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DECYZJA 
o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

 
 
 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2  oraz art. 85 ust. 1 
i ust. 3 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., poz. 1235 i 1238), oraz  rozporządzenia Rady Ministrów            
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 oraz z 2013 r., poz. 817) w związku                 
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego        
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku  Pana Grzegorza Zubek,                     
ul. Okrzei 22 A, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie dwóch stawów rybnych – 
karpiowych z moŜliwością wykorzystania równieŜ do celów rekreacyjnych i wędkowania na 
własnych gruntach w miejscowości Dębnik, Gmina Wilków  

 
 

o r z e k a m 
 
 

odmówić wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch stawów rybnych – karpiowych  
z moŜliwością wykorzystania równieŜ do celów rekreacyjnych i wędkowania na 
własnych gruntach w miejscowosci Dębnik, Gmina Wilków  

 
 

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

 
W dniu 22.01.2014 r. do Urzędu Gminy Wilków wpłynął wniosek Grzegorza Zubek,  

ul. Okrzei 22 A, 46-100 Namysłów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie dwóch stawów rybnych – 
karpiowych z moŜliwością wykorzystania równieŜ do celów rekreacyjnych i wędkowania na 
własnych gruntach w miejscowosci Dębnik, Gmina Wilków.  

Do wniosku załączona została karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu 
mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, która wymagała uzupełnienia. 

Uzupełnienie KIP wpłynęło w dniu 29.01.2014 r. 
Strony postępowania zgodnie z art. 61 § 4  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) zostały poinformowane 
odrębnym pismem, natomiast zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało 
umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wilków i w miejscowości  prowadzenia 
inwestycji oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Wilków. 

 Dane o złoŜonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym                      
i udostępnianym na stronie internetowej tut. Urzędu. Z dokumentacją dotyczącą powyŜszego 
przedsięwzięcia moŜna było zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wilków                        
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków w pokoju nr 3b. 



 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr 92/1, 92/2, 80, 81, 
82/3, 79/1, 78/1. Teren, na którym przewiduje się budowę stawów, częściowo objęty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (działka nr 92/2, oznaczona na 
planie symbolem „WS” – wody stojące, stawy oraz symbolem „RZ” -  tereny uŜytków rolnych) 
przyjętym  Uchwałą nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. przez Radę Gminy w Wilkowie. 

Zaplanowano w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia budowę dwóch stawów        
w m. Dębnik, Gmina Wilków tj.: 

− staw nr 4 o powierzchni 1,15 ha i głębokości 0,90 – 1,20 m. Staw ten zostanie 
usytuowany przy istniejącym rowie R-S, z którego będzie pobierana woda do 
jego napełnienia (mnich wpustowy usytuowany w km 0+492 – wysokość 
piętrzenia h=0,84): 

− staw nr 5 o powierzchni 8 ha i głębokości 0,90 – 1,30 m. Staw zasilany będzie 
wodą gruntową własną. Staw nie będzie ogroblowany. 

Celem inwestycji jest retencjonowanie  wody oraz hodowla ryb karpiowatych, jak 
równieŜ  rekreacja i wędkarstwo.  

Zgodnie z art. 64 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., poz. 1235 i 1238) wystąpiono z wnioskiem do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o opinię w przedmiocie konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko lub 
ewentualnego odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia ww. oceny.  

 Od stron biorących udział w pastępowaniu nie wpłynęły Ŝadne uwagi, wnioski oraz 
zastrzeŜenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie 
prowadzonego postępowania administracyjnego. RównieŜ nie stwierdzono aby organizacje 
ekologiczne zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu. 

 
Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Namysłowie Opinią Sanitarną                

nr NZ.4315.3.2014.AN z dnia 18.02.2014 r. (data wpływu 24.02.2014 r.) nie proponował 
inwestorowi przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu Postanowieniem           
WOOŚ.4241.22.2014.MD z dnia 07.03.2014 r. (data wpływu 13.03.2014 r.) odmówił 
wyraŜenia opinii co do obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko        
i ustalenia zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia. 
 Z przedłoŜonej do wniosku dokumentacji wynika, Ŝe grunty, na których planuje się 
wykonać niniejsze zadanie, stanowią tereny uprawiane rolniczo. Ponadto ww. inwestycja 
realizowana bedzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W sąsiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowany 
jest Obszar Chronionego Krajobrazu “Lasy Stobrawsko – Turawskie” (ok. 300 m) oraz 
projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Widawy” (obszar przylega 
bezpośrednio do jednego ze stawów). Jednak  z uwagi na to, Ŝe oba obiekty nie bedą 
zasilane z waŜnych dla tych obszarów cieków (np. Rzeka Widawa) uznać naleŜy, Ŝe 
realizacja zamierzenia nie bedzie negatywnie oddziaływać na ww. formy ochrony przyrody. 
  

Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu dokumentacji oraz 
wszystkich kryteriów zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko stwierdzono, Ŝe parametry ww. stawów nie kwalifikują ich do 
przedsięwzięć, o których mowa w do § 3 ust. 1 pkt 88 lit. e (tj. budowa zbiorników wodnych 
lub stawów, o powierzchni nie mniejszej niŜ 0,5 ha, znajdujących się na obszarach objętych 
formami ochrony przyrody) oraz § 3 ust. 1 pkt 88 lit. f (tj. budowa stawów o głębokosci nie 
mniejsza niŜ 3 m) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) co 
oznacza, Ŝe przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie naleŜy do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji             



 

o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 
Mając na uwadze fakt, Ŝe przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  Wójt Gminy Wilków postanowił odmówić 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na budowie dwóch stawów rybnych – karpiowych z mŜliwością 
wykorzystania równieŜ do celów rekreacyjnych i wędkowania na własnych gruntach    
w miejscowosci Dębnik, Gmina Wilków.  
 

Zgodnie z art.10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w kaŜdym stadium 
prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umoŜliwiono wypowiedzenie się co 
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag. Na Ŝadnym z etapów nie 
wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.  

Strony postępowania zgodnie z art. 61 § 4  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) o wydanej decyzji zostaną 
poinformowane odrębnym pismem, natomiast obwieszczenia o zakończeniu  postępowania  
administracyjnego i wydaniu decyzji zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Wilków w miejscowości  prowadzenia inwestycji oraz na stronie internetowej BIP 
Urzędu Gminy Wilków. 

 
 
Wobec powyŜszego orzeczono jak w sentencji.  

 

 
P O U C Z E N I E 

 
Od niniejszej decyzji słuŜy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Wilków w terminie 14 dni od daty jej 
otrzymania. 

Wskazuję, Ŝe na rzece Widawa w Gminie Wilków występują osobniki bobra europejskiego 
Casror fiber. W związku z tym, zaleca się aby w trakcie realizacji zamierzenia, groble projektowanych 
stawów wzmocnić i odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem, bądź uszkodzeniem 
w  wyniku działalności przedmiotowego gatunku.    

 

 
                                                                                     Wójt Gminy Wilków 
                                                                                       mgr Bogdan Zdyb 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Wnioskodawca. 
2. Strony postępowania.   
3. Gmina Wilków. 
4. Mieszkańcy Gminy Wilków – tablica ogłoszeń + informacja w internecie/BIP   + miejsce prowadzenia 

inwestycji. 
5. Sołtys wsi Dębnik. 
6. aa KGP/KGP 

 
 
Do wiadomosci : 
1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
        w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66 
        45 - 512  Opole 
2.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
        w Namysłowie,  ul. Piłsudskiego 13 
        46 – 100  Namysłów 


