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Leśnica  23 sierpnia 2021r. 
ZP.6220.2.53.2020 

 
 
 

DECYZJA 
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia 

 
 

 Na podstawie art. 71 ust.1 ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80, 82 i 85 ustawy  
z 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 2021r., poz. 247), § 3 ust. 1 pkt. 83 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września  
2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2019 poz.1839 ze zm.)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 256 ze zm.),  - po rozpatrzeniu wniosku 
inwestora KRIS ROL Krystyna Gucz ul. Dworcowa 2, 47-150 Zalesie Śląskie 
i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko pod nazwą: „Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na 
działce 249/2 oraz 249/7 Obręb 0091 w miejscowości Wysoka”   
 

 
USTALAM 

 
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Punkt skupu złomu 
usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7 Obręb 0091 
w miejscowości Wysoka”   
jednocześnie określam: 
 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w gminie Leśnica w miejscowości 
Wysoka na działce 249/2 oraz 249/7,  powiat strzelecki, województwo opolskie, położonej  
poza: 
– obszarami wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; 
– obszarami wybrzeży i środowiskiem wodnym; 
– obszarami górskimi lub leśnymi; 
– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszarami ochronnymi 

zbiorników wód śródlądowych; 
– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 
– obszarami przylegającymi do jezior; 
– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej; 
– wodami i obowiązującymi dla nich cele środowiskowe. 
  Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu Jednolitej Części Wód 
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000110 oraz w zlewni Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017118889 – nazwie Jemielnica od źródła do 
Suchej, oznaczonej jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, 
że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość 
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osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy                 
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.), a ustanowionych               
w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967). 
 Działki objęte planowaną inwestycją znajdują się w całości na obszarze o szczególnie 
wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu (wg. opracowania K. i K. Badora, Opole 2006 
pt.: „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem 
czynnej i biernej ochrony”), a także w obrębie Parku Krajobrazowego „Góra Św. ANNY”, 
względem którego ustanowione cele ochrony oraz zakazy zawarte zostały w rozporządzeniu 
Nr 0151/P/17/2006 Wojewody  Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2006 r. Nr 33, poz. 1134), zwanego 
dalej rozporządzeniem. 
 
 Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na uruchomieniu punktu skupu złomu                     
w miejscowości Wysoka, w miejscu, w którym taka działalność była prowadzona. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na wydzielonej części, o powierzchni ok. 150 m2, 
działki nr 249/2 (o całkowitej powierzchni 0,352 ha) oraz działki nr 249/7 o powierzchni 
0,0244 ha, która stanowi wjazd na część handlową zakładu. Obecnie na przedmiotowej 
nieruchomości prowadzona jest działalność handlowa, obejmująca punkt sprzedaży opału, 
nawozów sztucznych, pasz do produkcji rolnej, materiałów budowlanych i innych artykułów. 
Teren ten jest ogrodzony, zagospodarowany istniejącym utwardzeniem i istniejącą 
zabudową (pomieszczenie  biurowe i socjalne o pow. Ok. 20 m2 z przyłączeniem instalacji 
elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, pomieszczenie magazynowe o pow. ok. 
660 m2 z przyłączem instalacji elektrycznej, waga samochodowa najazdowa o nośności                 
35 ton, miejsce składowania kruszywa, ogrodzony z trzech stron, z betonowym podłożem 
boks magazynowy złomu o pow. Ok. 150 m2 ). Dojazd do punktu skupu złomu prowadzony 
będzie lokalną (ul. Strzelecka). 
 
