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D E C Y Z J A  

 
                Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 71 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 
2018r., poz. 2081 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy MALTA-DECOR Sp. z o.o., 
ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań reprezentowanej przez Biuro Projektów Budowlanych 
PLA BUD Opałka Paweł, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-303 Nysa, z dnia 29.05.2019r. /data 
wpływu 04.06.2019r./  
 
                                                        umarzam  
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Remont i przebudowa obiektu mostowego”. 
 

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

    
1.Wnioskiem z dnia 29.05.2019r. /data wpływu 04.06.2019r./ firma MALTA-DECOR Sp. z 
o.o., ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań reprezentowana przez Biuro Projektów 
Budowlanych PLA BUD Opałka Paweł, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-303 Nysa  zwróciła się do 
Burmistrza Głuchołaz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia p.n. „Remont i przebudowa obiektu mostowego ” 

zlokalizowanego na działkach o nr ew. 848/191, 848/179, 986, 848/178 położonych w obrębie 
sołectwa Bodzanów gmina Głuchołazy. 
Do wniosku dołączono: 
- kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z art. 74 ust.1 pkt 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2018r., poz. 2081 z późn.zm),  
-kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,  
- wypis z ewidencji gruntów, 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu 
przewidzianego pod przedsięwzięcie. 
2.  Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2096 z późn. zm.) w dniu 07.06.2019r. na wniosek firmy MALTA-DECOR Sp. z o.o., ul. 
Wołkowyska 32, 61-132 Poznań reprezentowanej przez Biuro Projektów Budowlanych PLA 
BUD Opałka Paweł, ul. Zjednoczenia 9/2, 48-303 Nysa zostało wszczęte postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. 
„Remont i przebudowa obiektu mostowego ”. 
3.Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 , art. 64 ust.1 oraz art. 63 ust. 1 i 2 i art. 64 ust. 2 ustawy z 
dnia 3 października 2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko   
( Dz. U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) tut. organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie 



oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu o opinię co do obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko oraz obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w 
przedsięwzięcia.   
Organy te wyraziły opinie:  
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu – pismem z dnia 12.07.2019r. Nr 
WOOŚ.4220.196.2019.JGD odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. 
„Remont i przebudowa obiektu mostowego ” ze względu na to, że przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie należy do planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 
71), a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o 
której mowa w art. 71 cyt. wyżej ustawy ooś. 
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 
71) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się 
cyt.: 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, których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody. Przepis ten określa jakie cechy dróg powodują, że należy przeprowadzić 
w stosunku do nich badanie zasadności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Te cechy dróg to: 

 Rodzaj jej nawierzchni – twarda; droga o nawierzchni twardej to tzw. Droga twarda, 
której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, czyli droga z jezdnią o 
nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz z 
płyt betonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 
m (inne drogi są drogami gruntowymi), 

 Całkowita (a nie łączna, jak w przypadku §2 ust.1 pkt 32) jej długość – większa niż 1 
km, również po zsumowaniu długości odcinków nie przylegających do siebie (jak to 
może mieć miejsce np. przy dwustronnym przedłużaniu istniejącej drogi). 

Ujęte ww. przepisie obiekty mostowe, czyli budowle przeznaczone do przeprowadzenia drogi 
nad przeszkodą terenową, dotyczą obiektów związanych z drogami o nawierzchni twardej i 
znajdujących się w ciągu drogi, czyli w jej osi podłużnej. 
W związku z powyższym, na podstawie przedłożonej dokumentacji RDOŚ w Opolu 
stwierdził, że przedmiotem planowanego zamierzenia jest remont i przebudowa drogowego 
obiektu mostowego nad rzeką Biała Głuchołaska, zlokalizowanego w miejscowości Rudawa 
gmina Głuchołazy, w ciągu drogi gruntowej, co oznacza, że projektowana inwestycja nie 
należy do planowanych przedsięwzięć o których mowa w cyt. wyżej rozporządzeniu Rady 
Ministrów, czyli przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie – opinia z dnia 15.07.2019r. , sygn. Nr 
NZ.4315.25.2019.HW sugerująca zwolnienie inwestora z obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym w art. 66 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 2018r., poz. 2081 
z późn. zm.).  



