
 
 

 
 Namysłów, dnia 15.04.2016 r.  

 
GK.6220.18.2016.IK 
 
 
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), art. 63 ust. 2, art. 65 ust. 3 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) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 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).  

postanawiam 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej – kanał południowy Ziemiełowice – 
Smarchowice Wielkie 
 

UZASADNIENIE 

 Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, na 
wniosek z dnia 26.02.2016 r., Pani Marty Bieniek, działającej w imieniu inwestora tj. Zakładu 
Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 
Namysłów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 
tłocznej – kanał południowy Ziemiełowice – Smarchowice Wielkie”  

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) 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,  

4) wypis z ewidencji 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 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.4315.5.2016.AN z dnia 23.03.2016 r. (24.03.2016 r. - data wpływu do tut. Urzędu) 
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się  
z przedłożona dokumentacją sprawy, a w szczególności z karta informacyjną przedsięwzięcia 
stwierdził, iż realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzona będzie w sposób niepowodujący 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Ponadto organ stwierdził że budowa kanalizacji sanitarnej 
przyczyni się do uporządkowania gospodarki ściekowej i poprawy bezpieczeństwa sanitarnego na 
przedmiotowym terenie. 

Pismem nr WOOŚ.4241.69.2016.DF z dnia 23.03.2016 r. (04.04.2016 r. - data wpływu do 
tut. Urzędu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, wyraził opinię, że 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia, dokonał analizy  
w oparciu o wszystkie kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ, uwzględniając następujące 
uwarunkowania: 

I. Rodzaj  i charakterystyka przedsięwzięcia:  
1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:  

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej 
wykonanej z rur PEHD 180 mm o projektowanej długości około 4474,5 mb oraz kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur PCV 200 mm o projektowanej długości około 1039,00 
mb.  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Wykop 
zostanie wykonany metodą wąsko przestrzenną o szerokości 0,9 m. 

Zagęszczanie i ubijanie podłoża prowadzone będzie z użyciem lekkich zagęszczarek  
i ubijaków do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Podczas realizacji budowy prace będą prowadzone w porze dziennej w godzinach 
od 700 do 1500.  

Wykopy zostaną zabezpieczone odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznakowane 
stosownymi znakami ostrzegawczymi i oświetleniem dla warunków dziennych i nocnych. 

Ze względu na prowadzenie robót w ulicach oraz przy konieczności zachowania 
niezbędnego ruchu kołowego i pieszego dla mieszkańców oraz służb publicznych, przewiduje się 
zastosowanie czołowej metody budowy kanalizacji, tzn. wykorzystywanie urobku wydobytego  
z wykopu bieżącego do zasypki wykopu poprzedniego odcinka. 

Projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki powstające w miejscowości 
Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice, Jastrzębie, Biestrzykowice, Świerczów, Zieleniec. 
Pompownie ścieków zlokalizowane będą na terenie dz. nr 365 obręb Smarchowice Wielkie. 

Dojazd do terenu, na którym projektuje się inwestycję będzie przebiegał ogólnodostępnymi 
drogami publicznymi oraz działkami stanowiącymi grunty Gminy Namysłów i Powiatu 
Namysłowskiego. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 60, 58/1, 228, 236, 417/2 k.m. 1  
i działkach nr 174/1, 174/4 k.m. 2 położonych w miejscowości Ziemiełowice, oraz na działkach 
nr 336, 337, 351, 365, 366, 370 k.m. 1 położonych w miejscowości Smarchowice Wielkie. 

Powierzchnia trwale zajętego obszaru nieruchomości stanowić będzie 1013,21 m2 – sieć 
kanalizacyjna tłoczna i grawitacyjna ułożone na głębokości od 1,4 m do 3,0 m oraz ok. 20 m2 – 



 
 

teren zajęty przez pompownię ścieków. Na czas budowy przewiduje się zajęcie łącznej 
maksymalnej powierzchni  ok. 14000 m2 związanej z wykonywaniem wykopów i odkładem 
urobku na pobocze. Zajęcie będzie przebiegało etapami. 

Teren przeznaczony pod inwestycję obecnie stanowią pobocza dróg porośnięte roślinnością 
łąkową, droga asfaltowa i drogi gruntowe. 

2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się 
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie:  

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie przewiduje się skumulowanego oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia. 

