
 

        Świerczów, dnia 10.07.2013 r. 

 

RIM.6220.3.2013.ŁG 

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E 

 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 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. Nr 199 

poz. 1227 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt. 66 lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia               

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko                

(Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Adriana Paluch i Arkadiusza Paluch, zam. ul. 

Brzeska 1A, 46-112 Świerczów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stawu Przygorzele działki nr 486; 475/1, 

476 i 489 a.m. 4 obręb Miejsce gm. Świerczów, pow. Namysłów oraz po zapoznaniu się z opinią 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie nr NZ/AN–4325–17/13 z dnia 

24.06.2013 r. i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr 

WOOŚ.4241.179.2013.IM z dnia 24.06.2013 r. 

 

p o s t a n a w i a m  

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stawu Przygorzele działki nr 486; 475/1, 476 i 489 

a.m. 4 obręb Miejsce gm. Świerczów, pow. Namysłów 

 

II. Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 

który sporządzić należy 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. Nr 199 poz. 1227 z późn. 

zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego 

Uzasadnienie 

 

 Adrian Paluch i Arkadiusz Paluch, zam. ul. Brzeska 1A, 46-112 Świerczów wystąpili z 

wnioskiem z dnia 21.05.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stawu Przygorzele działki nr 486; 475/1, 476 i 489 

a.m. 4 obręb Miejsce gm. Świerczów, pow. Namysłów. 

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 66 lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 

1397), inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko dla których raport może być wymagany. 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ/AN–4325–17/13 z 

dnia 24.06.2013 r. postanowił nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.179.2013.IM z 

dnia 24.06.2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 



 Mając na uwadze fakt, że przedsięwzięcie polegające na modernizacji stawu Przygorzele 

działki nr 486; 475/1, 476 i 489 a.m. 4 obręb Miejsce gm. Świerczów, pow. Namysłów znajduje się 

na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz może na etapie eksploatacji: 

 - powodować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu 

do otoczenia, 

 - powodować uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami wynikające z prowadzenia 

prac budowlanych. 

niniejszym postanowieniem wydaje się opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 cytowanej wyżej ustawy 

OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę 

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

W raporcie należy opisać m.in. gospodarkę odpadami na etapie realizacji i eksploatacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia oraz określić działania w celu ograniczenia możliwości 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego.  

Ponadto w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy wykazać (wraz z 

uzasadnieniem), że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięci celów środowiskowych, 

o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ. 

 

 Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 

  

 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adrian Paluch, Arkadiusz Paluch, ul. Brzeska 1A, 46-112 Świerczów 

2. Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, 

3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 

ul. Katowicka 55, 45-061 Opole, 

4. Mariusz Herman – Sołtys wsi Miejsce 

Miejsce, ul. Namysłowska 15, 46-112 Świerczów, 

5. aa/BIP, tablica ogłoszeń. 

 

 

 


