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 Namysłów, dnia 01.09.2016 r.  

 

GK.6220.31.2016.SZ 

 
 
 

POSTANOWIENIE 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), 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 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 2 pkt 2  

w związku z § 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), 

 

postanawiam 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze subregionu 

północnego województwa opolskiego. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze 

gminy Namysłów”.    

 

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 Pana Romana Kani, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej  

i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Namysłowie, z dnia 27.07.2016 r. (data wpływu do tut. 

Urzędu 27.0.76.2016 r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja strategii 

niskoemisyjnych na obszarze subregionu północnego województwa opolskiego. 

Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze gminy Namysłów”.   

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

1) karta informacyjna przedsięwzięcia,  

2) 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,  

3) wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

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). 
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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. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.285.2016.AW z dnia 22.08.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.08.2016 r.) 

wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn. cyt. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na 

obszarze subregionu północnego województwa opolskiego. Realizacja strategii 

niskoemisyjnych na obszarze gminy Namysłów” nie istnieje konieczność przeprowadzenia 

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

stwierdził, iż nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz 

zdrowie i życie ludzi. Jednocześnie biorąc pod uwagę charakter inwestycji uznał, że nie 

wpłynie ona znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jej realizacji.  

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie w swojej opinii 

sanitarnej nr NZ.4315.18.2016.AN z dnia 23.08.2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

24.08.2016 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ po zapoznaniu się 

z przedłożoną dokumentacją sprawy oraz biorąc pod uwagę przy swojej ocenie szczegółowe 

uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 

oddziaływaniu na środowisko stwierdził, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na 

pogorszenie warunków sanitarno – zdrowotnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do  

poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów oraz ograniczy emisję zanieczyszczeń 

i hałasu do środowiska dzięki zwiększeniu płynności ruchu pojazdów. Realizacja planowanej 

inwestycji będzie miała neutralny bądź pozytywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi. 

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem niniejszego postanowienia wziął pod uwagę 

opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Namysłowie i 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 będzie polegała na: 

1) przebudowie drogi gminnej w Józefkowie (przebudowie drogi ok. 5250 m2, dł. ok. 

1,05 km; budowie ścieżki rowerowej ok. 2100 m2, dł. ok. 1,05 km; budowie ciągu 

pieszo – rowerowego ok. 1087,5 m2, dł. ok. 435 mb); 

2) przebudowie drogi gminnej na trasie Michalice – Bukowa Śląska (przebudowie drogi 

ok. 15 315 m2, dł. ok. 3,1 km; budowie ścieżki rowerowej ok. 4830 m2, dł. ok. 2,4 km; 

budowie ciągu pieszo – rowerowego ok. 4310 m2, dł. ok. 1,7 km); 

3) przebudowie drogi gminnej w Objeździe (budowie ciągu pieszo – rowerowego ok. 

1725 m2, dł. ok. 690 mb); 

4) budowie i przebudowie ciągu pieszo – rowerowego w Kamiennej (budowie ciągu 

pieszo – rowerowego ok. 592,5 m2, dł. ok. 240 mb; przebudowie ciągu pieszo – 

rowerowego ok. 2165 m2, dł. ok. 860 mb); 
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5) przebudowie ul. Sworowskiego w Namysłowie (przebudowie ciągu pieszo – 

rowerowego ok. 1140 m2, dł. ok. 380 mb); 

6) budowie ciągu pieszo – rowerowego na trasie Smarchowice Wielkie  - Namysłów  

ok. 2760 m2, dł. ok. 1,1 km; 

7) przebudowie przystanków autobusowych oraz budowie miejsc postojowych; 

8) wykonaniu odwodnienia poprzez kanalizację z wpustami i odprowadzeniem wód 

opadowych do istniejących rowów na odcinku o dł. do 4,7 km; 

9) montażu oznakowania drogowego; 

10) montażu słupów oświetleniowych i opraw w ilości do 40 szt.   

 

Planowana inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr: 

 dz. nr 130, 35, 131, 79/3, 80/1, 145 k. m. 1 obręb Józefków; 

 dz. nr 127/1, 130, 131, 138 k. m. 1 obręb Michalice; 

 dz. nr 241 k. m. 1 obręb Rychnów; 

 dz. nr 346 k. m. 2 obręb Bukowa Śląska; 

 dz. nr 196 k. m. 1 obręb Objazda; 

 dz. nr ,183, 184, 185, 375, 357, 358, 345, 51/1, 361/2, 62/5, 63/1, 64/1, 65/1, 362, 

422/5, 422/8, 88/1, 90/1, 92/1, k. m. 1 obręb Kamienna; 

 dz. nr 50, 30/8, 1257/3, 1257/2, 1257/14, k. m. 15 obręb Namysłów; 

 dz. nr 1126/2, 1126/1, k. m. 10 obręb Namysłów; 

 dz. nr 516/1, 516/2, 722/1 k. m. 5 obręb Namysłów; 

 dz. nr 697 k. m. 6 obręb Namysłów.    

Całkowita powierzchnia terenu objętego inwestycją wynosi ok. 41 275 m2.  

