Zdzieszowice, 01 kwiecień 2010 r.

Oś. 7625-2/2010

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008r. Nr 199 poz.1227 ze zm.)
zawiadamiam
iŜ w dniu 01 marca 2010r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Zdzieszowicach oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew. 500/5 przy ul. Góry św. Anny 21 a
w Zdzieszowicach.
Z treścią przedmiotowej decyzji moŜna się zapoznać w tut. Urzędzie, w pokoju nr 207, w
terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, codziennie w godzinach pracy
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Zdzieszowice, 1 kwiecień 2010 r.
Oś. 7625-2/2010

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 71 ust. 2,
art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

orzekam
umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Jana
Pawła II w Zdzieszowicach oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.

UZASAD NI E NI E
Inwestor Powiat Krapkowicki z siedzibą przy ul. Kilińskiego 1 w Krapkowicach, zwróciły się z
wnioskiem znak PCIEG.BO. 3092-14-3/2010 z dnia 02.02.2010 r. (wpłynął do tut. urzędu 04.02.br)
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach .
Przedsięwzięcie będzie obejmować: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropodachu nad budynkiem i łącznikiem sali gimnastycznej, docieplenie ścian
zewnętrznych sali gimnastycznej z częścią lekcyjną, kompleksowa modernizacja instalacji
wewnętrznej centralnego ogrzewania obejmująca zlikwidowanie starej wiązki rur i grzejników.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr ew. 500/5 przy ul. Góry św. Anny 21 a w
Zdzieszowicach.
Do wniosku dołączono:
– kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz.
1227 ze zm.) wraz z płytą CD,
– kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym realizowane będzie
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,
– wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
Zgodnie z art. 63 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko stwierdza ( po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 64 ust.
1 ww. ustawy) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organem
właściwym do jej wydania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko (z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, obszarach

morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na uŜytek rolny lub podziału
gruntów) jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
Klasyfikacji przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 60 i art. 173 ww. ustawy (do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych) dokonuje się w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
ze zm.).
W związku z rozbieŜnością regulacji przepisów prawa polskiego (przepisów wykonawczych) i
unijnych w zakresie kwalifikacji w/w przedsięwzięć do sporządzenia raportu i mając na uwadze
wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 3 czerwca 2008 r,. w zakresie postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych
lub regionalnych programów operacyjnych (MRR/H/16/2/06/08), a w szczególności konieczność
stosowania w sprawach spornych zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego (orzeczenie TSWE
C-106/77 Simmenthal SpA) oraz obowiązek prowspólnotowej wykładni przepisów prawa
krajowego (orzeczenie TSWE C-14/83 von Coloson i Kamman) organ prowadzący postępowanie
postanowił przeprowadzić wymagany przepisami Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997
r. zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre
publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko, screening przedsięwzięcia z uwzględnieniem
wymogów klasyfikacji przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania.
Mając na uwadze zapisy Dyrektywy Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniającej dyrektywę
85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne
przedsięwzięcia na środowisko, planowane przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do przedsięwzięć
tam wymienionych.
Ponadto zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
„przedsięwzięć inwestycyjnych na obszrach miejskich”, projekty o charakterze miejskim takie jak:
budowa boisk szkolnych, przedszkoli, sal gimnastycznych, termiczna izolacja budynków, remonty
obiektów istniejących oraz przebudowy i dobudowy, zmiany pokrycia dachów itp. nie są objęte
aneksem II dytektywy EIA i nie mogą znacząco oddziaływać na środowisko.
W dniu 05.02.2010 r. na wniosek Powiatu Krapkowickiego-ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji
budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz modernizacji instalacji
centralnego ogrzewania.
W dniu 05.02.2010 r. organ wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii, co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia.
Dane o wniosku i przebiegu postępowania umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronie internetowej, wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu - zgodnie z art. 21 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
W toku przeprowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły Ŝadne uwagi i wnioski stron.
Pismem o nr NZ/TM-4322-8/10 z dnia 11.02.br. (wpłynęło do urzędu 15.02.br) Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach przekazał powołując się na przepis art.12 ust.1a

