
OŚ.6220.1.1.2012                                                                                   Namysłów, 2012-05-28 
 

 
 

POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 123 i art. 101 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i art. 69 ust. 
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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w związku z postanowieniem nr 
Starosty Namysłowskiego OŚ.6220.1.1.2012 z dnia 17.05.2012 r. nakładającym na inwestora 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia pn.: „Scalenie gruntów wsi Zofiówka, gmina Domaszowice"  

 
postanawiam 

 
zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach           
dla przedmiotowego przedsięwzięcia do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu  
o oddziaływaniu na środowisko. 

 
UZASADNIENIE 

W dniu 21.03.2012 r. z urzędu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
„Scalenie gruntów wsi Zofiówka, gmina Domaszowice". 

Zawiadomienie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało opublikowane  
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Namysłowie  w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i w miejscu prowadzenia 
inwestycji. Poinformowano strony o moŜliwości składania uwag i wniosków, podając miejsce 
i termin do ich wniesienia. 
 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.  z 2010 r. Nr 213, poz.1397).  

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

Organ współdziałający tj.: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
wyraziły opinię, Ŝe dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Biorąc powyŜsze pod uwagę, tut. organ nałoŜył obowiązek sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 
Na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
przedmiotowego przedsięwzięcia Ŝadna ze stron nie złoŜyła zaŜalenia, dlatego stało się 
ostateczne. 

Działając zgodnie z art. 69 ust. 4  ustawy z dnia 3.10.2008 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.) 



organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

Wobec powyŜszego postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE 

Na postanowienie nie przysługuje zaŜalenie. 

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  


