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Namysłów, dn. 14 lipca 2020 r. 

GK.6220.2.2019.AP 

 

POSTANOWIENIE 

o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach 

 

  
Na podstawie art. 97 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096  ze zm.), w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze 

zm.) oraz art. 4 ust. 1-3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) 

postanawiam 

podjąć  zawieszone  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji   

o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji  przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów 

stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 

Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski”, wobec przedstawienia przez Wnioskodawcę   

raportu  oddziaływania  na  środowisko  i  tym  samym ustąpienia przyczyny uzasadniającej zawieszenie 

postępowania.  

Uzasadnienie 

W dniu 1 października 2018 r., na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 
Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej Curie 14 A, 46-100 Namysłów, z dnia  
3 września 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rewitalizacja obiektów 
stawowych MŁYŃSKIE STAWY Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Namysłów, gmina Namysłów, pow. namysłowski”. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rewitalizacji stawów zwanych Młyńskie Stawy 
położonych w Nadleśnictwie Namysłów, leśnictwie Ziemiełowice w obrębie ewidencyjnym Jastrzębie, 
Żaba. Rewitalizacja obejmie istniejące dwa stawy wraz z budowlami i ciekami bezpośrednio z nimi 
związanymi. Celem kluczowym rewitalizacji jest uzyskanie optymalizacji przestrzeni biocenoz z pełną 
reprezentatywnością biotypów wodnych i szuwarowych, a także łęgów. 

W ramach planowanej rewitalizacji, inwestor przewiduje odmulenie stawów, bez znacznej 
korekty linii brzegowej, usunięcie nadmiaru roślinności szuwarowej, a także usprawnienie systemu 
hydrotechnicznego zasilającego stawy i odprowadzającego z nich wodę poprzez budowę rowów 
związanych ze stawami oraz przebudowę budowli hydrotechnicznych istniejących.  Zaplanowano 
budowę nowego mnicha zasilającego staw nr 1 (górny) w wodę z potoku Biestrzykowickiego oraz 
budowę nowego mnicha piętrząco zrzutowego na stawie nr 1, zasilającego w wodę staw nr 2 (dolny), 
a także budowę mnicha piętrząco zrzutowego na stawie nr 2. 

Teren stawów leży w zlewni cieku Biestrzykowickiego wśród kompleksu leśnego Leśnictwa 
Ziemiełowice w odległości około 1,3 km na północ od miejscowości Żaba Duża. 
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Działając na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ, w dniu 1 października 2018 r.,  
tut. Organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie  oraz Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o opinię, w 
sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Opinią sanitarną nr NZ.4315.20.2018.AN z dnia 22 października 2018 r., Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Namysłowie, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy 

zaproponował nie nakładać na Inwestora obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem nr WR.RZŚ.435.319.2018.JS z dnia 5 grudnia 2018 r., 

wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko.  

Jednocześnie organ opiniujący wskazał na konieczność uwzględnienia następujących warunków 

i wymagań niezbędnych do zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego: 

1) wszystkie planowane prace konserwacyjne w obrębie stawu i rzeki należy uzgodnić  

z Zarządca cieku. 

2) zadanie należy realizować w  dwóch latach i poza sezonem lęgowym. 

3) opróżnianie stawów z wody należy prowadzić stopniowo w okresie od września do końca 

października. 

4) prace przygotowawcze powinny być prowadzone poza sezonem rozrodczym płazów  

i ptaków. 

5) roboty w obrębie stawów należy prowadzić w okresie późnej jesieni i zimy, tj. od początku 

listopada do połowy lutego, czyli poza sezonem rozrodczym i przebywaniem w wodzie 

płazów i ptaków. 

6) stwierdzona populację szczeżui należy przenieś w miejsce bezpieczne na okres 

prowadzonych robót w danym stawie, a po ich wykonaniu przenieść ponownie w to samo 

miejsce. 

7) w przypadku stwierdzenia występowania osobników płazów, należy je zebrać i przenieść do 

siedlisk zastępczych, poza strefę prowadzonych prac. 

8) pozostawić pas szuwarów i trzcin o szerokości około 5 m wzdłuż brzegów stawów oraz 

istniejącej wysypy z roślinnością, jak również pojedyncze kępy wierzb. 

9) po wykonaniu odmulenia stawów zalegające w nich konary i kłody drzew ułożyć z powrotem 

na dnie stawów prostopadle do linii brzegowej w ich obrębie. 

10) w kilku miejscach wzdłuż leśnego brzegu zachować płycizny. 

11) zachować zróżnicowanie głębokości w obu stawach. 

12) wszystkie roboty należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym z uwzględnieniem 

optymalnych wymogów dla płazów, ptaków wodnych, gatunków chronionych zwierząt  

i roślin wodnych. 

13) ścieki bytowe, powstające na etapie realizacji inwestycji, należy gromadzić w zbiornikach 

bezodpływowych i przekazywać do wywiezienia specjalistycznym firmom. 

14) odpady stałe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach i przekazywać specjalistycznym 

firmom. Pojemniki na odpady powinny być posadowione na utwardzonym, szczelnym 

podłożu, które uniemożliwi przedostawanie się ewentualnych odcieków do gruntu. 

15) teren postoju maszyn budowlanych powinien być utwardzony i zabezpieczony przed 

przedostaniem się do gruntu ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych z maszyn 

budowlanych. 
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16) zaplecze budowy powinno zostać zaopatrzone w sorbenty substancji ropopochodnych. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4220.233.2018.IM z dnia 
23 października 2018 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Organ stwierdził, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie. Obowiązującym aktem 
prawnym w odniesieniu do tej formy ochrony przyrody jest Uchwała nr XX/228/2016 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2017 r. poz. 414 z późn. zm.). W w/w uchwale określono zakazy obowiązujące na 
przedmiotowym obszarze chronionego krajobrazu, w tym zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust.3 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2014 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona  ocena oddziaływania na 
środowisko wskazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu 
chronionego krajobrazu. Organ opiniujący zaznaczył, że w przedmiotowej sprawie ocena taka nie 
została przeprowadzona. 

