
OŚ.6220.1.1.2012                                                                                    Namysłów, 2012-05-17 

POSTANOWIENIE  

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku  z art. 63 ust. 1 
i 4, art. 64 ust. 1, 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 2008 r. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą OOŚ w związku z prowadzonym z urzędu postępowaniem o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Scalanie gruntów wsi 
Zofiówka, gmina Domaszowice” 

postanawiam 

1. nałoŜyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Scalanie gruntów wsi Zofiówka, gmina 
Domaszowice” i jednocześnie zobowiązuję inwestora do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,  
w ustalonym poniŜej zakresie. 

2. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny  
z zakresem określonym w art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ i powinien  zawierać: 
 

1. opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:  

a. charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki uŜytkowania terenu w fazie 
budowy i eksploatacji lub uŜytkowania,  

b. główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,  
c. przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia;  
2. opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody;  

3. opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

4. opis analizowanych wariantów, w tym:  
a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego,  
b. wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru;  
5. określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym równieŜ w przypadku wystąpienia powaŜnej awarii przemysłowej;  
6. uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 

oddziaływania na środowisko, w szczególności na:  
a. ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,  
b. powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz,  
c. dobra materialne,  



d. zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków,  

e. wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;  
7. opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 
wynikające z:  

a. istnienia przedsięwzięcia,  
b. wykorzystywania zasobów środowiska,  
c. emisji;  

8. opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko;  

9. wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru 
ograniczonego uŜytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w 
zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów 
budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć 
polegających na budowie drogi krajowej;  

10. przedstawienie zagadnień w formie graficznej;  
11. przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
umoŜliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko;  

12. analizę moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem;  

13. przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub uŜytkowania;  

14. wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;  

15. streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 
odniesieniu do kaŜdego elementu raportu;  

16. nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;  
17. źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji i eksploatacji lub uŜytkowania. 
 

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naleŜy przedłoŜyć w 
trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych 
nośnikach danych. 

UZASADNIENIE  

Dnia 21.03.2012r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Scalanie 
gruntów wsi Zofiówka, gmina Domaszowice”.  

Przedsięwzięcie obejmuje obszar 226 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 
214,6432 ha, połoŜonych w obrębie Zofijówka. 
W trakcie przedsięwzięcia planowana jest: 
1. Poprawa w strukturze przestrzennej gruntów: 

- zmniejszenie rozłogu gospodarstw, 



- poprawa kształtu działek, 
- zabezpieczenie właściwie zlokalizowanych gruntów na cele zabudowy siedliskowej, 
- wydzielenie i właściwe ukształtowanie gruntów niezbędnych na cele uŜyteczności 

publicznej bez procedury wywłaszczeniowej. 
2. Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych: 

- moŜliwość powiększania gospodarstw , 
- zagospodarowanie przez rolników gruntów ANR, 
- pozyskanie gruntów poprzez dopłaty w przypadku dzierŜawy lub w obrocie prywatnym  

3. Kształtowanie sieci dróg transportu rolnego: 
- zaprojektowanie i wytyczenie nowych odcinków dróg, 
- modernizację istniejących dróg transportu rolnego, 
- zapewnienie wszystkim działkom bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 

4. Poprawa warunków wodnych: 
- modernizacja i przebudowa istniejącej sieci melioracji szczegółowej, 
- uzupełnienie sieci poprzez budowę rowów odwadniających w trakcie modernizacji 

i budowy dróg dojazdowych do pól. 
5. Kształtowanie krajobrazu przyrodniczego: 

- ochrona istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych, 
- dostosowanie uŜytkowania gruntów do warunków naturalnych, 
- zalesienie gruntów mało przydatnych dla produkcji rolnej, 

    -    zadrzewienie i zakrzewienie obszarów wzdłuŜ dróg transportu rolnego. 
 

Planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie  § 3 ust. 1 pkt 85 i pkt 88 Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U.  Nr 213, poz. 1397).  

Działając na podstawie art. 64 ust.1 ustawy OOŚ, pismem z dnia 21.03.2012 r. 
zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  o opinię co do 
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. 

W trakcie postępowania nie odnotowano, aby strony zgłosiły uwagi i wnioski 
dotyczące w/w inwestycji. Nie stwierdzono równieŜ, aby organizacje ekologiczne zgłosiły 
chęć uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr 
WOOŚ.4241.111.2012.IM.1 z dnia 07.05.2012 r. wyraził opinię, Ŝe dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Organ opiniujący ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko, który naleŜy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOŚ, ze 
szczególnym uwzględnieniem oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia na przedmiot i 
cele ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” oraz naleŜy 
przeanalizować wpływ przewidzianych w ramach przedsięwzięcia nowych dróg transportu 
rolnego, zalesienia gruntów oraz zmiany stosunków wodnych na występujące na gruntach wsi 
Zofiówka chronione gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska. 

Tut. organ przed wydaniem niniejszego postanowienia dokonał analizy w oparciu o wszystkie 
kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. 
 

