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D E C Y Z J A  
                                                         
          o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

 
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i art. 85 
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. ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), a 
także § 3 ust.1 pkt 57 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 71), po 
rozpatrzeniu wniosku firmy Hotele Gorzelanny Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, Pokrzywna 
76, 48-340 Głuchołazy z dnia 16.09.2019r. /data wpływu 16.09.2019r./ 
 
 Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na  

środowisko oraz określam warunki jego realizacji: 
1) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 

środowiska wodnego; 
2) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez 

konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć 
czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; 
wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie  powodujący zalewania terenów 
sąsiednich oraz nie zmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku 
odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 

3)  zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;  

4) zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych 
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych takich jak np. wyciek paliwa, podjąć 
natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego 
gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego 
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.    

                                        

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

    
1.Wnioskiem z dnia 16.09.2019r. (data wpływu 16.09.2019r.) firma Hotele Gorzelanny Sp. z 
o.o. Spółka Komandytowa, Pokrzywna 76, 48-340 Głuchołazy zwróciła się do Burmistrza 
Głuchołaz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia p.n. „Zintegrowany produkt turystyczny oparty o najnowocześniejsze 

rozwiązania techniczne w firmie Hotele Gorzelanny w Pokrzywnej” zlokalizowanego w 
obrębie działki o nr ew. 54/4 obręb Pokrzywna gmina Głuchołazy, gdzie usytuowany jest 
obiekt hotelowy wraz z istniejącą infrastrukturą wodną.    
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 17.09.2019r. na wniosek firmy Hotele Gorzelanny Sp. z o.o. 
Spółka Komandytowa, Pokrzywna 76, 48-340 Głuchołazy zostało wszczęte postępowanie w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Zintegrowany produkt turystyczny oparty o najnowocześniejsze rozwiązania 

techniczne w firmie Hotele Gorzelanny w Pokrzywnej”. 
3.Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 , art. 64 ust.1 pkt 1, 2 i 4 oraz  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 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Gliwicach 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 19.09.2019r. Nr 
WOOŚ.4220.272.2019.BB wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia pn. Zintegrowany 

produkt turystyczny oparty o najnowocześniejsze rozwiązania techniczne w firmie 
Gorzelanny w Pokrzywnej” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz  ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art.66 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.), ze szczególnym uwzględnieniem:    

 oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Parku 
Krajobrazowego Góry Opawskie,  

 analizy zgodności z zapisami rozporządzenia Nr 0151/P/18/2006 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” 
(zwłaszcza w zakresie obowiązujących w jego granicach zakazów), 

 oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 (w oparciu o analizę zapisów planu zadań 
ochronnych ustanowionego dla tego obszaru), 

 oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na korytarz ekologiczny KPd-18B 
Dolina Nysy Kłodzkiej – Jeseniki (Cz), 

 skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi instalacjami o 
podobnym charakterze, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację 
przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
– w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania 
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.  

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie – opinia z dnia 18.09.2019r. , sygn. Nr 
NZ.4315.41.2019.HW w której wnioskuje o zwolnienie inwestora z obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko i 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  



-Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie – pismo z dnia 18.09.2019r., sygn. NrGL.ZZO.3.435.198.1.2019.MO 
wyrażające opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki jego realizacji. 
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w województwie opolskim , na terenie powiatu 
nyskiego, w gminie Głuchołazy, w miejscowości Pokrzywna na działce nr 54/4. Zjazd do 
projektowanego obiektu, będzie możliwy z drogi na działce nr 57.  
Łączna powierzchnia działki, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi 1,57 ha 
natomiast powierzchnia projektowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 0,1930 ha i w całości 
dotyczy terenu przekształconego. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie dojdzie do 
zajęcia dodatkowej powierzchni terenu ani wycinki drzew.  
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejących basenów o zjeżdżalnię, konstrukcje 
wsporcze i zadaszenie, w zakresie wykonania ścian osłonowych, rozbudowa Hotelu 
Gorzelanny o część hotelową na 32 osoby, a także rozbiórka wiaty przeszkadzającej w 
realizacji planowanej drogi pożarowej. Inwestycja ma na celu uatrakcyjnienie i wzbogacenie 
istniejącego basenu na terenie przedmiotowej inwestycji oraz rozbudowę Hotelu Gorzelanny 
o część hotelową. Rezultatem inwestycji będzie możliwość całorocznego korzystania ze 
zjeżdżalni i atrakcji wodnych przez gości hotelowych. 
Hotel Gorzelanny, w tym obiekt hotelowy z zapleczem technicznym i fragmentem sztucznego 
stawu, basen uzupełniony o zjeżdżalnie i wodny plac zabaw, konstrukcje wsporcze i 
zadaszenie wraz ze zjeżdżalniami (anakondą i wahadłem) oraz wieżą startową, plażą 
basenową, brodzikiem, basenem wielkowymiarowym, zlokalizowany jest w obrębie 
Interaktywnego Parku Edukacji i Rozrywki ROSENAU Zaginione Miasto. 
Teren na którym przewidziana jest planowana inwestycja, został objęty obowiązującym 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), przyjętym Uchwałą Nr 
XX/166/04 Rady Miasta Głuchołazy z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Pokrzywna. Analizowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest w obszarze oznaczonym symbolem 36UT, który zgodnie  z treścią 
uchwały, jest przeznaczony pod urządzenia i obiekty rekreacji, turystyki i sportu.  
Burmistrz Głuchołaz po analizie przedłożonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z opiniami 
RDOŚ w Opolu, PPIS w Nysie oraz RZGW w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wody 
Polskie zajął jednoznaczne stanowisko jak PPIS w Nysie oraz RZGW w Gliwicach, natomiast 
odmienne niż RDOŚ w Opolu.  
Stwierdził, że z uwagi na swój charakter planowana inwestycja nie będzie źródłem zagrożeń, 
które w sposób znaczący miałyby negatywny wpływ na środowisko naturalne, w tym zdrowie 
i życie ludzi.      
Niezależnie od powyższego, przeanalizowano wpływ ww. inwestycji na obszary Natura 2000. 
Przedmiotowy projekt będzie realizowany w granicach obszaru mającego znaczenie dla 
Wspólnoty Góry Opawskie PLH160007, jednakże poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza 
stanowiskami gatunków roślin i zwierząt dla ochrony których go wyznaczono – projekt 
dotyczy zgodnie z wnioskiem wyłącznie w całości terenu już przekształconego. Dla 
przedmiotowego obszaru sporządzono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 maja 2012r. w sprawie ustanowienia planu 
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Opawskie PLH160007 – Dz. Urz. Woj. Op. 
poz. 667 z późn. zm.). 
W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem 
ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu 
nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie 
na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 



Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”, w 
stosunku do którego zastosowanie mają zakazy określone w rozporządzeniu Nr 
0151/P/18/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego „Góry Opawskie” – Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz.1136.  
 Realizacja inwestycji nie będzie łamać zakazu określonego w §4 ust.1 pkt1 ww. 
rozporządzenia. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie również sprzeczna z pozostałymi 
zakazami obowiązującymi na obszarze ww. Parku.  
Z dokumentacji wynika , że na działce ewidencyjnej nr 54/4 nie zinwentaryzowano 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Na działce sąsiadującej z inwestycją 
występuje stanowisko widłozęba zielonego (ochrona ścisła, przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000). Inwestycja realizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych 
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na 
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.  
Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2018r, poz. 1614 z późn. zm.)0 na terenie parku krajobrazowego mogą być realizowane 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona 
ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i 
krajobraz parku krajobrazowego.  
W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w 
art.63 ww. ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia nie występują: 

 obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, 
 obszary wybrzeży, 
 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne 

zbiorników wód śródlądowych, 
 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 ochrony przyrody, 

 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.  

   Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub  
   dużym ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra   
   Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie  
   substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym  
   lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138). 
  Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację nie jest zagrożone skutkami  
  wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi. 
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 przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.  



 
 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. Inwestor  
  
Do wiadomości: 
---------------------------  
 
   1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

  ul. Firmowa 1 
    45-512 Opole 
   2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie 
    ul. Żeromskiego 7/9  
    48-304Nysa   
   3.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
    Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
    ul. Sienkiewicza 2 
    44-100 Gliwice 
    4. PGL Lasy Państwowe 
    Nadleśnictwo Prudnik 

48-200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 34 
    5.Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
     Zarząd Zlewni w Opolu 
     ul. Odrowążów 2 

45-89ole 
     6.Pan Wojciech Giemzik 
      Pokrzywna 27A 

48-340 uchołazy  
      7.A/a (RR – M.B.)          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   Głuchołazy, dnia 14.10.2019r.                                                               

RR.6220.07.2019.MB 

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 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.) 
 
 
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie już w całości przekształconym i obejmować 
będzie: 

1. rozbudowę istniejącego obiektu hotelowego; 
2. budowę hali basenowej do zadaszenia istniejących zjeżdżalni; 
3. obudowę wieży startowej.  

Rozbudowa istniejącego obiektu hotelowego zostanie wykonana w technologii szkieletowej z 
konstrukcją główną żelbetową oraz wypełnieniem z bloczków Porotherm. 
Budynek posadowiony zostanie na planie w kształcie litery L, będzie miał dach dwuspadowy, 
którego kąt nachylenia wyniesie 37° z szerokością okapu 70 cm. Projektowane zadaszenie 
nawiązuje formą do architektury sudeckiej. Budynek będzie trzykondygnacyjny, na parterze 
mieścić się będzie hala basenowa  o powierzchni ok. 1800 m2, na piętrach– pokoje hotelowe z 
łazienkami. Będzie miał wymiary: 59m x 46m x 14m i powierzchnię zabudowy–1221,14 m2. 
Hala basenowa będzie budynkiem szkieletowym, w systemie słupowo – ryglowym o 
wymiarach: 25m x 50m x 14m, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 37° i rozstawie 
osiowym elementów konstrukcyjnych co 6m. 
Wieża startowa będzie połączona ścianą skrajną z budynkiem hali basenowej. Konstrukcja 
obudowy będzie murowana  z wykorzystaniem systemowych płyt typu panel AKSBUD 
System PSM HP oraz elementów żelbetowych stanowiących ruszt konstrukcyjny dla całości 
obiektu. 
Obecnie Hotel Gorzelany wykorzystuje panele słoneczne (11 szt.) do ogrzewania wody 
użytkowej, natomiast po zrealizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia, dodatkowo na 
terenie hotelu zostaną zainstalowane pompy ciepła oraz ogniwa fotowoltaiczne, co przyczyni 
się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza w pobliżu planowanej inwestycji. 