3) wykorzystywania zasobów naturalnych:  

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wymagał wykorzystania: 

a) wody – ok. 160 m3 
b) piasku – ok. 1500 m3 
c) paliwa do agregatu – ok. 130 l 

Etap eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie będzie wymagał wykorzystywania surowców, materiałów 
i paliw. Pompownia ścieków będzie pracowała z wykorzystaniem energii elektrycznej w ilości 
około 10 kW. 

4) emisję i występowanie innych uciążliwości:  

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. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze 
sanitarne dla pracowników budowy. 

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  
i stosowanych technologii: 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji 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-uwzględniające:  

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują: 

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

 obszary wybrzeży, 

 obszary górskie lub leśne, 



 
 

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

 obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

 obszary przylegające do jezior,  

 uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach Obszaru 

Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” (dz. ewid. Nr 336 oraz 337, obręb 
Smarchowice Wielkie), powołanego rozporządzeniem nr 0151/P/16/2006 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. 
Op. z dnia 17 maja 2006 r. Nr 33, poz. 1133 z późn. zm).  Ponieważ w rozumieniu ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) 
zgodnie z art. 6 ust. 3 przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do inwestycji celu 
publicznego, to zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody jego realizacja  
w granicach obszaru chronionego krajobrazu nie naruszy ustanowionych w tym obszarze 
zakazów. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków objętych ochroną. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie zakłada wycinki drzew i krzewów. 

Biorąc pod uwagę 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. 

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 benzo(a)piranu wraz z planem działań krótkoterminowych”, stwierdzono że 
realizacja kanalizacji prowadzona będzie na terenie na którym występują przekroczenia 
standardów jakości powietrza albo benzo(a)piranu. Biorąc jednak pod uwagę charakter 
przedsięwzięcia (inwestycja liniowa – projektowane przewody kanalizacyjne zlokalizowane 
zostaną pod powierzchnia terenu) uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie 
pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. 

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 r., poz. 1094) działki na których planowane jest przedsięwzięcie oznaczone są na rysunku 
planu zagospodarowania przestrzennego symbolami: 

a) działka nr 58/1, 60, 228 - ZI.3R - teren rolniczy rozumiany jako grunt rolny; 
b) działka nr 236 - ZI.1KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
c) działka nr 417/2 - ZI.1KDG - teren drogi klasy głównej; 
d) działka nr 174/1 - ZI.2KDD - teren drogi klasy dojazdowej; 
e) działka nr 174/4 - ZI.1KDZ - teren drogi klasy zbiorczej; 
f) działka nr 365 - SW.8KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
g) działka nr 366 - SW.7KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
h) działka nr 370 - SW.4KDD - teren drogi klasy dojazdowej, SW.6KDW - teren drogi wewnętrznej, 

SW.8KDL - teren drogi klasy lokalnej; 
i) działka nr 336 - SW.4R - teren rolniczy rozumiany jako grunt rolny, SW.3KDD - teren drogi 

klasy dojazdowej; 
j) działka nr 337 - SW.1KDD - teren drogi klasy dojazdowej; 
k) działka nr 351 - SW.1KDG – teren drogi klasy głównej. 

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 
uwarunkowań wymienionych w pkt. I i II, wynikające z:  

 zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą 
przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu 
geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na 
dotychczasową liczbę ludności,  



 
 

 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 postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

 wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 
infrastruktury technicznej: w trakcie realizacji kanalizacji na terenie prowadzenia prac 
budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane 
pracą sprzętu budowlanego. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej. Niemniej 
jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości 
dla otoczenia. 

 prawdopodobieństwo oddziaływania: podczas realizacji robót budowlanych, w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny krótkotrwały wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.  

 czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: ze względu na charakter 
prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te 
jednak nie wpłyną na pogorszenie, jakości powietrza.            

Mając na względzie ww. kryteria i uwarunkowania zamierzenia inwestycyjnego, biorąc pod 
uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie stwierdzono, że nie ma potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz konieczności 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.  

Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt. 6 ppkt. 1b ustawy OOŚ zobowiązuję firmę do 
przedłożenia w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne 
wypisu z rejestru gruntów obejmującego teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie. 

Postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  
w Namysłowie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

Sprawę prowadzi:  
Ilona Kozłowska - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 45, e-mail: ilona.kozlowska@namyslow.eu 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


