
     Zdzieszowice, 09 kwiecień 2014 r.

OŚ.6220.1.2014.JBG
                                           

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

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. z 2013r., poz.1235) 

zawiadamiam  

iż w dniu 9 kwietnia 2014r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego  na  rozbudowie  gospodarstwa  rybnego  Pa ństwa  Ocipi ńskich  w  m.
Rozwadza”.
Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o  o nr ew. 599 obręb Rozwadza.
    
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
osoba pełniąca funkcję 

         Burmistrza Zdzieszowic

         mgr Sybila Zimerman

Otrzymuj ą:
1.Pan Stanisław Harasimiuk-  ul. Kośnego 30/1, 45-056 Opole 
2. A/a 
Do wiadomo ści:
- tablica ogłoszeń w/m.
- strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Rozwadza

 



          Zdzieszowice, 9 kwiecień 2014 r.

OŚ.6220.1.2014.JBG
                                           

                

D E C Y Z J A 

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 2013 r., poz. 1235)  

                                 o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  rozbudowie  gospodarstwa  rybnego  Państwa
Ocipińskich w m. Rozwadza”.

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

Pełnomocnik Inwestora Pan Stanisław Harasimiuk – Projektowanie i Nadzór Robót Melioracyjnych
i  Hydrotechnicznych  w Opolu  ul.  Kośnego 30/1  zwrócił  się  z  wnioskiem bez  numeru  z  dnia
04.12.2013  r.  (wpłynął  do  tut.  urzędu  03.02.br)  o  wydanie  decyzji  o   środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa
rybnego Państwa Ocipińskich w m. Rozwadza.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew. 599 obręb Rozwadza. 
    
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 2013 r., poz. 1235)
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 2013 r.,  poz.  1235) 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 04.02.2014 r.  na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia
polegającego na rozbudowie gospodarstwa rybnego Państwa Ocipińskich w m. Rozwadza.

Tego samego dnia tj.  04.02.2014 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 2013 r., poz. 1235).

W toku przeprowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron.

Pismem – opinią sanitarną o nr NZ/TM-4325-3/14 z dnia 20.02.br. (wpłynęło do urzędu 24.02.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 pismem o nr WOOŚ.4241.27.2014.IM.1 z dnia
21.02.2014  r.  (wpłynęło  do  tut.  urzędu  25.02.br.)   wezwał  Inwestora  do  uzupełnienia  KIP o
informacje dotyczące:
a) rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia, w tym:
-  podać  typ stawu (karpiowy czy pstrągowy) oraz wielkość  produkcji  ryb (  w tonach na 1 ha
powierzchni użytkowej stawu);
- określić głębokość i powierzchnię poszczególnych stawów objętych inwestycją;
- doprecyzować stwierdzenie umieszczone  w KIP cyt.: „zrzut wody ze stawu za pomocą budowli
stawowych typowych”, proszę określić jakie są to urządzenia;
- wskazać czy na przedmiotowych stawach będzie pietrzona woda, jeżeli tak, to należy określić za
pomocą jakich urządzeń oraz podać wysokość piętrzenia przy czym termin „wysokość piętrzenia”
zdefiniowany został w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budowle  hydrotechniczne  i  ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 86, poz.579);
b) rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
-  wskazać  jak  zabezpieczone  będzie  miejsce   postoju  ciężkiego  sprzętu  (oraz  skłądowania
materiałów budowlanych) przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi (etap realizacji inwestycji);
- podać sposób odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z terenu inwestycji (etap realizacji
i eksploatacji);
-  podać  informacje  umożliwiające  analizę  zgodności  planowanego  przedsięwzięcia  z  celami
Dyrektywy  2000/60/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  23  października  2000  r.
ustanawiającej  ramy  wspólnotowego  działania  w  dziedzinie  polityki  wodnej,  tj.  Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Informacje powinny zawierać identyfikacje celu ochrony wód w rozumieniu
art. 4 ust. 7 RDW w tym:
a. identyfikację jednolitej części wód powierzchniowych – JCWP (należy zidentyfikować dorzecze
rzeki,  w  którym  planowane  jest  przedsięwzięcie,  scharakteryzować  jednolitą  część  wód  oraz
wskazać nazwę i kod jednolitej części wód powierzchniowych),
b. identyfikację  jednolitej  części wód podziemnych -JCWPd (należy zidentyfikować  JCWPd na
podstawie  map jednolitych  części  wód podziemnych,  scharakteryzować  i  wskazać  nazwę  oraz
europejski kod przedmiotowej JCWPd),



c.  kategorię  JCWP określoną  na  podstawie  statusu  cieku,  tj.  należy  określić  czy  stanowi  ona
naturalną, silnie zmienioną bądź sztuczną część wód,
d. informację na temat ewentualnej derogacji dla ww. JCWP i JCWPd.             
c) rodzajów i  przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiazań chroniących środowisko, w tym:
rodzajów i  ilości  odpadów  wytwarzanych  na  etapie  realizacji  i  eksploatacji,  oraz  przedstawić
sposób zagospodarowania odpadów, zgodnie z ustawa o odpadach.   

