
          Zdzieszowice, 15.10.2012 r.

OŚ.6220.11.2012.JBG

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E 

Na podstawie  art.  38  oraz  art.  85  ust.  3  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 (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U Nr 
199,  poz.1227)  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1969  r.  -  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że dnia 15 października 2012 r.  została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr 
OŚ.6220.11.2012.JBG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 

utworzenie nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego RUEDA.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska  i  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  są  do  wglądu  w  siedzibie  Referatu 
Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34  w Zdzieszowicach, II 
piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania t. od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z  art.  49 Kpa, powyższą decyzję uznaje się  za doręczoną stronom postępowania 
administracyjnego  po  upływie  14  dni  od  dnia  publicznego  ogłoszenia  niniejszego 
zawiadomienia.  

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych 
na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach 
bip.biuletyn.info.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

  
                        Z up. BURMISTRZA

              mgr Sybila Zimerman 
      Z -ca Burmistrza Zdzieszowic



           Zdzieszowice, 2012-10-15

OŚ.6220.11.2012.JBG

D E C Y Z J A 
             o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.1, 
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. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 49, 50 i 57 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku z 
dnia 03.08.2012 r. spółki z o.o. Dębina-Bud z siedzibą w Rozwadzy o wydanie decyzji o 
środowiskowych  uwarunkowań  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  pn.  utworzenie 
nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego RUEDA, oraz po zapoznaniu się z opiniami 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 28.08.12 r (data 
wpływu  do  tut.  urzędu  30.08.12  r.)  znak  NZ/GJ-4325-36/12  oraz  Regionalnej  Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 01.10.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 03.10.12 r.) 
znak WOOŚ.4241.291.2012.WL

s t w i e r d z a m

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pn.  utworzenie nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego RUEDA.

Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi  załącznik  do  decyzji  o  środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
 

U Z A S A D N I E N I E

Spółka z o.o.  Dębina-Bud mieszcząca się w Rozwadzy przy ul.  Zdzieszowickiej  8 
zwróciła się  z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację powyższego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  utworzeniu  ośrodka  rekreacyjno-sportowego  w 
sołectwie Januszkowice, gmina Zdzieszowice na działkach o nr ew. 513/11, 513/12, 513/13, 
511/3,  511/4,  511/5,  513/23,  501/2,  502,  503/1,  503/2,  108/9,  365/3,  513/16.  Inwestycja 
obejmować będzie realizację pola kempingowego i namiotowego, drogi dojazdowej wraz z 
parkingiem na 36 miejsc postojowych (34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
oraz  2  miejsca  postojowe  dla  autokarów),  placu  zabaw  dla  dzieci,  ciągów  pieszych  z 
drewnianych podestów, zespołu boisk sportowych, urządzeń służących do uprawiania sportów 
wodnych – wakeboardingu oraz basenu zewnętrznego z zadaszeniem i zapleczem sanitarnym. 
Ponadto  planuje  się  wyposażyć  ośrodek  w  maszynę  do  czyszczenia  jeziora  z  osprzętem, 
cztery statki wodne i dwie łodzie służące do przewozu osób.   

   Teren  działek  o  nr  513/12,  501/2,  108/9,  365/3,  513/23,  502,  513/16, 
przeznaczony pod planowaną inwestycję objęty jest miejscowym planem  zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/208/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 



z  dnia  14  listopada  1996  r.,  bowiem  położony  jest  na  terenach  z  przeznaczeniem 
rekreacyjnym. Dla pozostałego terenu przedsięwzięcia tj. dla działek o nr ew. 513/11, 513/13, 
511/3,  511/4,  511/5,  503/1,  503/2  brak  jest  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego.  

Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z 
rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Dane o  złożonym wniosku umieszczone  zostały  w publicznie  dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym 
przez Burmistrza Zdzieszowic zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art.  61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic 
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie  z  art.  10  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic 
zawiadomił  strony  postępowania  o  możliwości  zapoznania  się  i  wypowiedzenia  co  do 
zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji. 
W wyznaczonym terminie  żadna ze stron nie wniosła uwag. 

