
 

GK.6220.6.2014                                                                           Namysłów, dn. 12.09.2014 r. 

D E C Y Z J A  

o środowiskowych uwarunkowaniach  

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 

pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 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)  zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397z późn. zm.) po rozpatrzeniu 

wniosku Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 

2, 46-100 Namysłów 

stwierdzam  

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ul. Fredry, 

Leśmiana i Morsztyna”.  

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 

267) w dniu 24.04.2014 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 kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ul. 

Fredry, Leśmiana i Morsztyna”. 

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, 

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 2010 r. Nr 

213 poz. 1397 z późn. 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 

http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_namys&id_zal=2783&id_dok=2055


 

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 20.05.2014 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. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.163.2014.IM z dnia 06.06.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.06.2014 r.) 

biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę 

oddziaływania na środowisko wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ul. Fredry, Leśmiana  

i Morsztyna” – nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią 

sanitarną nr NZ.4315.11.2014.AN z dnia 09.06.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 

16.06.2014 r.) zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący po 

zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją sprawy stwierdził, iż realizacja planowanego 

przedsięwzięcia prowadzona będzie w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia 

ludzi. Wszelkie uciążliwości występujące na etapie budowy będą chwilowe. Organ nie 

przewiduje pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie. 

W dniu 18.06.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.06.2014 r.) inwestor złożył 

pismo informujące dot. zmiany zakresu przedmiotowego zadania. Zmiany dotyczą długości 

sieci oraz numerów działek ewidencyjnych na których będzie realizowana inwestycja. 

W związku z powyższym zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 08.07.2014 r. 

tut. organ ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Namysłowie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię czy 

przedmiotowe zmiany będą wymagały konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr 

NZ.4315.14.2014.AN z dnia 15.07.2014 r. zaproponował nie nakładać na inwestora 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organ po zapoznaniu się  

z przedłożoną dokumentacją stwierdził, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia w oparciu 

o wprowadzone zmiany dotyczące długości sieci oraz numerów działek ewidencyjnych, 

prowadzona będzie w sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Wszelkie 

uciążliwości występujące na etapie budowy będą krótkotrwałe, zanikające po realizacji 

inwestycji. Nie przewiduje się pogorszenia warunków sanitarno – zdrowotnych na 

przedmiotowym terenie. 



 

Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.228.2014.IM z dnia 23.07.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2014 r.) 

biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego charakter i skalę 

oddziaływania na środowisko wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie 

istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy 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 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn. 

zm.) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana 

inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid. 437/173, 437/50, 437/62, 437/40, 

1268, 1279/61, 1279/46, 734/1, 435/6, 733, 639, 312/6, 312/1, 730 położonych w 

miejscowości Namysłów. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie: 

– kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1997,5 z rur PCV 200 mm, 

– kanału tłocznego z rur PEHD 90 mm o długości 244 m, 

– kanału tłocznego z rur PEHD 160 mm o długości 688 m. 

Projektowaną siecią odprowadzane będą ścieki z osiedla zlokalizowanego przy ulicy 

Norwida, Leśmiana, Morsztyna oraz Fredry w Namysłowie, a w przyszłości również ścieki z 

budynków, które zlokalizowane zostaną na wydzielonych działkach przy  

ul. Staromiejskiej.  

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie 

występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.  

 

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wymagał wykorzystania wody (ok. 150 m
3 

niezbędnej 

do płukania sieci), paliwa do agregatu (ok. 150 l – zasilanie zgrzewarki i elektronarzędzi) oraz 

surowców w postaci piasku (ok. 1120 m
3
).   

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. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia 

ponieważ będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym z jedną centralną przepompownią 

ścieków, w której pompa zlokalizowana zostanie w podziemnym zbiorniku. 

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.                 



 

Na etapie realizacji, powstawać będą głównie odpady z budowy, remontów  

i demontażu obiektów budowlanych. Odpady te zostaną zagospodarowane przez jednostki 

posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla 

pracowników budowy. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostaną 

odprowadzane do gruntu. 

W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z 

bieżącym jej utrzymaniem. Wody opadowe lub roztopowe z terenu objętego 

przedsięwzięciem będą spływały bezpośrednio do gruntu. Ponieważ będą to typowe ścieki 

pochodzenia deszczowego – nie przewiduje się oddziaływania tych wód opadowych na 

elementy fizykochemiczne wód podziemnych.  

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpieniem poważnej awarii. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 

– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych , 

– obszarami wybrzeży, 

– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,  

– obszarami górskimi lub leśnymi 

– obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

– obszarami przylegającymi do jezior, 

– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody, w tym 

poza obszarami Natura 2000, poza stanowiskami chronionych roślin, grzybów i zwierząt,  

a także poza terenami cennymi faunistycznie i nie będzie naruszać zakazów w stosunku do 

nich obowiązujących. 

