
 

 

        Świerczów, dnia 29.08.2013 r. 

 

RIM.6220.5.2013.ŁG 

 

D E C Y Z J A  
o środowiskowych  uwarunkowaniach  

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 

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 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ, § 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) oraz art. 104 ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 

1071 z póź. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Świerczów z dnia 11.07.2013 r. w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie tranzytowej sieci wodociągowej z 

miejscowości Bąkowice do miejscowości Bielice w gminie Świerczów i po zapoznaniu się z opinią 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AN – 4325 – 19/13 z 

dnia 30.07.2013 r. i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4241.219.2013.IM.1 z dnia 30.07.2013 r. 

 

s t w i e r d z a m 

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Bąkowice do 

miejscowości Bielice w gminie Świerczów 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki 

do niniejszej decyzji. 

 

Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) na wniosek Wójta 

Gminy Świerczów z dnia 11.07.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tranzytowej 

sieci wodociągowej z miejscowości Bąkowice do miejscowości Bielice w gminie Świerczów. 

 W związku z tym, iż planowana inwestycja należy do przedsięwzięć zgodnych z § 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) zwrócono się 

do organów współdziałających o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia obowiązku sporządzenia 

raportu i określenia jego zakresu. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 

WOOŚ.4241.219.2013.IM.1 z dnia 30.07.2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinia sanitarną nr NZ/AN – 

4325 – 19/13 z dnia 30.07.2013 r. również zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

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

zastrzeżenia dotyczące inwestycji, polegającej na budowie tranzytowej sieci wodociągowej z 

miejscowości Bąkowice do miejscowości Bielice w gminie Świerczów. Nie odnotowano aby 

organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w postępowaniu dot. wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 



Wójt Gminy Świerczów przed wydaniem postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględnił wszystkie 

uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ; ponadto wziął pod uwagę 

stanowiska organów opiniujących i brak uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących planowanej 

inwestycji. Po przeprowadzonej analizie cech przedsięwzięcia stwierdził, iż skala i rozmieszczenie 

przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego oddziaływania na  środowisko. Projektowane 

przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany warunków wykorzystania terenu. Nastąpi jedynie 

tymczasowe zajęcie terenu na czas budowy sieci wodociągowej. 

 

Uwzględnione uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ: 

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: 

a) budowa tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Bąkowice do miejscowości 

Bielice w gminie Świerczów – działki nr 175, 282, 171/3, 174, 151, 152, 171/4, 206 

obręb Bielice, działki nr: 39/2, 39/3, 407, 408, 352, 41/1 obręb Bąkowice. Łączna 

długość sieci wynosi 3880 m. Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur PE Ø 160. 

b) przedmiotowa operacja nie będzie powiązana z innymi przedsięwzięciami 

c) brak wykorzystywania zasobów naturalnych 

d) faza realizacji wiąże się z krótkotrwałym wpływem na środowisko i przejściowymi 

uciążliwościami o zasięgu lokalnym 

e) brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i 

stosowanych technologii 

 

2) usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska: 

a) w zasięgu przedsięwzięcia brak jest obszarów błotnych oraz innych obszarów o płytkim 

zaleganiu wód podziemnych 

b) brak obszarów wybrzeży 

c) brak obszarów górskich natomiast bliskość przedsięwzięcia w stosunku do obszarów 

leśnych nie będzie powodować zagrożenia dla tych terenów 

d) brak obszarów objętych ochroną 

e) brak obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie 

gatunków roślin i ich zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych 

ochroną 

f) brak obszarów na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone 

g) brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 

archeologiczne 

h) inwestycja liniowa, niska gęstość zaludnienia, brak zagrożenia 

i) brak obszarów przylegających do jezior 

j) brak uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej 

 

3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 

wymienionych w pkt 1 i 2: 

a) zasięg oddziaływania przedsięwzięcia to część obszaru jednej gminy – Świerczów.                 

