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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.: 
,,Przebudowa istniejących obiektów magazynowo-warsztatowych na halę badawczo-
rozwojową oraz stworzenie laboratorium badań niszczących i nieniszczących”, którego 
Inwestorem są Zakłady Mechaniczne ,,ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, 
47-300 Krapkowice, ul. Opolska 79a. 
 
 

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

 Dnia 16.05.2016 roku do tut. urzędu wpłynął kompletny wniosek o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa istniejących obiektów 
magazynowo-warsztatowych na halę badawczo-rozwojową oraz stworzenie laboratorium 
badań niszczących i nieniszczących”, której inwestorem są Zakłady Mechaniczne 
,,ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna.  
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.6220.10.2016 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.4315.10.2016.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.4241.155.2016.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. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki 
substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników 
organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu  
do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników). 

 
           W związku z powyższym wystosowano do Inwestora pismo nr GGR.6220.10.2016 
celem zajęcia stanowiska w powyższej sprawie i dokonania stosownych wyjaśnień.  
           Dnia 24.06.2016 r. otrzymano odpowiedź Inwestora odnoszącą się do kwalifikacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z w/w rozporządzeniem. Jak wynika z treści pisma  
Zakłady Mechaniczne ,,ZAMPAP” w Krapkowicach Spółka Akcyjna, 47-300 Krapkowice,  
ul. Opolska 79a w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje wykonywania operacji 
malowania w przebudowywanych (wyremontowanych) obiektach magazynowo-
warsztatowych. Operacja malowania natryskowego będzie zlecana do wykonania  
na zewnątrz, a zatem nie będzie dotyczyła przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
 Jak wynika z załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia planowana 
inwestycja będzie polegała na przebudowie istniejących obiektów magazynowo-
warsztatowych na halę badawczo-rozwojową oraz stworzenie laboratorium badań 
niszczących i nieniszczących. W tym celu zamierza się całkowicie przebudować istniejące 
pomieszczenia magazynowo-warsztatowe, obejmujące: 

 wyburzenie ścianek wewnętrznych oddzielających poszczególne pomieszczenia  
w celu stworzenia jednolitej hali produkcyjnej do celów badawczo-rozwojowych  
o pow. 286,98 m2; 

 wydzielenie pomieszczenia do badań niszczących oraz pomieszczenie socjane  
z węzłem sanitarnym. 
Teren objęty planowaną inwestycją (dz. 1166 z mapy 3, obreb Krapkowice) zgodnie  

z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą 
Rady Miejskiej w Krapkwoicach nr XI/180/04 z dnia 3 marca 2004 roku oznaczony symbolem  
2.P,B,S,UR – przeznaczony jest pod istniejacą zabudowę przemysłową, produkcyjno-
usługową, baz składowych, magazynów i rzemiosła. 

Hala będzie służyła do wykonywania prototypów maszyn, urządzeń, konstrukcji 
spawanych, części, podzespołów i zespołów po wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. 
Zostanie ona wyposażona w suwnicę o udźwigu Q=5,0 Mg oraz w podstawowe maszyny  
i urządzenia takie jak: przecinarka do metalu, półautomaty spawalnicze, płyty traserskie oraz 
meble wartsztatowe i magazynowe. 

Laboratorium badań niszczących i nieniszczących wyposażone będzie w maszynę 
wytrzymałościową (zrywarkę), mikroskop narzędziowy oraz meble warsztatowe (stoły, regały, 
szafy). W laboratorium powstanie pomieszczenie do walidacji maszyn, urzadzeń  
i narzędzi, magazyn środków eksploatacyjnych i pracowania badań nieniszczących, 
wyposażona w twardościomierze, długościomierze, mierniki do pomiaru powłok 
lakierniczych, urządzenia do badania wad spoin, termometry oraz elektronarzedzia.   
 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.   

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego jedna ze stron 
postępowania - P.P.H.U. ERGO-PACK Tomasz Dyga, ul. Opolska 79, 47-300 Krapkowice 
dnia 20 czerwca 2016 roku nie wniosła zastrzeżeń do planowanej przez Zakłady 
Mechaniczne „ZAMPAP” w Krapkowicach S.A. inwestycji warunkując to jednocześnie 
niepogorszeniem warunków transportowych na odcinkach drogi wewnątrzzakładowej oraz 
zapewnieniem hermetyczności procesów malarskich, antykorozyjnych i innych mogących 
wpłynąć na obiekty, będące w Ich posiadaniu.  
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W odniesieniu do w/w pisma organ stwierdził, że rozwiązania komunikacyjne wewnątrz 
zakładu nie są przedmiotem niniejszego postepowania administracyjnego, natomiast 
wszelkie procesy chemiczne i fizyczne realizowane w planowanym obiekcie powinny być 
hermetyczne i nie oddziaływać na sąsiednie nieruchomości. 

Po przeanalizowaniu materiałów i dokumentów zgromadzonych w przedmiotowej 
sprawie, stwierdza się, iż inwestycja pn.: ,,Przebudowa istniejących obiektów magazynowo-
warsztatowych na halę badawczo-rozwojową oraz stworzenie laboratorium badań 
niszczących i nieniszczących”, dla której prowadzone było postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 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 w/w 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 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  