Po  złożeniu  przez  Inwestora  wyjaśnień  i  uzupełnieniu  KIP  Regionalny  Dyrektor  Ochrony
Środowiska  w  Opolu  postanowieniem  o  nr  WOOŚ.4241.27.2014.IM.2  z  dnia  03.04.2014  r.
(wpłynęło do tut. urzędu 08.04.br.) odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn rozbudowa
gospodarstwa rybnego Państwa Ocipińskich w m. Rozwadza z uwagi na fakt, że:
- przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ustwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – zatem nie kwalifikuje się do
§3 ust.  1  pkt  88 lit.  e)  rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia 9  listopada 2010 r.  w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. do inwestycji polegających na
budowie zbiorników wodnych lub stawów, o powierzchni  nie mniejszej niż  0,5 ha na terenach
gruntów innych niż  orne znajdujących się  na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 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;
- planowane do budowy stawy będą miały głębokość od 0,95 m do 2,5 m zatem nie kwalifikuja się
również do §3 ust. 1 pkt 88 lit. f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz.1397 z
późn.zm.) tj. budowa stawów o głębokości nie mniejszej niż 3m;
- przewidywana hodowla ryb karpiowych wynosić  będzie 1,3 t z 1 ha stawów zatem stawy nie
kwalifikuja się również do §3 ust. 1 pkt 105 lit. a) ww. rozporządzenia, tj. chów lub hodowla ryb w
stawach typu karpiowego, jeżeli produkcja ryb będzie większa niż 4 t z 1 ha powierzchni użytkowej
stawu;  
- woda w stawach piętrzona będzie za pomocą mnichów na wysokość 0,95 m zatem nie kwalifikują
się one również do §3 ust. 1 pkt 66 lit. d) ww. rozporządzenia, tj. budowle piętrzące wodę inne niż
wymienione w §2 ust. 1 pkt 34 na wysokość nie mniejszą niż 1 m. 

Biorąc powyższe pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące uwarunkowania:
Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie stawów karpiowych o łącznej powierzchni
5 ha i głębokości 0,95 m do 2,5 m. Przewidywana hodowla ryb karpiowych wynosić będzie 1,3 t z
1 ha stawów. Woda w stawach pietrzona będzie za pomocą mnichów na wysokość 0,95 m. Stawy
będą użytkowane rolniczo. 
Teren,  na  którym  przewiduje  się  realizację  przedmiotowej  inwestycji  objęty  jest  miejscowym
planem  zagospodarowania  przestrzennego  dla  wyznaczonych  obszarów  mieszkaniowych  w
sołectwach Rozwadza-Krępna w obrębie gminy Zdzieszowice, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej
w Zdzieszowicach  nr LIV/400/98 z dnia 17.06.1998 r. i oznaczona jest symbolami RZ (tereny łąk i
pastwisk) i RPRp (tereny projektowanych ośrodków produkcji gospodarki rybackiej).        
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 rozbudowie gospodarstwa rybnego Państwa Ocipińskich w m. Rozwadza nie jest
przedsięwzięciem, które spowoduje znaczące oddziaływanie na środowisko.

Z  przeprowadzonej,  na  podstawie  posiadanych dokumentów,  analizy wynika,  że przedmiotowa
inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa  w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.
Nr  213,  poz.1397  z  późn.zm.),  czyli  do  przedsięwzieć  mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zgodnie  z  treścią  art.  105  §1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.267), 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 03.04.2014r. - postanowienie znak WOOŚ.4241.27.2014.IM.2 -
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.

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 03.02.2014 r. nr pokwitowania No 1810920 

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
dnia 09.04.2014 r.

         BURMISTRZ
osoba pełniąca funkcję 

         Burmistrza Zdzieszowic

         mgr Sybila Zimerman

                                       

Otrzymuj ą:
1.Pan Stanisław Harasimiuk-  ul. Kośnego 30/1, 45-056 Opole 
2. A/a 
Do wiadomości:
- tablica ogłoszeń w/m.
- strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- w miejscu planowanej inwestycji – sołectwo Rozwadza
- Regionalna Dyrekcja  Ochrony Środowiskwa w Opolu-ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

 


