
 

        Świerczów, dnia 10.07.2013 r. 

 

RIM.6220.4.2013.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 81 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 ZPHU Piotr Bugajski, ul. Brzeska 16, 46-112 Świerczów w 

sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na 

obiekty magazynowe i składowe - punkt zbierania odpadów ul. Brzeska 16, Świerczów dz. nr 516 

oraz po zapoznaniu się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie 

nr NZ/AN–4325–18/13 z dnia 27.06.2013 r. i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.182.2013.JGD z dnia 27.06.2013 r. 

 

p o s t a n a w i a m  

 

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz 

gospodarczych na obiekty magazynowe i składowe - punkt zbierania odpadów ul. Brzeska 16, 

Świerczów dz. nr 516 

 

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

który sporządzić należy w pełnym 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 tereny 

chronione akustycznie z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 16 cyt. wyżej 

ustawy, w zakresie dot. propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

 

Uzasadnienie 

 

ZPHU Piotr Bugajski, ul. Brzeska 16, 46-112 Świerczów wystąpił z wnioskiem z dnia 

31.05.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

polegającego na zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na 

obiekty magazynowe i składowe - punkt zbierania odpadów ul. Brzeska 16, Świerczów dz. nr 516. 

 Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 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–4325–18/13 z 

dnia 27.06.2013 r. postanowił nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 



 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.182.2013.JGD 

z dnia 27.06.2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 Mając na uwadze fakt, że przedsięwzięcie polegające na zmianie sposobu użytkowania 

pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na obiekty magazynowe i składowe - punkt 

zbierania odpadów ul. Brzeska 16, Świerczów dz. nr 516 może na etapie eksploatacji: 

 - powodować chwilową, niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów: 

spalania węgla kamiennego w instalacji do ogrzewania pomieszczeń, spalania oleju 

napędowego w silnikach spalinowych, rozładunku i załadunku odpadów na samochody 

(emisja pyłu) 

 -  powodować emisję hałasu, którego źródłem będą procesy rozładunku i załadunku odpadów 

oraz transport odpadów przy bezpośrednim sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie, 

 - powodować pogorszenie klimatu akustycznego na terenach chronionych 

niniejszym postanowieniem wydaje się opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 

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

ustawy OOŚ ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 

tereny chronione akustycznie z wyłączeniem wymogu określonego w art. 66 ust. 1 pkt 16 cyt. 

wyżej ustawy, w zakresie dot. propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

 

 

 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. ZPHU Piotr Bugajski, ul. Brzeska 16, 46-112 Świerczów 

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

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Oleska 127, 46-020 Opole, 

4. Zarząd Dróg Powiatowych, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, 

5. Edward Rykała, ul. Brzeska 18, 46-112 Świerczów, 

6. Zdzisław Idczak – Sołtys wsi Świerczów 

ul. Szkolna 2, 46-112 Świerczów, 

7. aa/BIP, tablica ogłoszeń. 

 

 

 