Uwzględnił następujące uwarunkowania: 
1. Rodzaj  i charakterystykę przedsięwzięcia:  
a. skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje: 

Obszar przedsięwzięcia obejmuje powierzchnię całego obrębu Zofijówka, gmina 
Domaszowice tj. 214,6432 ha z czego ok. 180 ha wykorzystywanych jest jako grunty 
rolne. Pozostałe 35 ha wykorzystywanych jest pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, 



lasy, drogi i wody. Na terenie wsi znajduje się ok. 38 gospodarstw z czego 25 to 
gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą ziemi. 
Zofijówka naleŜy do wsi gdzie rolnictwo stanowi jedno z głównych źródeł utrzymania. 
Ponad 90% obszaru obrębu zajmują uŜytki rolne, aŜ 50% powierzchni stanowią grunty 
orne a uŜytki zielone stanowią 35% całości. Pozostałe grunty to lasy oraz tereny 
zadrzewione 5%, rzeki i otwarte rowy melioracyjne 4%, drogi lokalne oraz dojazdowe do 
pól 3%, oraz tereny zabudowane 3%.  

b. powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się 
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie: 
nie powinno zachodzić ryzyko kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących 
się na obszarze objętym inwestycją;  

c. wykorzystywanie zasobów naturalnych: 
W związku z wykonywaniem dróg transportu rolnego przewidywane jest wykorzystanie  
kruszywa, piasku i tłucznia;  

d.   emisję i występowanie innych uciąŜliwości:  
 

- źródła emisji hałasu:  
Emisja hałasu na etapie realizacji przedsięwzięcia związana będzie m.in. z pracą sprzętu 
budowlanego. Prace te charakteryzują się duŜą uciąŜliwością akustyczną, niemniej jednak 
krótki czas ich trwania sprawia, Ŝe nie stanowią one zagroŜenia dla zdrowia.  
- źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza: 
Na etapie realizacji inwestycji źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów będą: 
- maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie, 
- pojazdy transportujące materiały budowlane, 
- przechowywanie sypkich materiałów budowlanych, 
- szlifowanie i cięcie materiałów budowlanych, 
- przeładunek paliw, 
- prace wykończeniowe z wykorzystaniem materiałów zawierających rozpuszczalniki  
  organiczne i inne substancje mogące przedostawać się do powietrza. 

Etap funkcjonowania analizowanego przedsięwzięcia będzie związany z emisją 
typowych zanieczyszczeń komunikacyjnych. Wielkość emisji uzaleŜniona będzie 
w pierwszym rzędzie od natęŜenia ruchu pojazdów. Ruch pojazdów będzie niewielki 
(głównie drogi transportu rolnego) z tego względu emisja do powietrza substancji 
powstających podczas ruchu pojazdów nie będzie przekraczała wartości odniesienia 
substancji w powietrzu. 

 

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie będą stosowane urządzenia będące 
źródłem pól elektromagnetycznych.  

e.   ryzyka wystąpienia powaŜnej awarii, przy uwzględnieniu uŜywanych substancji i 
stosowanych technologii: 
Planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka 
wystąpienia powaŜnej awarii.  

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem moŜliwego zagroŜenia dla 
środowiska, w szczególności przy istniejącym uŜytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:  

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: 
- obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  



- obszary wybrzeŜy,  
- obszary górskie,  
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych,  
- obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone, 
- obszary przylegające do jezior, 
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
 

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia występują:  
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i 
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary Natura 
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - wieś Zofijówka znajduje się w północno-
zachodniej części Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie 
(Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu). W obrębie Zofijówka występuje wiele chronionych 
i zagroŜonych gatunków roślin tj. wawrzynek wilczełyko, śnieŜyca wiosenna, kruszczyk 
szerokolistny, nasięźrzał pospolity, czarna porzeczka, listera jajowata, kukułka szerokolistna. 
Na terenie gminy występują równieŜ pływające zbiorowiska jaskrów, tworzące najczęściej 
jednogatunkowe agregacje na niewielkich powierzchniach w cieku wodnym Oziombel. 
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – na 
terenie działek o nr ewid. 6/1, 10/1 i 11/1 k.m. 1 znajduje się stanowisko archeologiczne, dla 
którego wszelkie inwestycje w obrębie lub w otoczeniu stanowiska archeologicznego 
wymagają uzgodnienia z organem ds. zabytków, prace ziemne muszą być prowadzone pod 
nadzorem archeologicznym. 

3. Rodzaj i skala moŜliwego oddziaływania rozwaŜanego w odniesieniu do 
uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:  

a. zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą   
przedsięwzięcie moŜe oddziaływać: 
Inwestycja nie spowoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,  

b. transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne 
elementy przyrodnicze: 
Zakres przedsięwzięcia nie ma transgranicznego charakteru oddziaływania.  

c. wielkości i złoŜoności oddziaływania z uwzględnieniem obciąŜenia istniejącej 
infrastruktury technicznej:  
W trakcie realizacji inwestycji powstawać będą odpady, głównie budowlane z grupy 17. 
Etap eksploatacji będzie się wiązał z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych do 
rowów przydroŜnych. Ścieki socjalno-bytowe powstające wyłącznie w czasie realizacji 
inwestycji odprowadzane będą do przenośnych kabin WC. 

d. prawdopodobieństwo oddziaływania: 
Przewidywane oddziaływania będą  miały charakter tymczasowy (na etapie realizacji).  

e. czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: 
Oddziaływanie występujące podczas prac budowlanych będzie miało charakter okresowy 
i krótkotrwały, ograniczający się do czasu trwania robót budowlanych.  

Biorąc pod uwagę powyŜsze kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu, a zwłaszcza rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość 
terenu objętego planowaną inwestycją, moŜliwość występowania uciąŜliwości i emisji na 
etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, a takŜe uwzględniając opinię Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, po szczegółowej analizie przedłoŜonej karty 
informacyjnej przedsięwzięcia, organ postanowił nałoŜyć obowiązek przeprowadzenia oceny 



oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i jednocześnie określił 
zakres raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko. 

Pouczenie 

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zaŜalenie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Starosty Namysłowskiego w terminie 7 dni od 
daty jego doręczenia.  

 
Starosta Namysłowski 
Julian Kruszyński 

 
 
Otrzymują: 
 
1)  Starosta Namysłowski 
      pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów 
2) Mieszkańcy wsi Zofijówka – tablica ogłoszeń + informacja w Internecie /BIP/ + miejsce 

prowadzenia inwestycji 
3)   a/a  
 