 W świetle obowiązujących przepisów, mając na względzie charakterystykę przedsięwzięcia, 
rodzaj, skalę oraz usytuowanie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie uznał, że 
przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko nie jest 
konieczne.  
-Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 01 sierpnia 2019r. Nr 
WR.RZŚ.435.913.2019.NR stwierdzająca, że nie ma podstaw prawnych do wydania opinii w 
przedmiotowej sprawie.  
Na podstawie danych zawartych w przedłożonej dokumentacji Dyrektor RZGW we 
Wrocławiu stwierdził, że planowane przedsięwzięcie nie spełnia kryteriów określonych w §3 
ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz.71), a 
więc nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. 
Burmistrz Głuchołaz po analizie przedłożonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z ww. 
opiniami zajął jednoznaczne stanowisko jak RDOŚ w Opolu oraz RZGW we Wrocławiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  
 
Planowana inwestycja realizowana będzie w miejscowości Bodzanów gmina Głuchołazy, na 
działkach ewidencyjnych nr 848/191, 848/179, 848/178 i 986. 
Z treści załączonych do wniosku dokumentów wynika, że przedmiotem planowanego 
przedsięwzięcia jest remont i przebudowa drogowego obiektu mostowego nad rzeką Biała 
Głuchołaska w miejscowości Bodzanów gmina Głuchołazy. Obiekt jest mostem drogowym – 
połączony z drogami dojazdowymi gruntowymi. Od strony wschodniej graniczy z 
przemysłowymi terenami inwestora natomiast od strony zachodniej z nieużytkowanymi 
terenami. Konstrukcja obiektu składa się z betonowych przyczółków i filarów 
pięcioprzęsłowej konstrukcji. Przęsła o rozpiętości: 14,73 m; 14,78 m; 20,95 m; 14,92 m; 
14,89. Konstrukcję przęseł stanowią stalowe dźwigary, natomiast płyta pomostowa wykonana 
jest z drewna. Obiekt nie jest podłączony do sieci energetycznej ani do sieci wodociągowej. 
Przedmiotowy most drogowy użytkowany będzie sporadycznie(przejazd samochodów 
kilkukrotnie w ciągu dnia), pozostały czas obiekt będzie nieużytkowany.  
Skala przedsięwzięcia pozostaje bez zmian – gabaryty obiektu, tj. powierzchnia zabudowy, 
użytkowa kubatura, wysokość nie ulegają zmianie – prace polegają na remoncie i 
przebudowie pomostu wynikającego ze znacznego stopnia skorodowania.   
Przedsięwzięcie nie ma transgranicznego charakteru, zarówno w fazie realizacji jak i dalszego 
funkcjonowania. 
Na chwilę obecną jak i w dalszej eksploatacji omawiane przedsięwzięcie nie spowoduje 
wystąpienia przekroczeń standardów środowiskowych. 
Planowana inwestycja nie będzie źródłem zagrożeń, które w sposób znaczący miałyby 
negatywny wpływ na środowisko naturalne. 
Burmistrz Głuchołaz po przeanalizowaniu wniosku, przedłożonych opinii oraz dokumentacji 
dotyczącej w/w przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wymienionych czynników 
stwierdził, że powyższe przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do w/w rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), a tym samym nie wymaga uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 
 Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji. 
 



Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu  za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz, które należy wnieść 

w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 
---------------------------- 

1. Pan Paweł Opałka 
ul. Zjednoczenia 9/2 
48-300 Nysa 

  
Do wiadomości: 
---------------------------    

1. Malta-Decor 
             ul. Wołkowyska 32 
             61-132 Poznań 

2.   Strony w formie obwieszczenia. 
3. A/a (RR – M.B.)          