W dniu 10 stycznia 2019 r., Burmistrz Namysłowa, postanowieniem nr GK.6220.2.2019. DM, 

nałożył na Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów, obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i jednocześnie 

zobowiązał inwestora tj.: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Namysłów 

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100 Namysłów, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko, w zakresie zgodnym z 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 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.), ze szczególnym 

uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na: 

• przedmioty ochrony i krajobrazu Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – 
Turawskie”, w tym poprzez analizę zakazów obowiązujących dla tej formy ochrony przyrody.  
W przypadku stwierdzenia możliwości łamania zakazów należy określić sposób realizacji 
inwestycji nie dopuszczający do naruszeń; 

• Użytek Ekologiczny Młyńskie Stawy, a przypadku negatywnego wpływu określić działania 
minimalizujące; 

• chronione gatunki roślin i zwierząt, wraz z określeniem działań minimalizujących negatywny 
wpływ przedsięwzięcia; 

• korytarz ekologiczny GKPdC-12 Bory Stobrawskie; 

• wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne. 

Teren przeznaczony pod realizację planowanego przedsięwzięcia położony jest w obrębie 
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600017133249 (Smortawa od źródła do 
Pijawki) o stanie złym (status: naturalna część wód), ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych  - niezagrożona oraz na Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) PLGW6000109, 
dla których cel środowiskowy to dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
– niezagrożona. 

Wraz z przedłożonym raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Inwestor 
poinformował Burmistrza Namysłowa, że w trakcie opracowywania raportu nastąpiła zmiana  
w ewidencji gruntów, w stosunku do stanu podanego w postanowieniu Burmistrza Namysłowa  
nr GK.6220.2.2019.DM z dnia 8 lutego 2019 r.  

W związku z powyższym, przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce numer: 
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1) 123/1, 123/2, 163/1, 163/3, 163/4, oraz 163/5 k.m.6 obręb ewidencyjny: 160602_5.0020, 
JASTRZĘBIE, 

2) 165/3, 357/1, 357/2, 164/5, 164/6, 164/7 obręb ewidencyjny: 160602_5.0072 ŻABA. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie, zatwierdzonym 

Uchwałą Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019 r. r. (Dz. Urz. Woj. 

Op. Nr 69 poz. 3524 z 13 listopada 2019 r.) działka o nw. numerze, znajdująca się w obrębie 

miejscowości Jastrzębie: 

1) 123/1 i 123/2 oznaczone są symbolem JA.6WS – teren wód powierzchniowych 

śródlądowych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej oraz  

w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie, 

2) 163/1 oznaczona jest symbolami: JA.6WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych, 

JA.5WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych, JA.12ZL – las, ponadto działka 

znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej oraz w obszarze chronionego krajobrazu 

„Lasy Stobrawsko-Turawskie”, 

3) 163/3 oznaczona jest symbolami: JA.6WS - teren wód powierzchniowych śródlądowych, 

JA.12ZL – las, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej oraz  

w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, 

4) 163/4 i 163/5 oznaczone są symbolem JA.12ZL – las, ponadto działka znajduje się w strefie 

obserwacji archeologicznej oraz w obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-

Turawskie”, 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Minkowskie, Żaba Duża, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIII/343/01 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 16 stycznia 2001 r. (Dz. 

Urz. Woj. Op. Nr 24 poz. 117 z 3 kwietnia 2001 r.), działka o nw. numerze, znajdująca się w obrębie 

miejscowości Żaba: 

1) 165/3 oznaczona jest symbolami: W – teren wód otwartych, Rz – łąki i pastwiska oraz RI – 

tereny lasów, drogi. Dodatkowe informacje: granica polno-leśna; użytek ekologiczny „Młyńskie Stawy”; 

stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych; obszar chronionego krajobrazu Lasy 

Stobrawsko-Turawskie, 

2) 357/1 oznaczona jest symbolami: RI – tereny lasów oraz Rz – łąki i pastwiska. Dodatkowe 

informacje: użytek ekologiczny „Młyńskie Stawy”, 

3) 357/2 oznaczona jest symbolem Rz - łąki i pastwiska. Dodatkowe informacje: stanowisko 

czerpania wody do celów przeciwpożarowych, 

4) 164/5 oznaczona jest symbolami: RI – tereny lasów, Rz – łąki i pastwiska; drogi, Rlu – tereny 

urządzeń obsługi rolnictwa. Dodatkowe informacje: stanowisko czerpania wody do celów 

przeciwpożarowych, 

5) 164/6 oznaczona jest symbolami: RI – tereny lasów, Rz – łąki i pastwiska; drogi, Rlu – tereny 

urządzeń obsługi rolnictwa, 

6) 164/7 oznaczona jest symbolami: RI – tereny lasów, Rz – łąki i pastwiska; drogi, Rlu – tereny 

urządzeń obsługi rolnictwa.  

Mając na uwadze, że ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania 

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia, postanowiono jak w sentencji niniejszego postępowania. 
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Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 kodeksu postępowania 

administracyjnego postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko  

w odwołaniu od decyzji. 

 

Sprawę prowadzi:  
Aleksander Polan - stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami komunalnymi  
tel. 77/419 03 46, e-mail: aleksander.polan@namyslow.eu 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Roman Kania 


