Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r.

OŚ.6220.4.2013.JBG

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
iż w dniu 13 sierpnia 2013r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie ścieżki spacerowo – dydaktycznej wokół jezior w
Januszkowicach.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 341/2, 346/1, 364/13, 365/5,
365/6, 365/7, 365/8, 365/9, 365/10, 366/5, 386/8, 501/2, 503/1, 503/2, 511/6, 513/22,
513/27, 513/29, 513/30, 513/31, 524.
Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w tut. Urzędzie, w pokoju nr B-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, 13 sierpień 2013 r.

OŚ.6220.4.2013.JBG

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust.1 pkt 4,
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 budowie ścieżki spacerowo – dydaktycznej wokół
jezior w Januszkowicach.

U ZASADNI E NI E
Inwestor Gmina Zdzieszowice z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 34, reprezentowana przez
pełnomocnika Pana Marka Klyk -Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
zwróciła się z wnioskiem bez numeru z dnia 28.06.2013 r. (wpłynął do tut. urzędu 02.07.br) o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach.
Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje:
- wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej o łącznej długości ok. 1105 m,
- remont istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 423 ulica Wolności na drogę wewnętrzną na
działce nr 511/6,
- przebudowę zjazdu z drogi powiatowej nr 1434 O ul. Kościelna,
- wykonanie miejsc postojowych,
- wykonanie elementów małej architektury (m.in. ławki, stoły, kosze na śmieci, tablice
informacyjne i przyrodnicze).
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 341/2, 346/1, 364/13, 365/5, 365/6,
365/7, 365/8, 365/9, 365/10, 366/5, 386/8, 501/2, 503/1, 503/2, 511/6, 513/22, 513/27, 513/29,
513/30, 513/31, 524.
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, wypis i
wyrys z MPZP.
–

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 jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy).
W dniu 22.07.2013 r. na wniosek Gminy Zdzieszowice z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 34,
wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki spacerowo
– dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach.
W dniu 22.07.2013 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 żadne uwagi i wnioski stron.
Pismem – opinią sanitarną o nr NZ/GJ-4325-24/13 z dnia 29.07.br. (wpłynęło do urzędu 30.07.br)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wniósł o odstąpienie od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny
Dyrektor
Ochrony
Środowiska
w
Opolu
postanowieniem
o
nr
WOOŚ.4241.231.2013.MSe z dnia 05.08.2013 r. (wpłynęło do tut. urzędu 08.08.br.) odmówił
wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia
zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn budowa ścieżki spacerowo – dydaktycznej wokół jezior w
Januszkowicach z uwagi na fakt, że:
– zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.
1397), do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych służących do obsługi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 105,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody,
– według art. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, 1448)
droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdujących
się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy
wierzchem lub pędzenia zwierząt. W przypadku budowy nowej drogi lub zmiany
nawierzchni drogi istniejącej, za elementy tychże przedsięwzięć należy uznać również
chodniki i innego typu obiekty, natomiast budowa samych tylko ścieżek rowerowych,
chodników, zjazdów i innego typu konstrukcji przy drogach istniejących, nie ingerująca w

–

część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów nie będzie przedsięwzięciem o którym mowa
w § 3 ust. 1 pkt 60,
ponadto peryferyjne przedsięwzięcia drogowe budowane samodzielnie czy też
przebudowywane t.j. zjazdy z drogi publicznej, przejazdy drogowe, pasy postojowe, pasy
dzielące, pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe, konstrukcje oporowe, przepusty, kładki, czy
obiekty i urządzenia wyposażenia technicznego dróg nie są przedsięwzięciami mogącymi
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Oznacza to, że inwestycja nie należy do
planowanych przedsięwzięć, o których mowa w cyt. wyżej rozporządzeniu Rady Ministrów,
czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie
wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Biorąc powyższe pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące uwarunkowania:
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę ścieżki spacerowo-dydaktycznej w miejscowości
Januszkowice wraz z remontem zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 423 ul. Wolności oraz przebudową
zjazdu z drogi powiatowej nr 1434 O ul. Kościelnej.
Jak wynika z karty informacyjnej, przedsięwzięcie nie spowoduje żadnych przekroczeń standardów
jakości środowiska.
Na terenie działek o nr: 341/2, 346/1, 364/13, 365/5, 365/6, 365/7, 365/8, 365/9, 365/10, 366/5,
386/8, 501/2, 503/1, 503/2, 511/6, 513/22, 513/27, 513/29, 513/30, 513/31, 524, 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.).
Przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie będzie transgranicznie
oddziaływać na środowisko.
Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska
przyrodniczego, jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego
wpływu.
W związku z powyższym po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej oraz
biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu i lokalizację przedsięwzięcia oraz opinie
organów, tj Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach i Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie
polegające na budowie ścieżki spacerowo – dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach 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.), powyższe oznacza, że
realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia związanej z tą decyzją procedury oceny
oddziaływania na środowisko, ponieważ rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz skala
możliwego 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 powyższego oraz uwzględniając stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 05.08.2013r. - postanowienie znak WOOŚ.4241.231.2013.MSe orzeczono jak na wstępie.
Od niniejszej decyzji służy 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 13.08.2013 r.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Otrzymują:

–
–

ECO-UNIT-Marek Klyk-ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole

–
–
–

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu- ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

Strony postępowania – strona internetowa BIP oraz tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego
Do wiadomości:
PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
A/a