 Przedsięwzięcie planowane jest na obszarze, który zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw Dolna, Góra 
św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/114/04 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 3271             
z 2 listopada 2004 r.). Działki inwestycyjne nr: 249/2 i 249/7, obręb Wysoka położone są                 
w obszarze oznaczonym w ww. planie symbolem: UC – przeznaczenie podstawowe: tereny 
usług komercyjnych. 
Sąsiedztwo miejsca realizacji inwestycji stanowią: 

 od strony południowej – teren usługowy (działka ew. nr 249/6) a dalej zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

 od strony północnej – droga (ul. Strzelecka – działka ew. nr 313/2) 

 od strony wschodniej – teren niezabudowany (działka ew. nr 249/8) 

 od strony zachodniej – teren usługowy (działki ew. 249/5 i 249/3). 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania 
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony cennych wartości 
przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla 
terenów sąsiednich. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 
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a) eksploatację punktu skupu złomu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: w godz. 
6.00-22.00; 

b) do punktu zbierania odpadów, w celu ich tymczasowego magazynowania , przyjmować 
wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 
03, 12 01 17, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 
05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40,                          
w maksymalnej łącznej ,masie nie większej niż 3090 Mg/rok; 

c) masę przyjmowanych do magazynowania odpadów i odpadów wywożonych                             
z magazynu ustalać wagowo; 

d) magazynowanie przyjmowanych odpadów prowadzić na istniejącym placu                                  
z utwardzonym podłożem i trzema ścianami bocznymi (boksie magazynowania złomu                
o pow. 150 m2 ) oraz w wydzielonej i oznaczonej części istniejącego pomieszczenia 
magazynowego, wyposażonych odpowiednio w kontenery, pojemniki, wanny lub inne 
opakowania do przechowywania odpadów; 

 
W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art.72 ust.1 ustawy  
z 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 2021 r., poz. 247) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony 
środowiska:  

a) uzyskanie zezwolenia w zakresie zbierania odpadów zgodnie z wymaganiami Ustawy 
o odpadach; 

b) magazynowanie zebranych odpadów zgodnie z wymaganiami wskazanymi                                  
w zezwoleniu na zbieranie odpadów; 

c) prowadzenie kontroli jakości zakupywanego surowca złomowego, tak aby nie 
dopuścić do przedostania się na plac odpadów niebezpiecznych i przedmiotów 
zabronionych przepisami BHP; 

d) prowadzenie ewidencji odpadów złomów metali zgodnie z przyjętymi wzorami 
dokumentów: kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów; 

e) przekazywanie raz w roku do 15 marca informacji o zebranych odpadach do Urzędu 
Marszałkowskiego; 

f) przekazywanie odpadów złomów metali wyłącznie podmiotom posiadającym 
zezwolenia w zakresie zbierania lub odzysku odpadów. 
 

 Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny 
oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania 
na środowisko.  

 Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

UZASADNIENIE 

 
W dniu 20 lutego 2020 r. do Burmistrza Leśnicy wpłynął wniosek inwestora Pani 

Krystyny Gucz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą  KRIS ROL Krystyna Gucz                
ul. Dworcowa 2, 47-150 Zalesie Śląskie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:  Punkt skupu złomu usytuowany na 
terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka.  
Do wniosku załączono: 
1. Kartę informacyjną o przedsięwzięciu, 
2. Kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie 

realizowane przedsięwzięcie oraz obszar na który będzie oddziaływać. 
3. Wypis z rejestru gruntów. 

 
 Na podstawie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Leśnica w części dotyczącej sołectw: Dolna, Góra św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka 
zatwierdzonego Uchwałą nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia                    
2004 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72, poz. 3271 z 2 listopada 2004 r.). Działki 
inwestycyjne nr: 249/2 i 249/7, obręb Wysoka położone są w obszarze oznaczonym w ww. 
planie symbolem: UC – przeznaczenie podstawowe: tereny usług komercyjnych z obiektami 
obsługi komunikacji, zakładami naprawy samochodów ( w tym stacją paliw jeżeli spełnione 
są przepisy szczególne), usług i obiektów łączności w tym stacji przekaźnikowych telefonii 
komórkowej. 

Zamierzone przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt.  83 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), zostało zaliczone do 
przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony. 
Zgodnie zatem z art. 71 ust. 2 pkt 2 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 2021, poz. 247), planowane 
przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na 
podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy stwierdzono także, że organem właściwym do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Leśnicy. 