Zamierzone przedsięwzięcie  na podstawie  § 3ust. 2 pkt 49 (trasy narciarskie, tory 
bobslejowe,  wyciągi  narciarskie,  w  tym  wyciągi  do  narciarstwa  wodnego,  skocznie  
narciarskie, oraz urządzenia im towarzyszące),  pkt 50 (ośrodki wypoczynkowe lub hotele,  
zlokalizowane  poza  terenami  mieszkaniowymi,  terenami  przemysłowymi,  innymi  terenami  
zabudowanymi  i  zurbanizowanymi  terenami  niezabudowanymi,  w  rozumieniu  przepisów 
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w  
sprawie  ewidencji  gruntów i  budynków (Dz.U.  Nr  38,  poz.454),  wraz  z  towarzyszącą  im  
infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż a) 0,5 ha na obszarach objętych  
formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.  1 pkt 1-5, i 9 ustawy z dnia 16  
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa  
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy  
czym przez  powierzchnię  zabudowy rozumie  się  powierzchnię  terenu zajętą  przez  obiekty  
budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji  
przedsięwzięcia),  pkt 57 (parki rozrywki, pola golfowe i stadiony, wraz z towarzyszącą im  
infrastrukturą)  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) 
została zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.             

Organ  prowadzący  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji  o 
środowiskowych uwarunkowań zgodnie z art. 64 ust. 1 i 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.  Nr  199,  poz.  1227  z 
późn.zm.) w dniu 06.08.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w  Opolu  oraz  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  o 
wyrażenie  opinii  w  sprawie  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 
środowisko  oraz  określenia  ewentualnego  zakresu  raportu  OOŚ   dla  przedmiotowego 
przedsięwzięcia. 

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii 
sanitarnej z dnia 28.08.12 r (data wpływu do tut. urzędu 30.08.12 r.) znak NZ/GJ-4325-36/12 



wyraził  opinię  o  odstąpieniu  od  potrzeby  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak WOOŚ.4241.291.2012.WL 
z dnia 03.09.12 r. (wpłynęło do tut. urzędu 06.09.12 r.) wezwał inwestora do uzupełnienia 
karty  informacyjnej  przedsięwzięcia  poprzez  wskazanie  pokrycia  szatą  roślinną 
przedmiotowego  terenu,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  występowania  chronionych 
gatunków roślin.  
Uzupełnienia w ww. zakresie dokonano 19.09.2012 r. przy piśmie znak OŚ.6220.11.2012.JBG 
z dnia 20.09.2012 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z 
dnia  01.10.2012  r.  (data  wpływu  do  urzędu  03.10.12  r.)  znak  WOOŚ.4241.291.2012.WL 
wyraził  opinię,  że dla przedmiotowej  inwestycji  nie istnieje konieczność  przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko.

Odstąpienie  od  konieczności  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko 
poprzedzone zostało  dokładną  analizą  przesłanek,  wynikających z  art.  63  ust.  1  pkt  1-3) 
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.). 

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:
1) pola kempingowego i namiotowego

- 12 domków kempingowych,
- kontener sanitarno -techniczny,
-  bezodpływowy zbiornik  o  pojemności  9  m3 na  ścieki  bytowe z  projektowanych 
obiektów,
- 16 namiotów stawianych okresowo na utwardzonej powierzchni,
- 12 miejsc na rozbicie własnych namiotów przez osoby korzystające z ośrodka,

2) drogi  dojazdowej  do  projektowanego  parkingu  oraz  parkingu  o  nawierzchni 
utwardzonej z tłucznia na 36 miejsc postojowych,

3) placu  zabaw  dla  dzieci,  boiska  do  siatkówki  plażowej  oraz  ciągów  pieszych  z 
podestów drewnianych,

4) zespołu boisk sportowych składającego się z:
-  boiska  wielofunkcyjnego  o  nawierzchniach  syntetycznych  (sztuczna  trawa, 
poliuretan, guma),
- boiska do piłki siatkowej plażowej,
- boiska do piłki nożnej plażowej,
- trybun, ciągów pieszych z podestów drewnianych,
- padoka dla koni,

5) wakeboardu – parku z wyciągami linowymi, wysokiej jakości torami wodnymi oraz 
obiektami towarzyszącymi:
- linowego toru wyścigowego,
- siłowni zewnętrznej,
- ciągów pieszych z podestów drewnianych,
- budynku usługowo-sanitarnego,
- zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności 9 m3 

6) basenu zewnętrznego z zadaszeniem i zapleczem sanitarnym.
Poza wykonaniem wymienionych obiektów ośrodek wyposażony będzie w sprzęt wodny:

– 2 łodzie,
– 4 statki wodne służące do przewozu osób,
– maszynę do czyszczenia jeziora z osprzętem.



