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Olesno, dnia 16 sierpnia 2022 r. 
 
Z.III.6220.6.2022 

 
DECYZJA 

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
 
 Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, 
art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 63 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 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 pkt 3 w związku z § 3 ust. 1 pkt 58 lit b 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.), po rozpatrzeniu 
wniosku złożonego w dniu 15 czerwca 2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowie istniejącego parkingu 
na terenie firmy Oras w Oleśnie” planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 509 
obręb Olesno 

orzekam 
 

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą: „Rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie” 
planowanego do realizacji na działce ewidencyjnej nr 509 obręb Olesno. 

2. Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia: 

a. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz 
wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty) , 
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania 
w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu, który należy 
przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub 
unieszkodliwienia; 

b. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywać przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który 
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów 
technicznych; 

c. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego; 

d. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez 
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas 
odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody 
z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich 
oraz niezmieniających stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód 
opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 

e. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, 
spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu 
środowiska wodnego. 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.  



2 

 

UZASADNIENIE 

Spółka Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno, działając przez 
pełnomocnika Kazimierza Sztajglika, wnioskiem złożonym w dniu 15 czerwca 2022 r. zwróciła 
się do Burmistrza Olesna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras 
w Oleśnie” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 509 obręb 
Olesno. 

Zgodnie z zapisem art. 75 ust. 1 pkt 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 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Olesna. 

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 (nieosiągające progów 
określonych w ust. 1, jeżeli po zsumowaniu parametrów charakteryzujących przedsięwzięcie z 
parametrami planowanego, realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia tego samego 
rodzaju znajdującego się na terenie jednego zakładu lub obiektu osiągną progi określone w ust. 
1.), w związku z art. § 3 ust. 1 pkt 58 lit b (garaże, parkingi samochodowe lub zespoły 
parkingów, w tym na potrzeby planowanych, realizowanych lub zrealizowanych przedsięwzięć, 
o których mowa w pkt 52, 54-57 i 59, wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni 
użytkowej nie mniejszej niż: (…) b) 0,5 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a) 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.). 

Wezwaniem z dnia 21 czerwca 2022 r. Burmistrz Olesna zobowiązał wnioskodawcę 
o uzupełnienie przedłożonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, zwanej dalej Kartą, 
w zakresie: 
1) wskazania powierzchni istniejącego, będącego przedmiotem rozbudowy parkingu 

obsługującego zabudowę przemysłową zakładu, wraz z informacją czy był on przedmiotem 
wcześniej uzyskanych przez zakład decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 

2)  podania bilansu powierzchni zagospodarowania terenu zakładu Oras Olesno 
funkcjonującego na dz. ewid. nr 509 i 510 obręb Olesno z wyszczególnieniem powierzchni 
zabudowy poprzez podanie istniejącej i realizowanej powierzchni zabudowy w rozumieniu  
§ 1 ust. 2 pkt 2) ww. rozporządzenia z uwzględnieniem realizowanego przez zakład 
przedsięwzięcia polegającego na cyt: „Rozbudowie Zakładu Oras Olesno poprzez budowę: 
1. hali produkcyjno-magazynowej dla potrzeb galwanizerni, z częścią socjalną, 2. hali 
produkcyjno-magazynowej dla potrzeb szlifierni i polerni oraz towarzyszącej infrastruktury 
w miejscowości Olesno” na działkach nr 509, 510 obręb Olesno (decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach nr Z.III.6220.17.2020 z dnia 8 kwietnia 2021 r.); 

3)  odniesienia w rozdziale 11 ww. karty do funkcjonowania na terenie zakładu instalacji IPPC 
do wtórnego wytopu mosiądzu eksploatowanej w oparciu o pozwolenia zintegrowane 
Wojewody Opolskiego nr DOŚ-III-AK-7636-32/08 z dnia 6 maja 2009 r. z późniejszymi 
zmianami wraz z informacją o zrealizowanych i realizowanych przedsięwzięciach w zakresie 
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem. 

