
  Popielów 06.08.2012 r. 

ITR.6220.08.2012.MM 

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

P o s t a n o w i e n i e 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeksu postępowania admi-

nistracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1, 

art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 66 oraz art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-

nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. powoływana 

dalej „Uooś”), a także § 3 ust. 1 pkt. 39  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r  

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. Nr 213,  poz. 

1397 )  w związku z wnioskiem  SANDMIX Spółka z o.o, Spółka Komandytowa  46-083  Stare 

Siołkowice, Nowe Siołkowice po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 

p o s t a n a w i a m 

1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określić 

zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na;  „Wdrożenie nowej technologii produkcji 

uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach nr ewid.  679, 680, 681, 

683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice” 

 

2.  Ustalić zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy dnia 3 października 2008r.                                    

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227                                 

z późn. zm )   

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy                             

przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informa-

tycznych nośnikach danych. 

u z a s a d n i e n i e 

  W dniu 26.06.2012r wpłynął do Urzędu Gminy w Popielowie wniosek   Pana                                   

Jacka Grabowskiego wnioskiem  SANDMIX Spółka z o.o, Spółka Komandytowa    46-083                         

Stare Siołkowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla zadania „Wdrożenie nowej 

technologii produkcji uszlachetnionego piasku przeznaczonego do barwienia na działkach                            

nr ewid.  679, 680, 681, 683, 684, 650, 651 km 5  obręb Nowe Siołkowice” 

 



Zgodnie z §3 ust.1 pkt 39   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r                       

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko (Dz. U. Nr 213,                        

poz. 1397 ) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z art. 63 ust. 1 w/w ustawy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania                  

na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać                

na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji.  Stosownie 

zaś do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie, o którym mowa wyżej wydaje się po 

zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   i Powiatowego   Inspektora 

Sanitarnego.    

W tym celu wystąpiono do organów opiniujących pismami nr  ITR.6220.08.2012.MM                    

z dnia 02.07.2012r tj. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz                                                

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu  z wnioskiem o opinię dla                 

przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu    Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem                

nr WOOS.4241.229.2012.ES z dnia 19.07.2012r ( wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 23.07.2012 ) 

wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia konieczna jest do przeprowadzenia  ocena 

oddziaływania na środowisko, zaś Raport oddziaływania na środowisko należy sporządzić    zgod-

nie z art. 66 ustawy z dnia       03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na 

środowisko ( Dz. U.   z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

w Opolu pismo nr NZ/HSz-4325-2-52/12 z dnia  17.07.2012r ( wpłynęło w dniu 20.07.2012r ) 

odstąpił od konieczności stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na                          

środowisko   pod warunkiem zastosowania pasa zieleni ochronnej od strony zabudowań mieszka-

niowych. 

Nakładając obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia   Wójt Gminy Popielów  uwzględnił  szczegółowe uwarunkowania środowiskowe 

planowanej inwestycji jak również  lokalizację przedsięwzięcia.   

Cały zakres przedsięwzięcia został opisany w załączonej przez inwestora do wniosku                     

„ Karcie informacyjnej przedsięwzięcia” oraz w uzupełnieniu do KIP.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji. 

P o u c z e n i e 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego   w Opolu  za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 7 dni od daty 

jego doręczenia - ( art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 



udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz 

art.141 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego ). 

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów prze-

widzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia po-

stępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony  albo z przyczyn niezależnych 

od organu. 

 /-/ Wójt Gminy Popielów 

   Dionizy Duszyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują; 

1.     wnioskodawca 

2.     a/a 

Do wiadomości; 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu 

3.       strony postępowania – wg  zawiadomienia 

 



 

   


