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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 
2020r., poz. 283) po rozpatrzeniu wniosku firmy DEWON Spółka z o.o., Jarnołtówek 310,   
48-340 Głuchołazy,  z dnia 20.02.2020r. /data wpływu/  
 
                                                        umarzam  
 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja instalacji odpylającej ciągu 

technologicznego” położonego na działce nr 418/2, ark.4, obręb Jarnołtówek, gmina 
Głuchołazy. 
 

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

    
1.Wnioskiem z dnia 10.02.2020r. (data wpływu 20.02.2020r.) firma DEWON Sp. z o.o. , 
Jarnołtówek 310, 48-340 Głuchołazy, zwróciła się do Burmistrza Głuchołaz o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. 
„Modernizacja instalacji odpylającej ciągu technologicznego” położonego na działce nr 
418/2, ark. 4, obręb Jarnołtówek, 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 
2020r., poz. 283),  
-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 28.02.2020r. na wniosek firmy DEWON Sp. z o.o., 
Jarnołtówek 310, 48-340 Głuchołazy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: 
„Modernizacja instalacji odpylającej ciągu technologicznego”. 
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 2020r., poz. 283) tut. organ wystąpił do RDOŚ w Opolu i do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 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 03.04.2020r. Nr 
WOOŚ.4220.94.2020.ES odmówił wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. 
„Modernizacja instalacji odpylającej ciągu technologicznego” 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 2019r., poz. 1839), a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 cyt. wyżej ustawy ooś. 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie – opinia z dnia 02.04.2020r. , sygn. Nr 
NZ.4315.15.2020.HW wydał opinię sugerującą zwolnienie inwestora obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko i 
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 2020r., poz. 283). 
Rozpoznając przedmiotową sprawę 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 w Gliwicach Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – nie zajął stanowiska w powyższej sprawie w 
ustawowym terminie. 
Burmistrz Głuchołaz po analizie przedłożonej dokumentacji oraz zapoznaniu się z opiniami 
RDOŚ w Opolu i PPIS w Nysie zajął jednoznaczne stanowisko jak RDOŚ w Opolu,  ponadto 
stwierdził co następuje:  
W zakładzie prowadzona jest przeróbka łupku sylitowego, a projektowane zamierzenie polega 
na : 
-demontażu istniejącego cyklonu i filtra jednokomorowego oraz dwóch wentylatorów 
związanych z systemem odpylającym,  
-montażu dwóch filtrów tkaninowych oraz dwóch wentylatorów(moc akustyczna 
zamontowanych i zdemontowanych wentylatorów jest taka sama) związanych z systemem 
odpylającym. 
Ponadto obecnie użytkowane dwa emitory zostaną zastąpione jednym emitorem. W wyniku 
realizacji inwestycji, emisja pyłu zmniejszy się o ok. 15 Mg/rok.  
Planowana inwestycja nie wpłynie na zmianę wielkości produkcji, zużycia surowców i 
pozostałych mediów. 
Inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami oraz bezpośrednim sąsiedztwem opolskich 
obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza 
stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. 
Zamierzona inwestycja realizowana będzie w parku krajobrazowym Góry Opawskie. Zakazy  
obowiązujące na jego terenie określa rozporządzenie 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. 1135). Realizacja przedmiotowego zamierzenia nie narusza ww. 
zakazów. Planowana inwestycja znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o 
których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-2, 4,7-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2020r., poz. 55), w jego granicach nie występują stanowiska chronionych 
gatunków oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać 
obowiązujących w stosunku do nich zakazów.  



Ww. inwestycja zalicza się do tzw. przedsięwzięć peryferyjnych, tj. takich które nie mogą 
samodzielnie występować i w związku z tym, nie zalicza się do przedsięwzięć o których 
mowa w cyt. wyżej rozporządzeniu, co zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ustawy OOŚ 
oznacza, że nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Otoczenie przedsięwzięcia nie będzie wpływać na efekt kumulowania negatywnych 
oddziaływań z innymi przedsięwzięciami ze względu na nie występowanie znaczących emisji 
zanieczyszczeń. 
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 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), w związku z tym 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. DEWON Spółka z o.o. 
     Jarnołtówek 310  
     48-340 Głuchołazy 
2. Strony w formie obwieszczenia. 
3. A/a (RR – M.B.) 

  
                    
 