W dniu 5 lipca 2022 r. przedłożono uzupełnioną o żądane informacje kartę. Po 
stwierdzeniu kompletności złożonego wniosku, zawiadomieniem nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 
6 lipca 2022 r. poinformowano strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając siedmiodniowy termin 
wnoszenia uwag i wniosków. W ww. terminie strony postępowania nie wniosły uwag i wniosków. 

Na podstawie art. 74 ust. 3a ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę charakter 
przedsięwzięcia i zakres jego oddziaływania, za strony postępowania uznano wnioskodawcę 
oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się 
w obszarze oddziaływania przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie, oraz obszarze znajdującym się w odległości 100 m od granic tego terenu. 



3 

 

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w granicach obrębu Olesno. W związku z tym, że 
liczba stron postępowania przekroczyła 10, o etapach prowadzonego postępowania, strony były 
informowane w formie publicznego obwieszczenia poprzez zawiadomienia umieszczane na 
tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miejskim w Oleśnie, tablicy ogłoszeń w miejscowości Olesno, 
a także udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie. 

Zgodnie z treścią art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu dla planowanych przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ma charakter fakultatywny, to 
znaczy, że na podstawie art. 63 ust. 1 może być stwierdzony, w formie postanowienia organu 
właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie to wydaje 
się po zasięgnięciu opinii organów wskazanych w art. 64 ustawy ooś. Burmistrz Olesna na 
podstawie ww. przepisu pismem nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 6 lipca 2022 roku wystąpił do  
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej 
potrzeby, co do zakresu raportu. 

W opinii sanitarnej nr NZ.9022.4.28.2022.LŚ z dnia 12 lipca 2022 r. Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Podobnie Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu 
w opinii nr GL.ZZŚ.3.435.143.2022.MO z dnia 19 lipca 2022 r. nie stwierdził obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał na 
podstawie art. 64 ust. 3a ustawy ooś na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach odpowiednich warunków realizacji inwestycji, co ujęto w pkt. 2 niniejszej 
decyzji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem 
nr WOOŚ.4220.239.2022.AK z dnia 22 lipca 2022 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

W związku z powyższym Burmistrz Olesna, uwzględniając ww. stanowiska organów 
współdziałających, oraz biorąc pod uwagę charakter, skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, jak 
również uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy ooś, w niniejszej decyzji orzekł o braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 
 Przed wydaniem decyzji na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego 
zawiadomieniem nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 27 lipca 2022 roku poinformowano strony 
postępowania o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranego materiału dowodowego 
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do dnia wydania niniejszej 
decyzji strony biorące udział w postępowaniu nie skorzystały z tego prawa oraz nie wniosły 
żadnych uwag i wniosków.  

Po analizie kompletu przedłożonych dokumentów organ stwierdził, co następuje: 

Planowanie przedsięwzięcie polegające na „rozbudowie istniejącego parkingu na terenie 
firmy Oras w Oleśnie” realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie 
Olesno, na terenie zakładu Oras Olesno Sp. z o.o.. Teren inwestycji stanowi część działki nr 509 
obręb Olesno, która w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, 
przyjętym uchwałą nr XXVII/196/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego z 2016 r. poz. 2143) stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej 
(oznaczony symbolem 2P/U). Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy ooś stwierdzono zgodność 
planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustalonym przeznaczeniem terenu ww. miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 

Działka ewidencyjna nr 509 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi teren 
przemysłowy (klasoużytek: Ba), a wnioskowany teren inwestycji w chwili obecnej pełni funkcję 
przyzakładowego terenu biologicznie czynnego, porośniętego trawami, krzewami i pojedynczymi 
drzewami. W bezpośrednim jego sąsiedztwie zlokalizowane są budynki biurowe, hale 
produkcyjne, istniejący parking wraz z wewnętrznymi drogami zakładu. 