W sumie dwie miejscowości – Bąkowice i Bielice. 

b) brak transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy przyrodnicze 

c) przedsięwzięcie wiąże się z krótkotrwałym oddziaływaniem na środowisko i 

obciążeniem istniejącej infrastruktury technicznej na czas prowadzenia robót 

d) brak prawdopodobieństwa oddziaływania 

oddziaływanie krótkotrwałe, jednokrotne i nieodwracalne. 

 

W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu i 

ocenie bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 

zdrowie i warunki życia ludzi, dobra materialne oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby 

zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Świerczów w 

dniu 06.08.2013 r. wydał postanowienie nr RIM.6220.5.2013.ŁG o odstąpieniu od obowiązku 

przeprowadzenia oceny  oddziaływania  na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 



  

Dane o postanowieniu zostały zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w 

Świerczowie oraz na stronie internetowej (BIP). 

W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub wnioski 

również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w 

przedmiotowym postępowaniu. 

Biorąc powyższe uwarunkowania pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wójt Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów 

2. Ryszard Karmelita - Sołtys sołectwa Bąkowice 

3. Mieszkańcy wsi Bielice i Bąkowice (tablice ogłoszeń) 

4. aa/BIP, tablica ogłoszeń 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do decyzji nr RIM.6220.5.2013.ŁG z dnia 29.08.2013 r. 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

 

 Przedmiotem inwestycji jest budowa tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości 

Bąkowice do miejscowości Bielice w gminie Świerczów. Przedsięwzięcie polega na wyposażeniu 

terenów w infrastrukturę techniczną pozwalającą na doprowadzanie wody do miejscowości Bielice. 

 Tranzytową sieć wodociągową zaprojektowano z rur PEHD ø160. Budowa tranzytowej sieci 

wodociągowej odbywać się będzie metodami tradycyjnymi. Podczas realizacji inwestycji użyty 

zostanie sprawny sprzęt oraz  maszyny posiadające aktualne badania techniczne tj. koparki, 

ładowarki lub koparko-ładowarki oraz samochody ciężarowe do wywożenia mas ziemnych i 

dostarczania materiałów budowlanych i kruszyw. Wszystkie użyte do budowy materiały 

wytworzone zostaną poza terenem budowy. Zagęszczanie i ubijanie podłoża prowadzone będzie z 

użyciem lekkich zagęszczarek i ubijaków do stabilizacji gruntu, dających gwarancję uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

 Roboty związane z wykonaniem prac ziemnych wykonane będą przy użyciu sprawnego 

technicznie sprzętu i maszyn posiadających aktualne badania techniczne. Wszystkie wbudowane 

materiały zostaną wytworzone poza placem budowy. Po zakończeniu robót powierzchnia terenu 

zostanie przywrócona do stanu pierwotnego. 

 Zakres bezpośredniego oddziaływania przewidzianego do realizacji przedsięwzięcia 

ograniczał się będzie jedynie do działek zajętych pod prace budowlane. Na działki sąsiednie 

inwestycja będzie jedynie w sposób krótkotrwały podczas budowy (hałas, utrudnienia w ruchu, 

ewentualne pylenie), a po jego zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną. 

 Zastosowana technologia na etapie budowy ma minimalny wpływ na jego pogorszenie. W 

czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą: 

- hałas pracujących koparek, środków transportowych, elektronarzędzi, 

- emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza od pracujących maszyn, samochodów. 

 Nie wystąpi przekształcenie powierzchni terenu. Na etapie budowy uciążliwość dla 

środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia naturalnej struktury gleby na obszarze 

objętym inwestycją. Nastąpi przekształcenie gleby obejmujące mechaniczne jej zniszczenie, 

zniekształcenie wskutek zagęszczenia i ugniatania, przesuszenie lub zawodnienie spowodowane 

zakłóceniem stosunków wodnych. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew. Przewidziane 

przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi 

przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