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz.851 z późn.zm.) oraz art. 65 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr
988, poz. 1071 z późn.zm) iformację, iŜ wniosek wraz z załącznikami został przekazany według
właściwości rzeczowej do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu celem
załatwienia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem o nr RDOŚ-16-WOOŚ-66132-080/1/10/ioc z dnia 18.02.2010 r. (wpłynęło do tut. urzędu 22.02.br.) odmówił wyraŜenia opinii
co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu
dla przedsięwzięcia pn. termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Zdzieszowicach oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, z uwagi na fakt, Ŝe:
– przedmiotowa inwestycja nie naleŜy do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.),
– nie jest wymieniona w Dyrektywie Rady 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. w sprawie
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (Dz.U.UE.L z dnia 05.07.1985 r Nr 175, poz.40 z późn.zm.),
–
zgodnie z Zaleceniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w zakresie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla
„przedsięwzięć inwestycyjnych na obszrach miejskich”, projekty o charakterze miejskim
takie jak: budowa boisk szkolnych, przedszkoli, sal gimnastycznych, termiczna izolacja
budynków, remonty obiektów istniejących oraz przebudowy i dobudowy, zmiany pokrycia
dachów itp. nie są objęte aneksem II dytektywy EIA i nie mogą znacząco oddziaływać na
środowisko.
Pismem z dnia 24.02.2010 r. o nr NZ/MK-4325-6/10 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
w Opolu wezwał inwestora do wyjaśnień, jak równieŜ podania kryteriów będących podstawą do
zaliczenia obiektu do przedsięwzięć mogących znacząco odddziaływać na środowisko.
Po uzupełnieniu wniosku pismem znak Oś.7625-2/2010 z dnia 03.03.2010 r. do tut. urzędu
wpłynęło kolejne pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu znak
NZ/MK-4325-6/10 z dnia 25.03.2010 r. podtrzymujące stanowisko zawarte w piśmie z dnia
24.02.br tj. sprawa pozostaje bez rozpatrzenia z uwagi na fakt, Ŝe „jeŜeli dla potrzeb procedur
uzyskania funduszy unijnych wymagania jest opinia sanitarna, inwestor moŜe się zwrócić
bezpośrednio o opinię do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie jego
właściwości rzeczowej”.
Biorąc powyŜsze pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące uwarunkowania:
Planowane przedsięwzięcie obejmuje docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych,
docieplenie stropodachu nad budynkiem i łącznikiem sali gimnastycznej, docieplenie ścian
zewnętrznych sali gimnastycznej z częścią lekcyjną, kompleksową modernizację instalacji
wewnętrznej centralnego ogrzewania obejmującą zlikwidowanie starej wiązki rur i grzejników.
Jak wynika z karty informacyjnej, przedsięwzięcie nie spowoduje Ŝadnych przekroczeń standardów
jakości środowiska.
Na terenie działki 500/5 przy ul. Góry św. Anny w Zdzieszowicach, ani w bliskim sąsiedztwie nie
występują obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których
ochrony zostałby utworzony obszar Natura 2000, wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16.04.2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880 ze zm.), tj. przedsięwzięcie nie będzie realizowane na
obszarach szczególnie wraŜliwych czyli terenach podmokłych, strefach nadbrzeŜnych, górach,
obszarach leśnych, wodno-błotnych, obrębie parków narodowych i krajobrazowych oraz

rezerwatów. Inwestycja nie jest połoŜona na obszarach waŜnych dla ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których tworzy się sieć Natura 2000. Nie jest
równieŜ połoŜona na obszarach istotnych dla podtrzymania całości sieci Natura 2000, w tym
korytarzy ekologicznych. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do
jezior, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie będzie transgranicznie
oddziaływać na środowisko.
Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska
przyrodniczego, jak równieŜ na zdrowie i warunki Ŝycia ludzi nie będzie miało negatywnego
wpływu.
W związku z powyŜszym po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej oraz
biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu i lokalizację przedsięwzięcia oraz opinie
organów, tj. Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu i Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu tutejszy organ uznał, Ŝe planowane przedsięwzięcie polegające na
termomodernizacji budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz modernizacji
instalacji centralnego ogrzewania nie jest przedsięwzięciem, które spowoduje znaczące
oddziaływanie na środowisko.
W świetle art. 72 ust. 1 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 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), powyŜsze oznacza, Ŝe
realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia związanej z tą decyzją procedury oceny
oddziaływania na środowisko, poniewaŜ rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz skala
moŜliwego oddziaływania nie kwalifikuje tego przedsięwzięcia, jako mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z treścią art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z póź.zm.), gdy postępowanie z
jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o
umorzeniu postępowania.
Wobec powyŜszego oraz uwzgledniając stanowisko Reginalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 18.02.2010r. - postanowienie znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-080/1/10/iocorzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej decyzji słuŜy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz.1635) – zwolniono z
opłaty skarbowej
Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
dnia 01.04.2010 r.
Otrzymują:

–
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Powiat Krapkowicki - ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice

–
–
–

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole

Strony postępowania – strona internetowa BIP oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Do wiadomości:
Państwowy Wojewózki Inspektor Sanitarny w Opolu – ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole
A/a
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