Najbliższy teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, chronionej akustycznie, 
zlokalizowany jest przy ul. Gorzowskiej, w odległości ok. 200 m w kierunku zachodnim. Na 
terenie zakładu, wnioskodawca prowadzi odlewnictwo miedzi i stopów miedzi, produkcję 
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wyrobów metalowych przeznaczonych do łazienek i kuchni, obróbkę metali wraz z nakładaniem 
powłok galwanicznych na metale. Przedmiotowa instalacja objęta jest pozwoleniem 

zintegrowanym. 
W ramach planowanego przedsięwzięcia rozbudowany zostanie parking dla 

samochodów osobowych, którego obecna powierzchnia wynosi 3846,65 m2. Planowana 
rozbudowa wiąże się z jego powiększeniem o kolejne 2329,25 m2

, w tym 1937,46 m2 zajmie 
powierzchnia nowego parkingu wraz z drogami manewrowymi, 208 m2

 wiata na rowery wraz 
z chodnikami oraz 183,79 m2

 zieleń. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji 
deszczowej (włączonej do istniejącej kanalizacji deszczowej zakładu i eksploatowanego 
zbiornika retencyjno-rozszaczającego) oraz oświetlenia terenu.  

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi nieznaczna emisja 
zanieczyszczeń do powietrza. Źródłem emisji będą samochody ciężarowe, dostarczające 
materiały budowlane i konstrukcyjne, sprzęt budowlany/maszyny budowlane oraz ręczny sprzęt 
mechaniczny wyposażony w silniki spalinowe. Uciążliwości te będą miały charakter krótkotrwały 
i ustaną po zakończeniu prac. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia emisja substancji do 
powietrza będzie pochodziła z silników pojazdów samochodowych poruszających się po 
parkingu i po drogach wewnętrznych i nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na jakość 
powietrza. Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim 
Raport wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu 
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów 
jakości powietrza. 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi emisja hałasu przez 
pojazdy maszyny budowlane podczas wykonywania prac budowlanych. Uciążliwość te będą 
miały charakter krótkotrwały i ustaną po zakończeniu prac. Natomiast na etapie eksploatacji 
planowanego przedsięwzięcia źródłem hałasu będą poruszające się pojazdy. Zgodnie z kartą 
w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

W wyniku realizacji inwestycji zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia generowane 
będą odpady, stanowiące efekt prowadzonych prac budowlano-montażowych, tj. odpady 
o kodach: 

 opakowania z papieru i tektury [15 01 01] w ilości ok. 1 Mg,  

 opakowania z drewna [15 01 03] w ilości ok. 1,2 Mg,  

 opakowania z metali [15 01 04] 1,5 Mg,  

 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 [17 01 07] w ilości ok. 3,5 Mg,  

 gleba i ziemia w tym kamienie [17 05 04] w ilości ok. 27 Mg,  

 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 07 [17 05 06] w ilości ok. 6,1 Mg, 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [20 03 01] w ilości ok. 3 Mg, 

 szlam ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości  
(kod odpadu 20 03 04).  

Na etapie funkcjonowania przedsięwzięcia nie prognozuje się powstawania znacznych ilości 
odpadów. Mogą to być ewentualnie odpady związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem 
parkingu, takie jak: zużyte sorbenty, odpady organiczne oraz zmiotki z terenów utwardzonych. 
Powstałe w wyniku realizacji i eksploatacji  przedsięwzięcia odpady będą przekazywane 
wyłącznie uprawnionym podmiotom, tj. takim które uzyskały zezwolenia właściwych organów 
(marszałka, starosty) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (odzysk, 
unieszkodliwianie, zbieranie). 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi zapotrzebowanie na wodę 
w ilości ok. 10 m3. Inwestor zorganizuje zaplecze socjalne wyposażone w przenośne toalety 
zaopatrzone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki przekazywane będą firmie 
posiadająca stosowne zezwolenia. Wody opadowe z miejsc utwardzonych będą ujmowane 
projektowaną kanalizacją deszczową do zbiornika retencyjno-rozsączającego, który oczyszczać 
będzie wody opadowe i roztopowe z ewentualnych substancji ropopochodnych i zawiesin. 
Następnie woda odprowadzana będzie do gruntu. 
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W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki 
Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się 
w granicach JCWPd o kodzie PLGW600097, która charakteryzuje się dobrym stanem 
chemicznym oraz dobrym stanem ilościowym, podlega monitorowaniu, a ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru 
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Planowane 
przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz jest 
poza terenami ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody i obszarami zagrożenia 
powodziowego. Jednocześnie przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód 
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia oraz 
kodzie PLRW60001713231. Jest to silnie zmieniona część wód, dla której wyznaczono cel 
środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i chemicznego. Ocena stanu 
sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry i powyżej dobrego - stan ekologiczny 
oraz poniżej stanu dobrego - stan chemiczny. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP jest niezagrożona. 

