięwzięcia emisja hałasu i wibracji będzie spowodowana 
głównie ruchem pojazdów. Poprawa parametrów technicznych jezdni wpłynie korzystnie na 
redukcję natężenia hałasu komunikacyjnego i nie powinna przekroczyć dopuszczalnego poziomu 
hałasu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla dróg i linii kolejowych. 

 W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady głównie z grupy 17 odpady  
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię  
z terenów zanieczyszczonych) tj.: 

a) 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,  

b) 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01, 

c) 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 

 W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o kodzie 20 03 03 – 
odpady z czyszczenia ulic i placów.  
 Wszystkie powstałe, w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcia, odpady musza 
zostać zagospodarowane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. 
poz. 21 z późn. zm.).  



 

 Ilość powstających w trakcie budowy ścieków socjalno-bytowych szacuje się na  
ok. 1m3/m-c na pracownika. Ścieki socjalno – bytowe muszą być gromadzone w kabinach 
sanitarnych np. TOI TOI. Następnie ścieki należy przekazać podmiotowi posiadającemu 
stosowne zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu gminy Namysłów. Opróżnianie kabin sanitarnych należy 
wykonywać z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika.    

 Na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji nie będą powstawać odpady 
niebezpieczne. 

 Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, zgodnie z posiadaną dokumentacją, nie 
przewiduje się oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe  
i podziemne. W związku z powyższym nie istnieje zagrożenie pogorszenia jakości wód. Realizacja 
inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie 
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry. Na etapie eksploatacji zamierzenia 
inwestycyjnego wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane powierzchniowo do istniejących, 
odmulonych, rowów.    

Realizacja jak i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia 
wystąpienia 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, a także rodzaj i skala możliwego oddziaływania. 

  Inwestycja realizowana będzie poza: 

a)  obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

b)  obszarami wybrzeży, 

c)  obszarami górskimi lub leśnymi, 

d)  obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych, 

e)  obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami 
Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody,    

f)  obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

h)  obszarami przylegającymi do jezior  

i)  uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Wobec powyższego nie jest prawdopodobne aby realizacja przedsięwzięcie mogła być 
przyczyną pogorszenia się stanu chronionych siedlisk poprzez fizyczną ich degradację, 
zmniejszenie powierzchni, zmianę cech charakterystycznych oraz by mogła negatywnie wpływać 
na stan populacji chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz na spójność sieci obszarów Natura 
2000. 

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych przedsięwzięcie będzie zlokalizowane 
na obszarze dla którego odnotowano przekroczenia standardów jakości powietrza dla 
benzo(a)pirenu. Jednakże, budowa przedmiotowej drogi nie wpłynie na wzrost natężenia ruchu a 
wręcz przeciwnie, poprawi płynność ruchu co ograniczy emisję zanieczyszczeń. W związku  



 

z powyższym realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego 
lokalizacji. 

W związku z faktem iż oddziaływanie przedsięwzięcia zlokalizowane będzie w granicach 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego, realizacja i eksploatacja inwestycji nie spowoduje 
zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania 
na dotychczasową liczbę ludności. 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz jego charakter, inwestycja nie wymaga 
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
z 2014., poz. 1094) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są 
symbolami: 

a) działka nr 366 - SW.7KDL – teren drogi klasy lokalnej, 

b) działka nr 365 – SW.8KDL – teren drogi klasy lokalnej, 

c) dz. nr 370 – SW.4KDD – teren drogi klasy dojazdowej oraz SW.6KDW – teren drogi 
wewnętrznej. 

 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 postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu   
nr WOOŚ.4241.15.2016.DF z dnia 02.02.2016 r. oraz opinią sanitarną Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ.4315.2.2016.AN z dnia 01.02.2016 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. 

 Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy  z dnia 16 listopada 2006 
r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz.783 z późn. zm.). 

Pouczenie 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za 

pośrednictwem organu który wydał decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 
 
Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 46 e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 

 

 

Burmistrz 

/-/ Julian Kruszyński 



 

Załącznik do decyzji Nr GK.6220.14.2016.AP 
 z dnia 24.02.2016 r. 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 Planowane przedsięwzięcie polega na: 

a) budowie drogi o łącznej długości ok. 2510 mb, szerokości 5 mb i powierzchni ok. 12670 m2 

(w tym ok. 130 m2 pod skrzyżowania), 

b) budowie chodnika o długości ok. 2400 mb, szerokości ok. 2,0 m, 

c) odmuleniu rowów na głębokość 50 cm na długości ok. 1020 mb, 

d) budowie zjazdów w ilości 13 szt. i powierzchni ok. 310 m2. 

 Przewiduje się wykonanie robót ziemnych mechanicznie oraz ręcznie. Materiały jakie 
zostaną użyte do budowy drogi to w szczególności tłuczeń oraz beton asfaltowy. Chodnik 
zostanie wykonany na podbudowie tłuczniowej  oraz warstwie nawierzchni klincowej. 

 Szacunkowa ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów oraz paliw wyniesie: 

a) woda – ok. 606 m3 

b) piasek – ok. 2377 m3 

c) tłuczeń kamienny – ok. 9822 ton 

d) beton asfaltowy – ok. 2903 tony 

e) asfalt drogowy – ok. 6696 kg 

f) olej (paliwo technologiczne) – ok. 236 dm3 

 Przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Namysłów, na działkach nr 366, 365  
i 370 obręb ewidencyjny 0056 Smarchowice Wielkie, stanowiących własność gminy Namysłów. 
Powierzchnia całkowita nieruchomości na których zlokalizowane będzie inwestycja wynosi: 

a) 1,38 ha dla działki nr 366, 

b) 2,21 ha dla działki 365, 

c) 0,63 ha dla działki nr 370 

 W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą  
Nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Op.  
z 2014., poz. 1094) nieruchomości na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są 
symbolami: 

a) działka nr 366 - SW.7KDL – teren drogi klasy lokalnej, 

b) działka nr 365 – SW.8KDL – teren drogi klasy lokalnej, 

c) dz. nr 370 – SW.4KDD – teren drogi klasy dojazdowej oraz SW.6KDW – teren drogi 
wewnętrznej. 

 W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady głównie z grupy 17 odpady  
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię  
z terenów zanieczyszczonych) tj.: 

a) 17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,  

b) 17 03 02 – mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01, 

c) 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03. 



 

 W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o kodzie 20 03 03 – 
odpady z czyszczenia ulic i placów.   

 Ilość powstających w trakcie budowy ścieków socjalno-bytowych szacuje się na  
ok. 1m3/m-c na pracownika.  
 Na etapie realizacji inwestycji jak i jej eksploatacji nie będą powstawać odpady 
niebezpieczne. 

  Inwestycja realizowana będzie poza: 

a)  obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 

b)  obszarami wybrzeży, 

c)  obszarami górskimi lub leśnymi, 

d)  obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych, 

e)  obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarami 
Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody,    

f)  obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

h)  obszarami przylegającymi do jezior  

i)  uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

 Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na obszarze dla którego odnotowano przekroczenia 
standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu - zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 
2,5 oraz poziomu benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych. 
 Przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 
pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 71). 