 

Teren na którym zaplanowano inwestycję posiada charakter płaski, ewentualne 

deniwelacje są bardzo niewielkie. Wzdłuż trasy projektowanego przedsięwzięcia w znaczącej 

większości znajdują się pola uprawne. Na stosunkowo niewielkich odcinkach znajduje się 

zabudowa mieszkalna oraz usługowa. Trasa inwestycji została wytyczona w obrębie pasa 

drogowego, natomiast w miejscach gdzie warunki lokalizacyjne na to nie pozwalały 

poboczem. 

 

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 inwestycji będzie wymagał wykorzystania surowców mineralnych,  

w szczególności takich jak piasek i tłuczeń kamienny granitowy. Ilość powyższych 

materiałów, niezbędna do realizacji inwestycji, jest trudna do oszacowania, jednakże ilości te 

nie będą odbiegały od typowych robót budowlanych dla inwestycji z zakresu budownictwa 

drogowego. Sprzęt pracujący na terenie budowy będzie posiadał własne środki napędowe  

i nie będzie wymagał zasilania zewnętrznego.  

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wykorzystywaniem materiałów, 

surowców, paliw czy też wody. Należy mieć na uwadze, że w przyszłości może wystąpić 

konieczność naprawy lub konserwacji, jednak na obecnym etapie nie można określić rodzaju  

i ilości niezbędnych do tego celu surowców, materiałów i paliw.  
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4) emisję i występowanie innych uciążliwości:  

 poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych 

parametrów i zwiększenie płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie 

zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego. 

 w wyniku prowadzenia prac budowlanych wytwarzane będą typowe odpady budowlane 

o kodzie 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej, które będą odbierane przez firmy posiadające stosowne 

zezwolenia. 

 w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą powstawały odpady o kodzie 20 03 03 – 

odpady z oczyszczania ulic i placów, które będą usuwane przez uprawniony podmiot 

odpowiedzialny za utrzymanie czystości. 

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno – bytowe. 

Wykonawca robót zapewni przenośne kabiny sanitarne, które będą systematycznie 

opróżniane przez podmiot uprawniony, z częstotliwością zapobiegającą ich 

przepełnianiu, a następnie transportowane do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 

 w trakcie eksploatacji inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe  

z przedmiotowej inwestycji. Odprowadzanie ww. wód będzie realizowane poprzez 

wykonanie kanalizacji z wpustami i odprowadzeniem wód opadowych do istniejących 

rowów. 

  

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji  

i stosowanych technologii: 

Realizacja, jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały 

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:  

Planowana inwestycja realizowana będzie poza:  

 obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, 

 obszarami wybrzeży, 

 obszarami górskimi, 

 obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych, 

 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

 obszarami przylegającymi do jezior,  

 uzdrowiskami i obszarami 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 gminy Namysłów, na terenie której 

występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu. Biorąc jednak pod 
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uwagę charakter inwestycji uznano, że nie wpłynie ona znacząco na stan jakości powietrza  

w rejonie jej realizacji. 

 

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na jakość 

wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji nie 

spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania 

Wodami na obszarze Dorzecza Odry. 

 

Przedmiotowe zadanie realizowane będzie poza obszarami Natura 2000, a zatem nie 

będzie na nie negatywnie oddziaływać. Ponadto zamierzenie prowadzone będzie poza 

granicami: parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, użytków 

ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych,  

w związku z tym jego realizacja nie będzie stała w sprzeczności z aktami prawa 

ustanawiającymi ww. form ochrony przyrody. W granicach zadania nie występują również 

pomniki przyrody oraz chronione gatunki roślin, grzybów i zwierząt.  

 

Dla terenu objętego inwestycją został przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego 

zatwierdzony: 

 Uchwałą nr XXIII/337/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 22 poz. 112 z 30 marca 2001 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Michalice, Objazda, 

Józefków, 

 Uchwałą 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, 

 Uchwałą 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, 

 Uchwałą nr XXXIII/321/09 Rady Miejskiej w Namysłowie  z dnia 10 grudnia 2009 r. 

(Dz. Urz. Woj. Op. Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.) w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, 

 Uchwałą nr XXV/308/14 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 marca 2014 r. (Dz. 

Urz. Woj. Op. Z 2014 r., poz. 1094) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Kamienna.   

 

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): 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 postepowania dotyczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko, 



6 
 

 wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej 

infrastruktury technicznej: w trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac 

budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu, powodowane pracą 

sprzętu budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas 

przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia. 

 prawdopodobieństwo oddziaływania: źródłem emisji substancji zanieczyszczających do 

powietrza, podczas eksploatacji planowanej inwestycji będzie spalanie paliw w silnikach 

pojazdów. Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę 

bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego co ograniczy emisje zanieczyszczeń do 

powietrza. 

 czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: podczas prowadzenia 

robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia wystąpi lokalny, 

krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uciążliwość ta będzie miała 

charakter krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia prac. 

 

Mając na względzie ww. kryteria i uwarunkowania zamierzenia inwestycyjnego, biorąc 

pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 

Powiatowe 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.  

Postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 

w Namysłowie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz w miejscu prowadzenia 

inwestycji. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 1b. ustawy OOŚ (…) Jeżeli liczba stron w postępowaniu  

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, poświadczoną przez 

właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie, oraz  obejmującej przewidywany teren, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przedkłada się w terminie 14 dni 

od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne. 

 W związku z powyższym, zobowiązuję wnioskodawcę do przedłożenie ww. 

dokumentu w terminie o którym mowa powyżej. 

 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 
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 