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, 
zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w decyzji 
warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu 
oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 
56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ((Dz. U. z 2021 r. poz. 
624 z późn. zm.), a określonych dla tych części wód 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). Tym samym w badanym przypadku nie zachodzi 
okoliczność wydania odmowy zgodnie z art. 81 ustawy ooś. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ustawy pkt 1-4, 6-9 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (T.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 916), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 
Jednocześnie przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony 
przyrody oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących 
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami opolskich obszarów Natura 2000, a tym 
samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla 
ochrony których je wyznaczono. Zgodnie z inwentaryzacją przyrodniczą Gminy Olesno oraz 
danymi, którymi dysponuje Regionalny Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest 
informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego 
oddziaływania roślin, grzybów oraz zwierząt podlegających ochronie prawnej, jak również 
siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla Wspólnoty, wymienionych w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 
kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 r., poz. 
1713). W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i krzewów, na którą inwestor 
uzyska stosowne zezwolenie. Przed przystąpieniem do prac, w przypadku stwierdzenia 
występowania gatunków chronionych, należy uzyskać zezwolenia na realizację czynności 
zakazanych w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 ustawy 
o ochronie przyrody, zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 
Inwestycja realizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego z 2019 r. oraz poza korytarzami 
ekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. na 
zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz 
Wszystkich Istot. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o szczególnie wysokich i wysokich 
walorach fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu 
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naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora 
i K. Badora 2006 r.). 

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone 
w art. 63 ww. ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia nie występują: 

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek; 

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie; 
c) obszary górskie lub leśne; 
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronny zbiorników 

wód śródlądowych; 
e) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 
f) obszary przylegające do jezior; 
g) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, 

Gęstość zaludnienia na terenie miasta Olesna, gdzie planowane jest przedsięwzięcie, wynosi 
ok. 624 osób/km2. Teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie nie jest terenem 
osuwiskowym i leży poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 
pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.). 
Ponadto planowane przedsięwzięcie będzie odporne na zmieniające się warunki klimatyczne, 
takie jak fale upałów oraz mrozu, silne wiatry oraz nawalne opady deszczu. Przedsięwzięcie nie 
jest również narażone na występowanie osuwisk. 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, inwestycja ze względu na swój charakter oraz 
ograniczoną skalę oddziaływania, nie spowoduje wystąpienia skumulowanych oddziaływań z 
funkcjonującym zakładem w stopniu wykraczającym poza teren, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub 
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 
dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji 
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz.138). 

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość jego 
oddziaływania na środowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, biorąc pod uwagę charakter, skalę 
i usytuowanie przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z art. 63 ustawy ooś, jak również 
uwzględniając stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w 
Opolu, w niniejszej decyzji Burmistrz Olesna orzekł o braku potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na cyt.: „Rozbudowie 
istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie” planowanego do realizacji na dz. ewid.  
nr 509 obręb Olesno oraz określił istotne warunki realizacji tego przedsięwzięcia. 

Stosownie do treści art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy ooś, przy stwierdzaniu braku 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na 
środowisko, tutejszy organ uwzględnił informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 
ust. 1 ustawy ooś i podziela ocenę organów współdziałających, iż nie będzie ono znacząco 
negatywnie oddziaływać na stan środowiska, w tym jakość powietrza atmosferycznego, klimat 
akustyczny na terenach chronionych przed hałasem, stan wód powierzchniowych 
i podziemnych, jak również zdrowie i życie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo. 

