
 
        Świerczów, dnia 19.02.2015 r. 

 
RIM.6220.4.2013.ŁG 
 
 
 

P O S T A N O W I E N I E 
 

 
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 1 
ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                              
(Dz. U. z 2013 r Nr 199 poz. 1235 z późn. zm.), oraz § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) po rozpatrzeniu wniosku Skup Złomu Świerczów Piotr 
Bugajski, ul. Brzeska 16, 46-112 Świerczów w sprawie zmiany decyzji nr RIM.6220.4.2013.ŁG            
z dnia 06.03.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na 
zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na obiekty 
magazynowe i składowe - punkt zbierania odpadów ul. Brzeska 16, Świerczów dz. nr 516 oraz po 
zapoznaniu się z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie                   
nr NZ.4315.23.2014.AN z dnia 09.12.2014 r. i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.349.2014.JGD z dnia 11.02.2015 r. 
 

p o s t a n a w i a m  
 

nie wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany decyzji,                          
nr RIM.6220.4.2013.ŁG z dnia 08.05.2013 r., Wójta Gminy Świerczów o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń 
mieszkalnych oraz gospodarczych na obiekty magazynowe i składowe – punkt zbierania odpadów”  
zlokalizowanego w Świerczowie przy ul. Brzeskiej 16, na działce o nr ewidencyjnym 516 k. m. 4 
obręb Świerczów, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 
Uzasadnienie 

 
Skup Złomu Świerczów - Piotr Bugajski, ul. Brzeska 16, 46-112 Świerczów wystąpił                     

z wnioskiem z dnia 30.10.2014 r. o zmianę decyzji nr RIM.6220.4.2013.ŁG z dnia 06.03.2014 r.                      
o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu 
użytkowania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na obiekty magazynowe i składowe - 
punkt zbierania odpadów ul. Brzeska 16, Świerczów dz. nr 516  

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.                  
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213, 
poz. 1397 ze zm.), inwestycja ta jest zaliczana do inwestycji mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko dla których raport może być wymagany. 
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią nr NZ.4315.23.2014.AN             
z dnia 09.12.2014 r. postanowił nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4241.349.2014.JGD 
z dnia 11.02.2015 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 
 Analizując szczegółowo informacje o planowanym przedsięwzięciu stwierdzam, że 
zawierają one niezbędne dane, które będą stanowiły podstawę do wydania decyzji                                      
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ze względu na to, iż przebudowa z nadbudową, zmiana 
sposobu użytkowania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych na obiekty magazynowe                       
i składowe wraz z niezbędną infrastrukturą – punkt zbierania odpadów nie będzie miała 



negatywnego wpływu na środowisko uznano, że przedmiotowa inwestycja nie wymaga 
przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko 

W późniejszym etapie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia poprzez spełnienie wszystkich uwarunkowań, o których mowa              
w art. 63 ust. 1 ustawy i bez sprzeciwu mieszkańców terenów graniczących nie stwierdzono 
przeciwwskazań dla realizacji zaprojektowanego przedsięwzięcia. 

 
 Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
  
 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego za pośrednictwem tut. organu w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otrzymują: 

1. Skup Złomu Świerczów - Piotr Bugajski, ul. Brzeska 16, 46-112 Świerczów 
2. Gmina Świerczów, ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów, 
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Oleska 127, 46-020 Opole, 
4. Zarząd Dróg Powiatowych, Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów, 
5. Edward Rykała, ul. Brzeska 18, 46-112 Świerczów, 
6. Zdzisław Idczak – Sołtys wsi Świerczów 

ul. Szkolna 2, 46-112 Świerczów, 
7. aa/BIP, tablica ogłoszeń. 

 

 

 