W związku z powyższym Organ prowadzący postępowanie główne pismem znak: 
ZP.6220.2.3.2020 z dnia 26 lutego 2020r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania                   
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego 
przedsięwzięcia informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika                
z aktami sprawy.  

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 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 2021r., poz. 247),  przekazując w załączeniu wniosek inwestora o wydanie decyzji wraz             
z kartą informacyjną przedsięwzięcia, wypisem i wyrysem z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz kopią mapy ewidencyjnej wystąpił do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku 
stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko 
wnioskowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie poinformowano organy opiniujące                              
o obowiązującym na terenie przedsięwzięcia miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Jednocześnie Burmistrz Leśnicy pismem z dnia 28 lutego 2020r. stosownie 
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do § 8 ust. 5 pkt. 9 wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Leśnica w części dotyczącej sołectwa Dolna, Góra Św. Anny, Kadłubiec, Poręba, Wysoka, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/114/04 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 18 sierpnia 2004r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 72 poz. 1926 z 02 listopada 2004r.) załączając  wniosek 
inwestora o wydanie decyzji wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, wypisem i wyrysem  
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kopią mapy ewidencyjnej 
wniósł do Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej Oddział Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny o przedstawienie opinii w sprawie planowanego 
przedsięwzięcia.  

W toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, dnia 13 marca 2020r. do Burmistrza Leśnicy wpłynęła opinia sanitarna 
znak: NZ.43151.1.1.2020.AS z dnia 9 marca 2020r., w której Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym                     
w art. 66 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 (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 247) celem rozpoznania warunków korzystania ze 
środowiska i prawidłowości doboru zabezpieczeń technicznych, a także w oparciu o raport 
oddziaływania na środowisko, z uwzględnieniem pełnego zakresu emisji substancji i energii 
do środowiska.  

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny uzasadniając swoje stanowisko podkreślił, 
że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia znajduje się zabudowa 
mieszkaniowa (jednorodzinna oraz mieszkaniowo – usługowa) a odległość od planowanego 
przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 40m.  

W związku z powyższym, inwestycja, jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
celem rozpoznania warunków korzystania ze środowiska i prawidłowości doboru 
zabezpieczeń technicznych, a także w oparciu o raport oddziaływania na środowisko,                         
z uwzględnieniem pełnego zakresu emisji substancji i energii do środowiska.  

W dniu 17 marca 2020r. wpłynęła do tut. Organu opinia z dnia 12 marca 2020r., znak: 
OPK.K.1.10.2020.BW, w której Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych                           
w Pokrzywnej zawnioskował o uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia poprzez: 

 uzupełnienie wielkości przewidywanego skupu złomu stalowego i metali 
kolorowych np.: w skali miesiąca,  

 opisanie „właściwych metod magazynowania” zebranych odpadów,  

 sporządzenie opisu florystycznego i faunistycznego.  
Jednocześnie podkreślił iż brak powyższych danych skutkuje niemożnością analizy zagrożenia 
czynnikami środowiskowymi na powierzchnię ziemi, krajobraz oraz środowisko przyrodnicze. 

Dnia 12 marca 2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia 
12 marca 2020r., znak WOOŚ.4220.68.2020.DF poinformował, iż sprawa nie może zostać 
załatwiona w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy z 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 2021 r. poz. 247). 
Przyczyną zwłoki jest złożony charakter sprawy.  W związku z powyższym ustalił nowy termin 
rozpatrzenia przedmiotowej sprawy do dnia 31 marca 2020r. W dniu 31 marca 2020r. 
wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 30 marca 
2020r., znak: WOOŚ.4220.68.2020.DF/MP, w którym tamtejszy Organ wyraził opinię, że dla 
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planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. Tamtejszy organ w wydanej opinii określił zakres raportu wskazując, że 
powinien być sporządzony w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 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 2021r., poz. 
247), ze szczególnym uwzględnieniem: 

 oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na: 
- przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny,  
- klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem, 

 analizy zgodności z zakazami i celami ochrony określonymi w rozporządzeniu Nr 
0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku 
Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 r. Nr 33 poz. 1134), 