Projektowany  ośrodek  ma  na  celu  poszerzenie  zakresu  usług  turystycznych  i 
rekreacyjno-sportowych  świadczonych  przez  wnioskodawcę  na  obszarze  miejscowości 
Januszkowice. Aktualnie firma oferuje możliwość zdrowego wypoczynku, w bezpośrednim 
sąsiedztwie  jeziora,  możliwość  wypożyczenia  kajaków,  rowerów wodnych itp.  Planowane 
przedsięwzięcie  ma  poszerzyć  zakres  usług  o  możliwość  uprawiania  sportów  wodnych  i 
innych sportów np. piłkę nożną plażową, siatkówkę plażową, jazdę konną, siłownię, biegi.

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych takich jak 
piasek, woda i kruszywo.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji inwestycji związane 
będzie z pracami budowlanymi. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie 
z chwilą zakończenia prac.

Planowane  przedsięwzięcie  na  etapie  eksploatacji  będzie  powodowało  emisję 
zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  pochodzącą  z  ruchu  pojazdów  po  terenie 
obiektu. Ze względu na charakter prowadzonych usług przewiduje się ruch pojazdów w ilości:

– samochody ciężarowe/autokary – do 6 pojazdów /dobę
– samochody osobowe – do 100 pojazdów / dobę.

Na  etapie  budowy  w  ramach  przedmiotowego  przedsięwzięcia  mogą  wystąpić 
uciążliwości  związane  z  emisją  hałasu  i  wibracjami,  powodowane  pracą  sprzętu 
budowlanego. Niemniej jednak ze względu na relatywnie krótki czas trwania tych prac nie 
powinny one powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.

Natomiast  w  trakcie  funkcjonowania  planowanego  przedsięwzięcia  emisja  hałasu 
będzie spowodowana głównie: pracą zespołu napędowego linowego toru wyciągowego oraz 
ruchem pojazdów. Niniejszy teren zabudowy mieszkaniowej  znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie terenu planowanego przedsięwzięcia, jednak z uwagi na charakter inwestycji nie 
przewiduje się aby eksploatacja przedsięwzięcia wpłynęła na znaczące pogorszenie klimatu 
akustycznego na terenach chronionych.

 Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie przede wszystkim 
odpadów budowlanych oraz odpadów opakowaniowych. Natomiast podczas funkcjonowania 
obiektów będą powstawały głównie odpady komunalne. Odpady będą zbierane i gromadzone 
w  odpowiednich  pojemnikach  oraz  przeznaczonych  do  tego  miejscach,  a  następnie  będą 
odbierane przez uprawnione podmioty.

Powstające  na  terenie  ośrodka  ścieki  bytowe  będą  odprowadzane  do  2 
bezodpływowych zbiorników o pojemności 9 m3 każdy.

Wody opadowe i  roztopowe z dachów obiektów budowlanych będą odprowadzane 
powierzchniowo do ziemi na nieutwardzony teren przedmiotowych działek. Wody opadowe i 
roztopowe  z  parkingu  o  nawierzchni  utwardzonej  przepuszczalnej  oraz  drogi  dojazdowej 
utwardzonej  będą również odprowadzane powierzchniowo do ziemi.
       
 Ze  względu  na  lokalizację  przedsięwzięcia  z  dala  od  granic  państwa  oraz  jego 
charakter  (eksploatacja  powoduje  jedynie  lokalne  oddziaływanie  w  otoczeniu  terenu 
przedmiotowej  inwestycji)  przedsięwzięcia  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.           

Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem wykluczają 
możliwość  wystąpienia  istotnych  negatywnych  oddziaływań  w  odniesieniu  do 
poszczególnych  komponentów  środowiska.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie 
powodowało   kumulowania  oddziaływań  z  innymi  przedsięwzięciami.  Realizacja  oraz 
eksploatacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodowała  zagrożenia 
wystąpienia poważnej awarii.



W rejonie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania jakiegokolwiek obszaru lub 
obiektu przyrodniczego podlegającego ochronie, wynikającej z obszarów Natura 2000. Nie 
stwierdzono  też  obiektów  o  walorach  kwalifikujących  je  do  objęcia  taką  ochroną.  W 
bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
nie występują:

− obszary wodno-błotne,
− obszary górskie 
− obszary  objęte  ochroną,  w  tym  strefy  ochronne  ujęć  wód  i  obszary  ochronne 

zbiorników wód śródlądowych,
− obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
− obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
− obszary przylegające do jezior,
−  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej    
− obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 

i  zwierząt  lub  ich  siedlisk,  lub  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym 
obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy przyrody.
Na  podstawie  posiadanej  dokumentacji  organ  stwierdził,  że  teren  przedsięwzięcia 

stanowi obszar zbiornika wodnego, a także obszar przylegający do niego.
    
