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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 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz w myśl art. 63 ust. 5 i 6 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 ze zm.), w związku z wnioskiem złożonym przez Stadninę Koni 
Moszna Sp. z o. o. Moszna, ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach  

 
 
 

p o s t a n a w i a m 
 

zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów 
mlecznych w Kórnicy” zlokalizowanego na działkach nr: 1366/4, 1366/15, 1355/30 
i 1365 k. m. 6, obręb Kórnica, gmina Krapkowice do czasu przedłożenia raportu 

oddziaływania na środowisko. 
 

 
 

Uzasadnienie 
 

 
Dnia 07.09.2016 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek złożony przez Stadninę Koni 

Moszna Sp. z o. o. Moszna, ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa 
fermy krów mlecznych w Kórnicy”. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego 
w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w związku 
z § 3 ust. 1 pkt 51 (chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych 
jednostek przeliczeniowych inwentarza - DJP) kwalifikują się jako przedsięwzięcia mogące 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie. Następnie wniosek Inwestora wraz z załącznikami został przesłany 
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…). 
Organy w swych opiniach nałożyły obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania 
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Mając na uwadze dokumentację zgromadzoną w przedmiotowej sprawie 
oraz uwzględniając opinię w/w organów (opinie nakładające obowiązek sporządzenia raportu 
ooś), organ prowadzący postępowanie wydał Postanowienie Nr GGR.6220.25.2016 



  

z dnia 05.10.2016 r., w którym nałożył na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, ustalając jednocześnie jego zakres.                       

                             
W związku z powyższym, działając  na podstawie art. 63 ust. 5 ustawy 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) tut. organ uprawiony 
w/w ustawą do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa fermy krów mlecznych w Kórnicy”, zawiesza postępowanie 
w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko.  
 
 

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 
 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. 
 
 
 
 

                                                                                                                                            Z up. Burmistrza 

                                                                                                                                   ZASTĘPCA BURMISTRZA 

                                                                                                                                             Romuald Haraf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

 
1. Stadnina Koni Moszna Sp. z o. o.  

              ul. Wiejska 30, 47-370 Zielina 
2. Agencja Nieruchomości Rolnych 

              ul. 1 – go Maja 6, 45-068 Opole 
3. Gmina Krapkowice 

              ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice 
4. a/a 

 
Do wiadomości: 
 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach 
ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice 

 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


