
 

GK.6220.3.2014                                                                               Namysłów, 03.06.2014 r. 

 

POSTANOWIENIE 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku  z 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 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 

ust. 1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) 

postanawiam 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej  

w miejscowościach Baldwinowice – Głuszyna”. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 24.02.2014 r. na wniosek inwestora: 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 sieci wodociągowej rozdzielczej  

w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna”. 

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące 

dokumenty: 

– karta informacyjna przedsięwzięcia, 

– poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji 

gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane 

przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej Ø 110 mm 

PEHD o łącznej długości 2785 m przesyłającej wodę do istniejącej sieci wodociągowej  

w miejscowości Głuszyna do miejscowości Baldwinowice.  

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr. 910, 897, 898/1, 906/1, 907 położonych  

w miejscowości Głuszyna oraz dz. nr 136, 135, 140 położonych w miejscowości 

Baldwinowice.    

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 68 - 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 z pózn. zm).  

Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało 

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na 

tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i 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 w/w zawiadomienia. 

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 

zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 

przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły 

chęć uczestnictwa w postępowaniu. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 24.02.2014 r. tut. Urząd 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.4315.5.2014.AN z dnia 11.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.03.2014 r.) 

zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po zapoznaniu się  

z przedłożoną dokumentacją sprawy, w szczególności z kartą informacyjną przedsięwzięcia 

stwierdził, iż realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzona będzie w sposób 

niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wszelkie uciążliwości występujące na 

etapie budowy będą chwilowe. W związku z powyższym po realizacji ww. projektu nie 

przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.  

Natomiast Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr 

WOOŚ.4241.46.2014.IM.1 z dnia 11.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 17.03.2014 r.) 

wezwała inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia informując 

jednoczenie iż brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie spowoduje odmowę wyrażenia 

opinii w przedmiotowej sprawie. 

Pismem z dnia 18.03.2014 r. inwestor dokonał powyższego uzupełnienia. 

W związku z powyższym w dniu 31.03.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

04.04.2014 r.) postanowieniem nr WOOŚ.4241.46.2014.IM.2, Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Opolu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci 

wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna” nie istnieje 

potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W dniu 03.04.2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo inwestora dot. zmiany nazwy 

inwestycji z „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Baldwinowice – 

Głuszyna” na „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowościach Baldwinowice – 

Głuszyna”.  

W związku z powyższym tut. organ w dniu 11.04.2014 r. ponownie wystąpił do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowej Powiatowej Inspekcji 



 

Sanitarnej w Namysłowie o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 

NZ.4315.5.2014.AN z dnia 29.04.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.05.2014 r.) 

zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. Organ opiniujący uznał, iż zmiana nazwy przedsięwzięcia nie wpłynie 

znacząco na środowisko. Planowana zmiana nie spowoduje również pogorszenia warunków 

sanitarno – zdrowotnych w trakcie i po realizacji ww. projektu. 

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.116.2014.IM.1 z dnia 07.05.2014 r. biorąc pod uwagę zakres planowanego 

przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko 

wyraził opinie, że dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tranzytowej sieci wodociągowej  

w miejscowości Baldwinowice – Głuszyna” nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku 

sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie 

kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. uwzględnił następujące uwarunkowania: 

1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:  

1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne 

proporcje: Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie tranzytowej 

sieci wodociągowej Ø 110 PEHD – rurociągu wodociągowego magistralnego do 

przesyłania wody od istniejącej sieci wodociągowej w miejscowości Głuszyna do 

miejscowości Baldwinowice. Łączna długość przedmiotowej sieci wynosić będzie 

2785 m. Budowa sieci odbywać się będzie metodą wykopową. 

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr. 910, 897, 898/1, 906/1, 907 

położonych w miejscowości Głuszyna oraz dz. nr 136, 135, 140 położonych 

w miejscowości Baldwinowice.    

2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się 

oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie: planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi 

przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie 

na środowisko.  

3) wykorzystanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia 

zostaną wykorzystane: woda do płukania sieci, paliwa do agregatu oraz surowce  

w postaci piasku. 

4) emisję i występowanie innych uciążliwości:  

 podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego 

przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do otoczenia. Eksploatacja 

przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza. 

 w fazie realizacji przedsięwzięcia wystąpi hałas emitowany z maszyn i sprzętu 

budowlanego oraz pojazdów mechanicznych dowożących materiały budowlane. 



 

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją hałasu do 

otoczenia. 

 podczas realizacji przedmiotowej inwestycji, na trasie przebiegu inwestycji, 

ustawione będą przenośne kabiny sanitarne, które opróżniane będą przez firmy 

posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie. 

 wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji (etap realizacji i eksploatacji) 

odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu. 

 podczas realizacji przedmiotowej inwestycji powstawać będą m. in. odpady 

budowlane. Odpady te będą składowane w sposób selektywny w oddzielnych 

pojemnikach i miejscach uniemożliwiających zanieczyszczenia środowiska  

i zabezpieczone zostaną przed dostępem osób nieupoważnionych. Odpady będą 

okresowo odbierane przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w tym 

zakresie. 

 

5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych 

substancji i stosowanych technologii: 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała 

zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. 

6) 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:  

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

podziemnych – nie występują, 

o obszary wybrzeży – nie występują, 

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

zbiorników wód śródlądowych – nie występują,  

o obszary górskie  – nie występują, 

o obszary na których standardy jakości zostały przekroczone – nie występują, 

o obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne – nie występują, 

o obszary przylegające do jezior – nie występują,  

o uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują. 

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie 

wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz planu gospodarowania wodami. 

Analizy dokonano na podstawie przedłożonych w tym zakresie, w karcie informacyjnej 

przedsięwzięcia, informacji oraz w oparciu o Plan Gospodarowania Wodami na obszarze 

dorzecza Odry.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz biorąc pod uwagę charakter i skalę 

przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje 

nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na 

obszarze dorzecza Odry.  



 

Na obszarze przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków objętych 

ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81), rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 

1419) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków 

dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765). 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie również poza formami ochrony 

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

(Dz. U. 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz poza obszarami o wysokich i szczególnie 

wysokich walorach krajobrazowych. 

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

3.  Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 

uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:  

1) 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,  

2) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy przyrodnicze: ze względu na lokalizację 

przedsięwzięcia oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne 

oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsiewizecia) 

inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 

transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

3) wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia 

istniejącej infrastruktury technicznej: w fazie realizacji przedsięwzięcia 

wystąpi hałas emitowany z maszyn i sprzętu budowlanego oraz pojazdów 

mechanicznych dowożących materiały budowlane. Wobec ograniczenia prac 

budowlanych do pory dziennej i wykorzystywania wyłącznie sprawnego 

sprzętu, uznać należy, że emisja ta będzie miała krótkotrwały i przejściowy 

charakter. 

4) prawdopodobieństwo oddziaływania: podczas realizacji robót budowlanych, 

w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może występować lokalny 

krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu do 

otoczenia.  

5) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: źródłami 

emisji będą maszyny i urządzenia wykorzystywane do realizacji 

przedmiotowej inwestycji. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac należy 

stwierdzić, iż będzie on miał charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą 

zakończenia prac.                   

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą 

przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, 

uznano, że odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego 

przedsięwzięcia na środowisko jest uzasadnione. 



 

Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego                        

w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji. 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 

 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Andrzej Galla 

 