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie 

wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Częścią składową Planu gospodarowania 

wodami jest Program wodno – środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań 

wskazanych w RDW. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub 

utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich 

zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.  

W związku z powyższym biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego 

przedsięwzięcia ocenia się, iż realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie, w niewielkim fragmencie w granicach 

projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Widawy (cześć działki nr 1268 

i 1279/61). W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew, a teren, po wykonaniu 

prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W związku z powyższym nie przewiduje 



 

się aby mogło wystąpić negatywne oddziaływania na walory przyrodnicze, dla ochrony 

których projektuje się w/w obszar chronionego krajobrazu. 

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie 

przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. 

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. 

W związku z powyższym, po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących na 

podstawie otrzymanych opinii, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem, 

uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, Burmistrz Namysłowa w dniu 

21.08.2014 r. wydał postanowienie nr GK.6220.6.2014 o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na nowym osiedlu przy ul. Fredry, Leśmiana i 

Morsztyna”zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na 

stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.  

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub 

wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne 

zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał 

dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości zapoznania się z 

dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i 

zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.  

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.  

Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu 

Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia 

inwestycji.  

POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od 

dnia jej doręczenia. 



 

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,  

z późn. zm.) za  wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową  w wysokości 205,00 zł 

00/100 (słownie: dwieście pięć złotych). 

 

Z up. Burmistrza 

/-/ Andrzej Galla 



 

Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.6.2014  

z dnia 12.09.2014 r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach o nr ewid. 437/173, 437/50, 437/62, 

437/40, 1268, 1279/61, 1279/46, 734/1, 435/6, 733, 639, 312/6, 312/1, 730 położonych w 

miejscowości Namysłów. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie: 

– kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1997,5 z rur PCV 200 mm, 

– kanału tłocznego z rur PEHD 90 mm o długości 244 m, 

– kanału tłocznego z rur PEHD 160 mm o długości 688 m. 

Projektowaną siecią odprowadzane będą ścieki z osiedla zlokalizowanego przy ulicy 

Norwida, Leśmiana, Morsztyna oraz Fredry w Namysłowie, a w przyszłości również ścieki z 

budynków, które zlokalizowane zostaną na wydzielonych działkach przy  

ul. Staromiejskiej.  

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie 

występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.  

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie wymagał wykorzystania wody (ok. 150 m
3 

niezbędnej 

do płukania sieci), paliwa do agregatu (ok. 150 l – zasilanie zgrzewarki i elektronarzędzi) oraz 

surowców w postaci piasku (ok. 1120 m
3
).   

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. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia 

ponieważ będzie ona pracowała w systemie grawitacyjnym z jedną centralną przepompownią 

ścieków, w której pompa zlokalizowana zostanie w podziemnym zbiorniku. 

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.                 

Na etapie realizacji, powstawać będą głównie odpady z budowy, remontów  

i demontażu obiektów budowlanych. Odpady te zostaną zagospodarowane przez jednostki 

posiadające stosowne uprawnienia. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla 

pracowników budowy. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji zostaną 

odprowadzane do gruntu. 

W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane z 

bieżącym jej utrzymaniem. Wody opadowe lub roztopowe z terenu objętego 

przedsięwzięciem będą spływały bezpośrednio do gruntu. Ponieważ będą to typowe ścieki 



 

pochodzenia deszczowego – nie przewiduje się oddziaływania tych wód opadowych na 

elementy fizykochemiczne wód podziemnych.  

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpieniem poważnej awarii. 

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza: 

– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych , 

– obszarami wybrzeży, 

– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,  

– obszarami górskimi lub leśnymi 

– obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

– obszarami przylegającymi do jezior, 

– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 

Planowana inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody, w tym 

poza obszarami Natura 2000, poza stanowiskami chronionych roślin, grzybów i zwierząt,  

a także poza terenami cennymi faunistycznie i nie będzie naruszać zakazów w stosunku do 

nich obowiązujących. 

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie 

wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Częścią składową Planu gospodarowania 

wodami jest Program wodno – środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań 

wskazanych w RDW. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub 

utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich 

zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.  

W związku z powyższym biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego 

przedsięwzięcia ocenia się, iż realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie, w niewielkim fragmencie w granicach 

projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Widawy (cześć działki nr 1268 

i 1279/61). W ramach inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew, a teren, po wykonaniu 

prac zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W związku z powyższym nie przewiduje 

się aby mogło wystąpić negatywne oddziaływania na walory przyrodnicze, dla ochrony 

których projektuje się w/w obszar chronionego krajobrazu. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie 

przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. 

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. 



 

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 2010 r. Nr 

213 poz. 1397 z późn. zm.). 

Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. 


