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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.: 
,,Budowa nowej hali laboratoryjno-doświadczalnej z zapleczem socjalnym” na działce 
93/33 i 1167 ark. mapy 3, obręb Krapkowice, przy ulicy Opolskiej w Krapkowicach, którego 
inwestorem jest Test Zakład Remontowo Usługowy Badania i Analizy Techniczne 
Piotr Staszewski.  
 
 

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

 Dnia 16.05.2016 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Budowa nowej hali laboratoryjno-
doświadczalnej z zapleczem socjalnym”, której inwestorem jest Test Zakład Remontowo 
Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski. 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 
Zawiadomieniem Nr GGR.6220.11.2016 z dnia 16.05.2016 r.  

Następnie wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) pismem Nr GGR.6220.11.2016 
z dnia 16.05.2016 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.   
 
W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   

1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 
Nr NZ.4315.11.2016.TM z dnia 03.06.2016 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.4241.154.2016.MSe z dnia 24.05.2016 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu odsyłające wniosek w sprawie wydania opinii 
co do potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
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środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, celem przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego dot. kwalifikacji planowanej inwestycji do przedsięwzięć 
wymienionych 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). W w/w piśmie zasugerowano rozważenie kwalifikacji przedmiotowego 
przedsięwzięcia do § 3 ust. 2 pkt 3 (przedsięwzięcie nieosiągające progów 
określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących 
przedsięwzięcie z parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia tego samego rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu 
lub obiektu osiągną progi określone w ust. 1), w związku z § 3 ust. 1 pkt 52 
(zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub 
magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą,o powierzchni zabudowy nie 
mniejszej niż: 
a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 

ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 
lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej 
ustawy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, w związku z § 3 
ust. 2 pkt 3 tj. 

b)  1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a).  
 
 W związku z powyższym wystosowano do Inwestora pismo nr GGR.6220.11.2016, 
celem zajęcia stanowiska w powyższej sprawie i dokonania stosownych wyjaśnień.  
 Dnia 30.06.2016 r. otrzymano odpowiedź Inwestora odnoszącą się do kwalifikacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z w/w rozporządzeniem. Jak wynika z treści pisma 
firma Test Zakład Remontowo Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski 
ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice zlokalizowana jest na działkach: 93/20, 93/21, 93/24, 
93/33, 93/34, na których znajdują się na terenie utwardzonym obiekty produkcyjne firmy,  
zajmujące powierzchnię 4056 m². W wyniku planowanej budowy nie nastąpi przekształcenie 
terenu. Powierzchnia planowanego przedsięwzięcia tj. budowy hali wynosić będzie 1565 m² 
(w tym powierzchni użytkowej 1320 m²).  
 Jak wynika z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia planowane 
przedsięwzięcie będzie polegało na budowie nowej hali laboratoryjno-doświadczalnej 
z zapleczem socjalnym. W obiekcie będą prowadzone prace o charakterze wytwórczo 
montażowym. Wykonywane będą prototypy innowacyjnych maszyn, urządzeń, zespołów 
i podzespołów oraz prowadzone będą prace montażowe głównie zespołów i podzespołów 
maszyn i urządzeń papierniczych. 
Na proces produkcji będą się składać następujące etapy: 

 cięcie materiałów, 

 gratowanie, 

 spawanie, 

 czyszczenie po spawaniu, 

 obróbka mechaniczna (frezowanie), 

 wyważanie dynamiczne, 

 antykorozja, 

 montaż, 

 próba ruchu. 
 
 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.). 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.: ,,Budowa nowej hali laboratoryjno-doświadczalnej z zapleczem 
socjalnym” na działce 93/33 i 1167 ark. mapy 3, obręb Krapkowice, przy ulicy Opolskiej 
w Krapkowicach, dla której prowadzone było postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie należy do przedsięwzięć 
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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 środowisko 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 stosownie 

do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 
ze zm.) stało się bezprzedmiotowe z uwagi na brak 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. 

 
 
 
                                                                                           Burmistrz Krapkowic 
                                                                                               Andrzej Kasiura 
 
 
 