W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych 

do  uzyskania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  uwzględniając  wymogi  w 
zakresie ochrony środowiska – organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone 
materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane 
w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na 
środowisko.   

          
    Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72  
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. z 2008 r.  Nr 199,  
poz.1227 z późn.zm.). 
Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  
Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
   

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie  
z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 
Wpłatę dokonano w kasie Urzędu Miejskiego w dniu 5 października 2012 r. nr pokwitowania No 6135354. 

                
Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska                                                                                                           Z up. BURMISTRZA
15.10.2012 r.

              mgr Sybila Zimerman 
         Z -ca Burmistrza Zdzieszowic

                                                                                                                                           
 Otrzymują: 
- Dębina-Bud Sp. z o.o. - ul. Zdzieszowicka 8, 47-330 Rozwadza
- Strony postępowania – w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 

oraz na stronie internetowej gminy  www.bip.zdzieszowice.pl

- A/a



Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach  zgody na realizację 
przedsięwzięcia znak 6220.11.2012.JBG 
z dnia 15.10.2012 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu nowoczesnego ośrodka 
rekreacyjno-sportowego RUEDA 

Inwestor
Dębina-Bud Sp. z o.o.
ul. Zdzieszowicka 8
47-330 Rozwadza

Łączna powierzchnia działek, na których jest planowane przedsięwzięcie wynosi około 45 ha. 
większość terenu jest zajmowana przez zbiornik wodny. 

Teren inwestycji działki o nr ew.  działkach o nr ew. 513/11, 513/12, 513/13, 511/3, 511/4, 
511/5, 513/23, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 108/9, 365/3, 513/16 obręb Januszkowice.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

1. pola kempingowego i namiotowego
- 12 domków kempingowych,
- kontener sanitarno-techniczny,
-  bezodpływowy zbiornik  o  pojemności  9  m3 na  ścieki  bytowe z  projektowanych 
obiektów,
- 16 namiotów stawianych okresowo na utwardzonej powierzchni,
- 12 miejsc na rozbicie własnych namiotów przez osoby korzystające z ośrodka,

2.  drogi  dojazdowej  do  projektowanego  parkingu  oraz  parkingu  o  nawierzchni 
utwardzonej z tłucznia na 36 miejsc postojowych,

3.  placu  zabaw  dla  dzieci,  boiska  do  siatkówki  plażowej  oraz  ciągów pieszych  z 
podestów drewnianych,

4. zespołu boisk sportowych składającego się z:
-  boiska  wielofunkcyjnego  o  nawierzchniach  syntetycznych  (sztuczna  trawa, 
poliuretan, guma),
- boiska do piłki siatkowej plażowej,
- boiska do piłki nożnej plażowej,
- trybun, ciągów pieszych z podestów drewnianych,
- padoka dla koni,

5. wakeboardu – parku z wyciągami linowymi, wysokiej jakości torami wodnymi oraz 
obiektami towarzyszącymi:
- linowego toru wyścigowego,
- siłowni zewnętrznej,
- ciągów pieszych z podestów drewnianych,
- budynku usługowo-sanitarnego,
- zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe o pojemności 9 m3 

6. basenu zewnętrznego z zadaszeniem i zapleczem sanitarnym.



Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem wykluczają 
możliwość  wystąpienia  istotnych  negatywnych  oddziaływań  w  odniesieniu  do 
poszczególnych komponentów środowiska. 

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie  również  powodowało  wykorzystywania 
zasobów naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. 

Realizacja oraz eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała 
zagrożenia  wystąpienia  poważnej  awarii  i  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

            Z up. BURMISTRZA

              mgr Sybila Zimerman 
      Z -ca Burmistrza Zdzieszowic

            



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/6/2012
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia:utworzenie 
nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-
sportowego RUEDA 

3 Znak sprawy OŚ.6220.11.2012.JBG
4 Data wydania 15.10.2012 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy Dębina-Bud Sp. z o.o. 
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu,  

nazwa komórki organizacyjnej, numer  
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska
Pok. Nr B 207 
Tel. 077/4064453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz  
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu  
wykonania decyzji/postanowienia* lub o  
dokonanych w nich zmianach  

Prawomocna  - 29.10.2012 r.

10 Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia  
informacji

Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie  
dotyczących podmiotu, którego dotyczy  
decyzja

-

12 Uwagi -
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