
 Głuchołazy, 2019-10-03 
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Postanowienie 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 , a 
także art. 66 i 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 40 
lit. a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 10.06.2019r./data wpływu/, uzupełnionego pismem z dnia 02.08.2019r. /data 
wpływu/ firmy „MARMUR” Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy,  Sławniowice 103           

                                                    postanawiam 

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia p.n.: „ Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 
ha) działki 369 położonej w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha”. 

2. Ustalić zakres raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym 
zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081 z późn. zm.), ze szczególnym 
uwzględnieniem oceny wpływu przedsięwzięcia na stan ochrony podkowca małego, 
nocka dużego, mopka, kumaka nizinnego oraz siedliska przyrodniczego 9170 oraz cele 
działań ochronnych, określone w odniesieniu do ww. przedmiotów ochrony w planie 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka 
PLH160004 (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 
4 lutego 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 
2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH160004-Dz. Urz. Woj. Op. poz. 347 z późn. 
zm.)  

Uzasadnienie 

1. Wnioskiem z dnia 10 czerwca 2019r. /data wpływu/, uzupełnionym pismem z dnia 02 
sierpnia 2019r. /data wpływu/ firma „MARMUR” Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, 
Sławniowice 103  zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 
p.n.: „Wyłączenie z produkcji leśnej fragmentu (0,9246 ha) działki 369 położonej 
w Sławniowicach z ogólnej powierzchni 18,07 ha” dołączając do wniosku kartę 
informacyjną przedsięwzięcia.  

2. Na podstawie art.63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ Burmistrz 
Głuchołaz wystąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie 
oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu 



ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko wskazanego wyżej 
przedsięwzięcia.  
Organy te wyraziły opinię:. 

 RDOŚ w Opolu – opinia z dnia 21 sierpnia 2019r., sygn. 
WOOŚ.4220.242.2019.ES.1 stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – pismo z dnia 22 sierpnia 2019r., 
sygn. NZ.4315.31.2019.HW stwierdzające brak możliwości wydania opinii w 
oparciu o przedłożoną kartę informacyjną przedsięwzięcia i wzywające 
inwestora do jej uzupełnienia w zakresie zgodnym z art. 62a i 63 ustawy ooś.  

 Regionalny Dyrektor Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – opinia z dnia 12 
września 2019r. sygn. WR.RZŚ.435.996.2019.NR stwierdzająca brak 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. 
przedsięwzięcia. 

 
3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 40 lit. a  rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71). 

4. Cechy przedsięwzięcia takie jak : 
 jego rodzaj i charakterystyka, 
 skala możliwego oddziaływania na środowisko, 
 usytuowanie przedsięwzięcia,  
 negatywny wpływ na środowisko, 
 pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
 możliwości przekroczenia standardów jakości powietrza oraz poziomu hałasu 

wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić 
OOŚ. 

5. Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia. 

Pouczenie :  
Na podstawie art.65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do 
Samorządowego Kolegium w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 
dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.  
 

 

Otrzymują: 

1.Inwestor. 

Do wiadomości:                                                                                             

1.Strony w formie obwieszczenia. 

2.A/a (RR – M.B.) 