I. Uzasadniając swoje stanowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podkreślił, że                    
w  raporcie dodatkowo należy:  

1. określić maksymalną roczną ilość, każdego rodzaju zbieranych odpadów, wyrażoną           
w Mg,  

2. wskazać sposób i miejsce magazynowania każdego z ww. rodzajów odpadów, 
3. wykazać, że charakter i skala planowanego przedsięwzięcia jest proporcjonalna do 

wielkości zajmowanego terenu i że wszelkie operacje związane z działalnością 
planowanego punktu i wynikające z jego działania uciążliwości nie będą wykraczały 
poza granice terenu inwestycyjnego, 

4. wskazać przewidywaną częstotliwość odbioru złomu oraz natężenie i rodzaj 
pojazdów dowożących odpady i odbierających odpady np. w skali miesiąca, 

5. na podstawie obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia, należy dokonać oceny wpływu eksploatacji 
zakładu na klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem,   

6. wykazać, że w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia brak jest istniejącej infrastruktury 
komunalnej (zbiorczej sieci kanalizacji deszczowej), umożliwiającej 
zagospodarowanie ww. wód i że rozwiązania w tym zakresie, proponowane przez 
inwestora, będą wystarczające dla ochrony środowiska gruntowo – wodnego                      
i zgodne z wymogami obowiązującego prawa, w tym mpzp.  

   Dnia 2 kwietnia 2020r. wpłynęła opinia Zastępcy Dyrektora Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu z dnia 31 marca 2020r., znak: 
GL.ZZŚ.3.435.48.1.2020.MO, w której tamtejszy Organ wyraził opinię, że dla planowanego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie określił następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:  

 punkt skupu złomu należy wyposażyć w sorbenty do neutralizowania ewentualnych 
wycieków substancji ropopochodnych, aby zabezpieczyć środowisko gruntowo – 
wodne przed zanieczyszczeniem,  

 prace związane ze zbieraniem odpadów wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni 
zabezpieczenie środowiska wodno – gruntowego przed wyciekami paliw i płynów 
technicznych.      

W związku z powyższym Burmistrz Leśnicy uznał za konieczne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu (Postanowienie 
ZP.6220.2.8.2020 z dnia 25.05.2020r.), który winien w całości uwzględniać wymogi art. 66 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 



 7 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2021r., poz. 247), winien zawierać szczegółową analizę zagadnień wskazanych                     
w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.  
  
         W dniu 25.05.2020r. Burmistrz postanowieniem nr ZP.6220.2.9.2020 zawiesił 
przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez inwestora raportu                                       
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zawiadamiając o tym strony postępowania. 
W dniu 16.07.2020r., inwestor  Pani Krystyna Gucz prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą  KRIS ROL Krystyna Gucz ul. Dworcowa 2, 47-150 Zalesie Śląskie  dostarczyła raport               
o oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu usytuowany na 
terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka”, 
który został uzupełniony o brakującą dokumentację w dniu 04.08.2020r. 

Złożenie raportu skutkowało podjęciem z urzędu zawieszonego postępowania.                     
W związku z powyższym w dniu 5 sierpnia 2020r. Burmistrz postanowieniem                                    
nr ZP.6220.2.18.2020 podjął zawieszone postępowanie o czym powiadomił strony 
postepowania. 

Pismem ZP.6220.2.19.2020 z 05.08.2020r. Burmistrz poinformował społeczeństwo  
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  
pn. Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, 
obręb 0091 w miejscowości Wysoka. 

W 05.08.2020r., na stronie internetowej organu zostało zamieszczone zawiadomienie 
informujące społeczeństwo o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 30 dni 
od dnia publikacji zawiadomienia. Zawiadomienie informujące społeczeństwo  
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Leśnica  w dniach od 06.08.2020r. do 
15.09.2020r. r oraz w sołectwie Wysoka w miejscach publiczne dostępnych w dniach 
07.08.2020r. – 21.09.2020 r. 
Zgodnie z art.77 ust.1 pkt 1 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 2021r., poz. 247) w dniu 6 sierpnia 2020 r. otrzymany 
„Raport” został przekazany do: 

1. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  w Opolu, 
2. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Op., 
3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej w Gliwicach 
4. Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, Oddział Park Krajobrazowy Góra Św. 

