
                   
REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA

     w OPOLU

WOOŚ.4220.156.2021.JGD Opole, dnia  23 kwietnia 2021 r.
                                                                                

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Kpa, 
w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), 
zwanej dalej ustawą OOŚ, oraz § 3 ust. 1 pkt 83 lit.a)) rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 10 września 2019 r., nawiązując do wniosku, nr BOS.6220.1.2021.MM 
z 12.03.2021 r., Wójta Gminy Popielów, po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Kartą informacyjną 
przedsięwzięcia, złożoną  przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ROL-MAX, Monika 
Kasprzyk z siedzibą 46-090 Popielów ul. Dworcowa 98

postanawiam

odmówić wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia pn. cyt.: „Realizacja punktu skupu złomu” 
planowanego na terenie działki nr ew. 1352/111 k.m.1 obręb Popielów

UZASADNIENIE

Wójta Gminy Popielów, wnioskiem nr BOS.6220.1.2021.MM z 12.03.2021 r. (data 
wpływu do RDOŚ w Opolu 09.04.2021 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. cyt.: „Realizacja punktu skupu złomu” 
planowanego do realizacji na terenie działki nr ew. 1352/111 k.m.1 obręb Popielów 
a w przypadku jej stwierdzenia, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. 
przedsięwzięcia na środowisko.

Organ prowadzący postępowanie główne w sprawie wydania decyzji śu zakwalifikował 
planowane przedsięwzięcie, zgodnie z treścią w § 3 ust. 1 pkt 83 lit a) (punkty do zbierania, 
w tym przeładunku: a) złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), 
do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których obowiązek przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko może być 
stwierdzony.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na wydzielonej części działki nr 
1352/111 zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 98 w Popielowie.

Po przeanalizowaniu wniosku i załączonych do niego dokumentów wyjaśniam 
co następuje:

I. Zgodnie z przepisem art. 64 ust. 2 i ust. 2a ustawy OOŚ, organ zasięgający opinii 
przedkłada:
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej decyzji śu);
 kartę informacyjną przedsięwzięcia
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 wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
realizacji przedsięwzięcia, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego 
braku;

 oświadczenie wraz z uzasadnieniem, czy wnioskodawca jest podmiotem zależnym od 
jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu 
art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ 
właściwy do wydania decyzji śu.

Do przywołanego powyżej wniosku z 12.03.2021 r. dołączono:
 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku z lutego 2021 r. 

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ROL-MAX, Monika Kasprzyk z siedzibą: 
46-090 Popielów, ul. Dworcowa 98, o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia (dalej decyzji śu);

 kartę informacyjną przedsięwzięcia (Kip), opracowaną w lutym  2021 r. przez 
Leokadię Woroszyło; 

 kserokopie str. 1, 2, 3 i 9 uchwały Rady Gminy Popielów Nr XIII/762/2019 z dnia 
26.09.2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Popielów bez wskazania informacji zamieszczonych w ww. planie odnoszących 
się do terenu realizacji przedsięwzięcia oraz bez mapy;

 kopie mapy ewidencji gruntów w skali 1: 1000,
 kserokopie wypisów z rejestru gruntów.

W związku z powyższym wniosek Wójta Gminy Popielów o wydanie opinii dla ww. 
przedsięwzięcia wymaga uzupełnienia o: .

1. oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym 
od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym 
w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
jest Wójt Gminy Popielów;

2. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten 
został uchwalony, albo informację o jego braku. W przypadku załączenia kopii 
Uchwały należy zaznaczyć te dane i informacje zamieszczone w planie, które 
odnoszą się do terenów, na których planuje się realizację przedsięwzięcia. 

II. Wydanie opinii w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia ooś przez organy 
współdziałające jest możliwe po otrzymaniu podstawowych informacji na temat 
planowanego przedsięwzięcia, o których mowa w art. 62a i 63 ustawy OOŚ. Załączona 
do wniosku z 12.03.2021 r. Kip zawiera braki i niejasności w następującym zakresie:

1. Rodzaju, cech, skali i usytuowania przedsięwzięcia, a w szczególności informacji 
na temat:

a) jednoznacznie określić zakres rzeczowy planowanego przedsięwzięcia, jego skalę, 
wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji. Przedsięwzięcie, zgodnie 
z definicją zamieszczoną w art. 3 ust 1 pkt 13), oznacza  zamierzenie budowlane lub 
inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu 
wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia 
powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli 
są one realizowane przez różne podmioty,

b) wyjaśnić, czy planowane przedsięwzięcie jest zgodne z planem gospodarki odpadami;
c) charakterystyki terenów znajdujących się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. 

Przez obszar ten rozumie się, zgodnie z treścią art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ:
 przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar 

znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania 

przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
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 działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, 
które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, 
zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

d) informacji dot. usytuowania przedsięwzięcia uwzgledniających:
 obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 

siedliska łęgowe oraz ujścia rzek,
oraz informacji dot. gęstości zaludnienia. W kip brak jest ww. informacji.

e) opisu sposobu obsługi komunikacyjnej na terenie objętym inwestycją, tj. lokalizacji  
wjazdu i wyjazdu.  

