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GGR.6220.14.2016                                                                           Krapkowice, 27.06.2016 r. 
 
 

D E C Y Z J A 
 

 Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 75 
ust. 1 pkt 4 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 2016 r. poz. 353). 
 

umarzam postępowanie 
 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
,,Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz  
z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego 
Krapkowic” – którego inwestorem jest Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

 Dnia 02.06.2016 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie o decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. Rewitalizacja obiektów zabytkowych 
– Wieży Bramy Górnej i murów Obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji 
dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic – którego inwestorem jest 
Gmina Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Do wniosku dołączone zostały: karta 
informacyjna przedsięwzięcia (wraz z zapisem w formie elektronicznej), kopia mapy 
ewidencyjnej oraz wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane 
przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania. 

W konsekwencji złożenia kompletnego wniosku wszczęto postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
planowanego przedsięwzięcia, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony 
Obwieszczeniem Nr GGR.6220.14.2016 z dnia 03.06.2016 r. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) w przypadku gdy liczba stron 
postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 
20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zatem strony 
postępowania mogą być zawiadamiane formą Obwieszczenia.  
Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  

 
Wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) (Dz. U. z 2016 r., poz. 353) 
pismem Nr GGR.6220.14.2016 z dnia 03.06.2016 r. zwrócono się do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, załączając do pism kartę 
informacyjną przedsięwzięcia oraz kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.   
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W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   
1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

Nr NZ.4315.14.2016.TM z dnia 14.06.2016 r. wnoszącą o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
który wydając przedmiotową opinię uwzględnił zakres, jak i również charakter 
inwestycji, 

2. pismo o numerze WOOŚ.4241.173.2016.MSe z dnia 20.06.2016 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu odmawiające wyrażenia opinii 
co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia 
zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. ,,Rewitalizacja obiektów zabytkowych – 
Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji 
dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic”. W niniejszym piśmie 
po przeanalizowaniu wniosku oraz biorąc po uwagę zakres przedsięwzięcia, organ 
stwierdził, że nie należy ono do planowanych przedsięwzięć, o których mowa 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71).  

 
 Jak wynika z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane 
przedsięwzięcie będzie polegało na rewitalizacji obiektów zabytkowych oraz przylegających 
do nich terenów zielonych, utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Wieży Bramy 
Górnej, a także udostępnienie jej na stałe do zwiedzania turystom oraz mieszkańcom. 
 Inwestycja będzie realizowana na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków numerami: 289; 290/1; 290/2; 291/2; 291/3; 291/6; 293/4; 294/4; 295/4; 297/4; 
292; 304; 301/1; 306 (część) z mapy 8, obręb Krapkowice. 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje: 

 zmianę lokalizacji przejścia w zabytkowym murze obronnym sytuując je na obszarze 
działek nr 304 i 294/4, przy zachowaniu ciągłości komunikacyjnej z istniejącym 
przejściem dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 409. Przejście zwieńczone 
ostrołukiem lub łukiem półokrągłym o parametrach zbliżonych do istniejącego, tj. : 
szerokość 2,00 m, wysokość 2,50 m; 

 wymianę naruszonej przez systemy korzeniowe drzew nawierzchni betonowej, 
głównego ciągu pieszego z betonowych płyt chodnikowych na drobnowymiarową 
kostkę betonową. Wykonanie utwardzenia wokół miejsc małej architektury np. ławek; 

 realizację małej architektury tzn. wykonanie oświetlenia wraz z instalacją zewnętrzną 
(zewnętrzne LED sterowane przy pomocy czujników zmierzchowych i zegara – 
słupowe – 6 szt.; punkty  LED podświetlające elewacje Wieży – 8 szt.; oprawy LED 
podświetlające mury zabytkowe obustronnie – 10 szt.); montaż ławek o długości 1,8 
m – 5 szt. , koszy na śmieci – 7 szt., stojaków dla rowerów – 2 szt., inforkiosku wraz 
z oprogramowaniem informacyjnym – 1 szt., makiety wieży i murów zabytkowych 
z brązu – 1 szt.;  

 montaż telebimu o powierzchni ok. 12,0 m², 

 wykonanie konstrukcji wsporczej dla telebimu – fundament żelbetowy w postaci 
jednej stopy żelbetowej, słup stalowy – maszt o przekroju okrągłym, 

 stworzenie nowego miejsca pracy dla osoby obsługującej Punkt Informacji 
Turystycznej w pełnym wymiarze czasu pracy. Stworzenie zaplecza socjalnego 
dla pracownika – utworzenie toalety na piętrze. Likwidacja barier architektonicznych 
na poziomie parteru mająca na celu  udostępnienie obiektu zabytkowego – Wieży 
Bramy Górnej do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne. Na wyższych 
kondygnacjach zwiedzanie dzięki asystentowi osoby z niepełnosprawnością. 
Wyposażenie tarasu widokowego na dachu obiektu w lunetę widokową; 

 wykonanie podestu stalowego na dachu Wieży Bramy Górnej umożliwiającego 
lepszą obserwację otoczenia; 

 wykonanie instalacji wewnętrznej tj.: 
- wodno-kanalizacyjnej związanej z zapleczem socjalnym dla pracownika, 
- elektrycznej (oświetlenie, oświetlenie awaryjne, gniazda wtykowe),  
- ogrzewania elektrycznego za pomocą pieców akumulacyjnych, 
- wentylacji mechanicznej (lokalizacja centrali wentylacyjnej wewnątrz obiektu), 
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- okablowanie strukturalne (internet, monitoring terenu zielonego z centralnym 
monitorem w biurze informacji turystycznej). 
 

 Inwestycja będzie realizowana poza formami ochrony przyrody, o których mowa  
w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, 
z późn. zm.) i nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. W granicach inwestycji 
nie występują zlokalizowane stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt czy grzybów 
oraz siedlisk przyrodniczych.   
 

Po przeanalizowaniu dokumentów i materiałów w przedmiotowej sprawie, stwierdza 
się, iż inwestycja pn.: ,,Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów 
obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz 
naturalnego Krapkowic”, dla której prowadzone było postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy 
Krapkowice ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice – nie należy do przedsięwzięć wymienionych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 216, poz. 71). Zatem planowane 
przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko ani przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowiska i zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie (…) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 
W związku z powyższym postępowanie w przedmiotowej sprawie stosowanie 

do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 
ze zm.) stało się bezprzedmiotowe w związku z brakiem kwalifikacji przedsięwzięcia 
w ustawodawstwie krajowym. 

 
 Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

 
 

POUCZENIE 
 
 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, za moim pośrednictwem Burmistrza Krapkowic 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
 
 
 

 
Do wiadomości: 

1. Gmina Krapkowice 
ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 

2. Strony poprzez Obwieszczenie 
3. a/a 

 
 
 

Do wiadomości: 
1.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Ks. Koziołka 30, 45-303 Krapkowice 
2.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-052 Opole 
 

 

 

 

 

 