Anny. 
z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 
 
       W dniu 12.08.2020 r.  pismem znak ZP.6220.2.26.2020 organ prowadzący uzupełnił 
brakującą dokumentację (oświadczenie, wypis z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego)  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 

W dniu 24.08.2020r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazało  postanowienie z dnia 19.08.2020r. o odmowie 
uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia  z uwagi na wcześniejszą 
wyrażoną opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko. 
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W dniu 31.08.2020r. Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich 
pismem znak: NZ.4315.3.1.2020.AS z dnia 27.08.2020r., wyraził, że nie wnosi zastrzeżeń. 
 

      Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem  nr WOOŚ.4221.41.2020.DF                              
z 07.09.2020r. wezwała Inwestora do uzupełnienia dokumentacji o informacje dotyczące: 
planowanego sposobu gospodarowania odpadami oraz oceny oddziaływania w zakresie 
emisji hałasu. Odpowiedź na ww. wezwanie wpłynęła do organu 07.10.2020r. (odpowiedzi 
na pkt. 1-8 ww. wezwania) oraz 21.10.2020r. (odpowiedzi na pkt. 9-13 ww. wezwania). 
Jednocześnie mailami: z 23.10.2020r., 05.11.2020r., oraz 09.11.2020r. Inwestor  
poinformował o przedłużenie terminu uzupełnienia w pełnym zakresie raportu ooś, 
wskazanym w wezwaniu z 07.09.2020r., 03.12.2020r. drogą mailową przesłano do RDOŚ                
w Opolu nieczytelną mapę z naniesionymi izoliniami poziomu hałasu. Ponieważ przedłożone 
uzupełnienia w dalszym ciągu nie wyjaśniały kwestii dotyczących sposobu gospodarowania 
odpadami oraz ochrony środowiska przed hałasem, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Opolu kolejnym pismem  nr WOOŚ.4221.41.2020.DF z dnia 15.12.2020r. oraz 
pismem nr WOOŚ.4221.41.2020.DF z dnia 03.02.2020r. wezwał Inwestora do uzupełnienia 
raportu ooś we wskazanym zakresie. Odpowiedzi na ww. wezwania wpłynęły do RDOŚ                   
w Opolu drogą elektroniczną (maile) odpowiednio: 15.01.2021r., 20.01.2021r., 26.01.2021r., 
26.02.2021r. 
  

      Z uwagi na brak spójnych i wyczerpujących odpowiedzi na wezwanie 03.02.2021r. 
organ pismem nr WOOŚ.4221.41.2020.DF/JGD z dnia 24.03.2021r. ponownie wezwał 
inwestora do uzupełnienia informacji w zakresie: zagospodarowania terenu planowanej 
inwestycji, gospodarki odpadowej, sposobu zagospodarowania wód opadowych                                     
i roztopowych oraz analizy oddziaływania przedsięwzięcia na klimat akustyczny terenów 
prawnie chronionych przed hałasem. Ostateczne uzupełnienie raportu ooś wpłynęło do 
RDOŚ w Opolu 26.04.2021r. 
 

W dniu 10.09.2020r. Burmistrz otrzymał pismo z Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, w którym organ nie wnosi uwag do 
części merytorycznej analizy oceny wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 
natomiast wnosi o uzupełnienie oceny wpływu na krajobraz oraz klimat akustyczny parku 
krajobrazowego. 

 
W dniu 27.05.2021r. organ prowadzący po otrzymaniu wszystkich niezbędnych 

informacji przesłał pismo nr ZP.6220.2.43.2020 do Zespołu Opolskich Parków 
Krajobrazowych z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. 