2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą 
roślinną.

a) opisać sposób zagospodarowania działki nr 1352/111 k. m. 1, obrąb Popielów, w tym 
podać charakterystyczne parametry: istniejącej zabudowy i istniejącego utwardzenia; 
opisać istniejącą infrastrukturę. W kip podano jedynie, że cyt.: „Na terenie działki 
zlokalizowane są obiekty biurowe i wiaty magazynowe PHU ROL-MAX zajmującego się 
sprzedażą materiałów budowlanych, opału, nawozów”.  

b) opisać obiekty i miejsca przyporządkowane pod planowaną działalność zbierania złomu 
oraz przedstawić czytelny, adekwatny do opisu działalności zbierania złomu plan 
sytuacyjny zagospodarowania terenu z wyszczególnieniem lokalizacji obiektów 
zasadniczych i pomocniczych, w tym: 

 budynków, terenów placów i miejsc wykorzystywanych w ramach planowanej 
działalności, tj.: przyporządkowanych do procesów przyjmowania, sortowania, 
przepakowywania, magazynowania odpadów,

 terenów placów manewrowych,
 dróg dojazdowych, 
 miejsc parkingowo-postojowych,
 ciągów komunikacji pieszej,
 obiektów przeznaczonych pod inną działalność;

c) wyjaśnić w jaki sposób obiekty punktu zbiórki złomu zabezpieczone będą przed 
dostępem osób nieupoważnionych oraz czy będą one monitorowane.

3. rodzaju technologii
a) przedstawić szczegółowy opis stosowanej metody/metod  zbierania odpadów 

tj.: wszystkich operacji technologicznych związanych z prowadzeniem ww. działalności 
jak: transport, rozładunek, przepakowywanie  odpadów, sposób magazynowania 
odpadów, załadunek, ekspedycja itp. itd.;

b) wyjaśnić w jaki sposób realizowany będzie wymóg selektywnego magazynowania 
odpadów. W Kip podano cyt.: „Na wydzielonej części działki 1532/111 zlokalizowany jest 
kontener należący do Złomreksu przeznaczony do zbierania i skupu złomu. 
W kontenerze tym inwestor planuje magazynować następujące odpady:16 01 17, 
17 04 05”.;

c) oszacować przewidywaną, maksymalną masę poszczególnych rodzajów odpadów 
planowanych do zbierania oraz maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, 
które mogą być magazynowane w okresie roku;

d) określić całkowitą pojemność (wyrażoną w Mg) miejsc magazynowania odpadów;
e) podać dni tygodnia i godziny, w których punk skupu złomu będzie czynny; 
f) opisać działania jakie zostaną podjęte w przypadku zakończenia eksploatacji 

przedsięwzięcia,
4. rozwiązań chroniących środowisko: 
a) podać informacje o wszystkich planowanych do zastosowania rozwiązaniach, środkach 

i metodach minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie 
eksploatacji punktu skupu złomu.
W kip (str 8) podano cyt.: „W celu zminimalizowania możliwości wystąpienia  
negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie przystosowania terenu zostaną 
zastosowane poniższe rozwiązania:  
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 wykorzystywanie sprzętu technicznego posiadającego dopuszczenie do ruchu 
i stosowne atesty,   

 w celu ograniczenia uciążliwości w zakresie hałasu prace organizacyjne prowadzić 
w porze dziennej (między 6.00-22.00).

6. rodzajów i przewidywanych ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, na etapie realizacji 
i eksploatacji przedsięwzięcia, w tym :

a) przewidywanego natężenia ruchu pojazdów dowożących odpady i odbierających odpady;
b) zweryfikować informacje dotyczące źródeł emisji hałasu na etapie realizacji 

przedsięwzięcia. W Kip podano cyt.: „W trakcie przystosowywania hali magazynowej w 
zakresie inwestycji wykorzystywany będą głownie środki transportu, stanowiące źródło 
hałasu”.

c) uzupełnić informacje dotyczące źródeł emisji hałasu oraz uzasadnić, że planowane 
przedsięwzięcie nie będzie stanowiło uciążliwości dla pobliskich terenów chronionych 
akustycznie oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, wynikających z emisji hałasu 
powstającego w wyniku prowadzonych operacji technologicznych na terenie stacji punktu 
(transport, załadunek, rozładunek odpadów). 

d) uzupełnić informacje dotyczące źródeł i rodzajów emisji substancji do powietrza na etapie 
eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz wykazać, że planowane przedsięwzięcie nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji zanieczyszczeń do 
powietrza;

e) podać informacje dotyczące czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.
7. ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, w tym:
a) przedstawić  w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych 

i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, 
w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu, na etapie  realizacji i eksploatacji 
planowanego przedsięwzięcia,

b) przeanalizować kwestie zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian 
oraz odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe.

Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu niniejszym 
postanowieniem odmówił wyrażenia opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: 
„Realizacja punktu skupu złomu”.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1) Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Stosownie do treści art. 142 Kpa 
postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu do 
decyzji.

2) Po uzupełnieniu wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia organ prowadzący 
postępowanie główne w sprawie wydania decyzji śu dla ww. przedsięwzięcia może 
ponownie wystąpić o opinię w przedmiotowej sprawie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Opolu

Alicja Majewska
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Otrzymują
1. Wójt Gminy Popielów z prośbą o powiadomienie o przedmiotowym postanowieniu stron postępowania, w tym 

zwłaszcza w trybie art. 10 Kpa
2. Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego ROL-MAX  Monika Kasprzyk ul. Dworcowa 98,  46-090 Popielów,
3. a. a.

Sprawę prowadzi: Jolanta Gnoińska-Dobosz
e-mail: Jolanta.Gnoinska-Dobosz.opole@rdos.gov.pl
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