
                   Zdzieszowice, 29 sierpień 2008 r.

Oś. 7625-6/08

D E C Y Z J A 

  Na  podstawie  art.  105  §1  ustaw  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.) w związku z art. 46 ust.1 i art. 46a
ust. 1 i  ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 tekst jednolity), 

 umarzam     postępowanie 

 w  sprawie  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej. 
Lokalizacja inwestycji Zdzieszowice, powiat Krapkowice, działka 84/6.

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

W dniu 15 lipca 2008 r. Gmina Zdzieszowice złoŜyła wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
wykonaniu przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej w Zdzieszowicach. 
   Projekt zakłada remont budynku administracyjno – socjalnego, budowę nowej niecki
basenu pływackiego, zjeŜdŜalni i brodzika dla dzieci, oraz budowę budynku technicznego ze
stacją uzdatniania wody, magazynami i pomieszczeniami socjalnymi dla pracowników.

Teren  objęty  inwestycją  objęty  jest  planem  zagospodarowania  przestrzennego
i przeznaczony pod usługi sportu i tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej (symbol Us/Zp).

Na terenie w/w inwestycji  znajdują się  sieci: kanalizacji deszczowej, energetyczna,
wodociągowa, kanalizacji  sanitarnej.  Po zakończeniu inwestycji  wszystkie obiekty zostaną
podłączone do w/w sieci.

Łączna powierzchnia terenu zajętego lokalizacją inwestycji to 13900,00 m2 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie

określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do
sporządzenia raportu  o oddziaływaniu  na środowisko (Dz.  U. Nr  257, poz.2573 ze zm.),
przedmiotowa  inwestycja  nie  została  zaliczona  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko.   

Po  przeanalizowaniu  przedstawionych  materiałów  (wniosku  wraz  z  opisem
planowanej inwestycji) stwierdza się, iŜ nie przewiduje się niekorzystnego oddziaływania na
środowisko  w/w  inwestycji  (wielkość  i  zakres  przedsięwzięcia  nie  pogorszy  istniejącego
stanu środowiska i zdrowia ludzi).

Inwestycja pn. wykonanie przebudowy basenu przy ulicy Fabrycznej nie wpisuje się w
§ 2 i § 3 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 przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zm.).
  Wobec powyŜszego Burmistrz Zdzieszowic w oparciu o art. 51 ust 3 pkt 1 cytowanej
ustawy w dniu:
− 15 lipca 2008 r.  pismem o numerach FEP-0711/02/2008, Oś.7625-6/2008 wystąpił  do

Starosty Powiatu Krapkowickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w



Krapkowicach  w  celu  uzyskania  opinii  czy  w/w  przedsięwzięcie  wymaga
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

− 16  lipca  2008  r.  pismem  o  numerze  FEP-0704/04/2008  wystąpił  do  Głównego
Konserwatora  Przyrody  w  Opolu  w  celu  uzyskania  (wydania)  oświadczenia  organu
odpowiedzialnego  za  monitorowanie  obszarów  Natura  2000  dla  powyŜszego
przedsięwzięcia.  

Uzyskano następujące opinie:
1. Starosty Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 lipca 2008 r. znak pisma  ROŚ.0717-2/08
(wpłynęło do urzędu 25 lipca 2008 r.) - nie jest wymagane przeprowadzenie postępowania w
sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  dla  przedsięwzięcia  pod  nazwą  wykonanie
przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej.
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 28 lipca 2008
r. znak NZ/MO-4325-30/08, który uznał, Ŝe projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do
przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać  na środowisko wymienionych w  § 2 i § 3
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  przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na
środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zm.).
Teren lokalizacji inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Zdzieszowice, jest przeznaczony pod tereny usług sportu i tereny zieleni urządzonej i rekreacyjnej
(symbol planu – Us/Zp) i nie jest terenem prawnie chronionym.
3. Wojewody Opolskiego z dnia 21 sierpnia 2008 r –  zaświadczenie organu odpowiedzialnego za
monitorowanie  obszarów Natura  2000  –  projekt  nie  wywrze  istotnego  oddziaływania  na  obszar
NATURA 2000 w województwie opolskim. Przedmiotowy projekt będzie realizowany na terenach juŜ
zainwestowanych, poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura
2000,  a tym samym poza siedliskami  przyrodniczymi  oraz poza stanowiskami  gatunków roślin  i
zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Wobec powyŜszego nie jest prawdopodobne by jego
realizacja  mogła  być  przyczyną  pogorszenia  się  stanu chronionych siedlisk  poprzez  fizyczną  ich
degradację, zmniejszenie powierzchni, zmianę cech charakterystycznych oraz by mogła negatywnie
wpływać na stan populacji chronionych gatunków zwiarząt i roślin.
W związku z tym,  uznano, Ŝe przeprowadzenie oceny,  o której  mowa w art.  6 ust.  3 dyrektywy
92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

Zatem stwierdzam, iŜ brak jest podstaw prawnych do prowadzenia postępowania w sprawie o
wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia
polegającego na wykonaniu przebudowy basenu przy ul. Fabrycznej.
Tym samym postępowanie stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z  art. 105 §1 ustaw z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
póź.zm.) organ wydaje deczyje o umorzeniu postępowania.

W tym stanie orzekam jak na wstępie 

Od  niniejszej  decyzji  słuŜy  stronom  moŜliwość  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

                            BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

Otrzymują:  (  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)   
- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
- A/a