 
Dyrektor Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Pokrzywnej pismem z dnia 

15.06.2021r.,  poinformował organ prowadzący, że nie wnosi uwag do zaproponowanych 
rozwiązań    w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód gruntowych i akustyki. 
(….) Działki objęte planowaną inwestycją znajdują się w całości na obszarze Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny, na terenie o przeznaczeniu usługowym, w sąsiedztwie innej 
zabudowy o tożsamym charakterze. Punkt skupu złomu nie naruszy w istotny sposób swoim 
funkcjonowaniem zakazów zawartych w Rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06 Wojewody 
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny”. 
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      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Opolu w dniu 26.05.2021r. r. (wydał 
postanowienie nr WOOŚ.4221.41.2020.DF/JGD uzgadniające realizację przedsięwzięcia pn: 
Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, 
obręb 0091 w miejscowości Wysoka: 
1. „Na etapie przygotowania i realizacji przedsięwzięcia należy podjąć niżej wymienione 

działania: 
a) eksploatację punktu skupu złomu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.. : w godz.                     

6.00-22.00; 
b) do punktu zbierania odpadów, w celu ich tymczasowego magazynowania , przyjmować 

wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 
01 17, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 
17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40, w maksymalnej łącznej 
,masie nie większej niż 3090 Mg/rok; 

c) masę przyjmowanych do magazynowania odpadów i odpadów wywożonych z magazynu 
ustalać wagowo; 

d) magazynowanie przyjmowanych odpadów prowadzić na istniejącym placu z utwardzonym 
podłożem i trzema ścianami bocznymi (boksie magazynowania złomu o pow. 150 m2 ) oraz                
w wydzielonej i oznaczonej części istniejącego pomieszczenia magazynowego, wyposażonych 
odpowiednio w kontenery, pojemniki, wanny lub inne opakowania do przechowywania 
odpadów; 

2. Wyrazić stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji,  
o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś. 
 

  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko  
w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy 
ooś. 
  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia postępowania                          
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania                         
w sprawie wydania decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. 
 

W dniu 22.06.2021r. zostało zamieszczone obwieszczenie Burmistrza Leśnicy                          
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia 
konsultacji społecznych w ramach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod 
nazwą: „Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 
249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka”. Obwieszczenie zostało wywieszone na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy od dnia 22.06.2021r.- do dnia 27.07.2021r., oraz na 
tablicy ogłoszeń w sołectwie Wysoka od dnia 22.06.2021r. do dnia 23.07.2021r. oraz poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lesnica.pl. 

 
W dniu 27.07.2021r. zostało zamieszczone obwieszczenie o zebranych materiałach 

dowodowych  w sprawie  wydania   decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na: Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy 
Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, obręb 0091 w miejscowości Wysoka do publicznej 
wiadomości  (BIP - tablica ogłoszeń, obwieszczenia) poprzez wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń w miejscowości Wysoka i w Urzędzie Miejskim  

http://www.bip.lesnica.pl/
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w Leśnicy z informacją,  iż  do zebranych materiałów można wnieś swoje uwagi w terminie               
7 dni od daty wywieszenia zawiadomienia.   

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 
735) organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium 
prowadzonego postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie 
wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.  
 
 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji 
 
 
 

Pouczenie 

1. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole za pośrednictwem organu 
wydającego decyzję   w terminie 14 dni od daty doręczenia. 

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.  
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się 
ostateczna   i prawomocna. 

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z 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 2021 r. poz. 247 ), decyzję dołącza się 
do wniosku o wydanie decyzji.  

 
Z up. BURMISTRZA  
Andrzej Iwanowski  

ZASTĘPCA BURMISTRZA 

 
Załącznik:  

1. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1)  
 
Otrzymują:  

1. KRIS ROL Krystyna Gucz ul. Dworcowa 2, 47-150 Zalesie Śląskie.                                    

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.  
- na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, 
- na tablicy informacyjnej w sołectwie Wysoka, 
- na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy – http://bip.lesnica.pl. 
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - 
www.ekoportal.gov.pl oraz www.bazaoos.gdos.gov.pl.   

3. aa – DJ 
 
Do wiadomości: 

1. RDOŚ w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole,  
2. PPIS w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie,  
3. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole. 

http://bip.lesnica.pl/
http://www.ekoportal.gov.pl/
http://www.bazaoos.gdos.gov.pl/
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Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Leśnicy nr ZP. 6220.2.53.2020  z dnia 23 sierpnia 2021 r. 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia pod nazwą: 

Punkt skupu złomu usytuowany na terenie gminy Leśnica, na działce 249/2 oraz 249/7, 

obręb 0091 w miejscowości Wysoka 

  Na podstawie art. 84 ust.2  ustawy z 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 2021 r. poz. 247), dokonuję charakterystyki 

przedsięwzięcia.   

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na uruchomieniu punktu skupu złomu                 
w miejscowości Wysoka, w miejscu, w którym taka działalność była prowadzona. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na wydzielonej części, o powierzchni ok. 150 m2 ,działki 
nr 249/2 (o całkowitej powierzchni 0,352 ha) oraz działki 249/7 o powierzchni 0,0244 ha, 
która stanowi wjazd na część handlową zakładu. Obecnie na przedmiotowej nieruchomości 
prowadzona jest działalność handlowa, obejmująca punkt sprzedaży opału, nawozów 
sztucznych, pasz do produkcji rolnej, materiałów budowlanych i innych artykułów. Teren ten 
jest ogrodzony, zagospodarowany istniejącym utwardzeniem i istniejącą zabudową 
(pomieszczenie biurowe i socjalne o pow. Ok. 20 m2  z przyłączem instalacji elektrycznej, 
wodnej, kanalizacyjnej, teletechnicznej, pomieszczenie magazynowe o pow. Ok. 660 m2                       

z przyłączem instalacji elektrycznej, waga samochodowa najazdowa o nośności 35 ton, 
miejsce składowania kruszywa, ogrodzony z trzech stron, z betonowym podłożem boks 
magazynowy złomu o pow. Ok. 150 m2 ). Dojazd do punktu skupu złomu prowadzony będzie 
drogą lokalną (ul. Strzelecka). 

Przedsięwzięcie będzie skoncentrowane na zbiórce odpadów złomu: stali, metali 
żelaza, które będą stanowiły metalowe odpady poprodukcyjne, metalowe elementy 
urządzeń, elementy konstrukcyjne z metali, elementy metalowe z gospodarstw domowych, 
firm, itp. 

W ramach planowanej działalności zbieranych i czasowo magazynowanych będzie 21 
rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne o kodach: 02 01 10, 12 01 01, 12 01 02,12 01 
03, 12 01 17, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 
17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 19 10 01, 19 10 02, 19 12 02, 19 12 03, 20 01 40. Maksymalna 
łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym 
czasie będzie wynosiła 200 Mg, a maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, 
które mogą być magazynowane w okresie roku wynosić będzie 3090 Mg. 
 Podstawowym procesem technologicznym planowanego przedsięwzięcia będzie 
przyjmowanie, załadunek złomu i magazynowanie przed dalszym przekazaniem odpadów do 
odzysku uprawnionym podmiotom. Odpady przywożone będą na teren obiektu za pomocą 
transportu zewnętrznego. Transport wewnętrzny będzie prowadzony za pomocą wózka 
widłowego. Posortowane przez pracowników odpady czasowo, selektywnie magazynowane 
będą odpowiednio w pojemnikach, workach, w wannach lub luzem na placu (boks) oraz                 
w magazynie do czasu uzbierania ilości uzasadniającej transport.  



 12 

 W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia operacji technologicznych 
związanych z rozdrabnianiem i konfekcjonowaniem odpadów, w tym cięcia złomu przy 
zastosowaniu pił mechanicznych i palników gazowych. 
 Praca na terenie zakładu realizowana będzie jednozmianowo od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-12.00. 
 Energia elektryczna pobierana będzie w okresie zimowym za pomocą energii 
elektrycznej. 
 
 
 

Z up. BURMISTRZA  
Andrzej Iwanowski  

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
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