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś, stanowi załącznik 
do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna, w terminie 14 dni od daty jej 
doręczenia. W związku z tym, że zawiadamianie stron przedmiotowego postępowania 
o decyzjach i innych czynnościach organu następuje poprzez obwieszczenia, zawiadomienie 
o niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym 
nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec tut. Organu, który wydał decyzję. Oświadczenie składa się na 
piśmie. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. Jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania lub jeżeli jest 
zgodna z żądaniem wszystkich stron podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania. 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) niniejszą decyzję dołącza 
się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1a tej ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje 
w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna, zgodnie z art. 72 ust. 3 ww. ustawy. 

Zgodnie z treścią art. 86 ustawy ooś niniejsza decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wiąże organy: 

1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma 
być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji, 

2) wydające decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy, 
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca: 

Oras Olesno Sp. z o.o., ul. Leśna 2, 46-300 Olesno 
pełnomocnik: 
Kazimierz Sztajglik, ul. Piłsudskiego 11, 46-200 Kluczbork 

2. Pozostałe  strony postępowania w formie obwieszczenia zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy. 

3. Aa. 

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 i art. 86a ustawy ooś: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole. 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie, ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno. 
3. Zarząd Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole 
4. Starosta Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
Urząd Miejski w Oleśnie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach 
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie pod adresem: http://olesno.biuletyn.info.pl w zakładce Ochrona 
Danych Osobowych. 
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Olesno, dnia 16 sierpnia 2022 r. 
 
Z.III.6220.6.2022 
                       

Załącznik 

do decyzji Burmistrza Olesna nr Z.III.6220.6.2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r.  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na cyt.: 

„Rozbudowie istniejącego parkingu na terenie firmy Oras w Oleśnie” 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowanie przedsięwzięcie polegające na „rozbudowie istniejącego parkingu na terenie 
firmy Oras w Oleśnie” realizowane będzie w województwie opolskim, powiecie oleskim, gminie 
Olesno, części działki ewidencyjnej nr 509 obręb Olesno, która w obowiązującym miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego stanowi teren zabudowy produkcyjno-usługowej 
(oznaczony symbolem 2P/U). 

Wnioskowany teren inwestycji, stanowi teren przemysłowy (klasoużytek: Ba), w pełniący 
obecnie funkcję przyzakładowego terenu biologicznie czynnego, porośniętego trawami, 
krzewami i pojedynczymi drzewami. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu inwestycji 
zlokalizowane są budynki biurowe, hale produkcyjne, istniejący parking wraz z wewnętrznymi 
drogami zakładu Oras Olesno. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia rozbudowany zostanie parking dla 
samochodów osobowych, którego obecna powierzchnia wynosi 3 846,65 m2. Planowana 
rozbudowa wiąże się z jego powiększeniem o kolejne 2329,25 m2, w tym: 

 1937,46 m2 zajmie powierzchnia nowego parkingu wraz z drogami manewrowymi,  

 208 m2 wiata na rowery wraz z chodnikami, 

 183,79 m2 zieleń urządzona.  

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie kanalizacji deszczowej (włączonej do 
istniejącej kanalizacji deszczowej zakładu i eksploatowanego zbiornika retencyjno-
rozsączającego) oraz oświetlenia terenu. Powierzchnia parkingu zostanie utwardzona, 
wydzielona krawężnikami oraz ukształtowana z odpowiednimi spadkami w celu uzyskania 
projektowanych rzędnych. Na zasadniczej części parkingu zostaną wyznaczone miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych. Pozostała część parkingu będzie pełniła funkcję 
komunikacji wewnętrznej, z nawiązaniem do istniejącego układu komunikacyjnego zakładu oraz 
częściowo zostanie wykorzystana pod zieleń – trawy. Kanalizacja deszczowa – zostanie 
wykonana w postaci rurociągów z uzbrojeniem (wpusty, studzienki) i włączona do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. Projektowana wiata będzie stanowiła zadaszony obiekt z utwardzonym 
podłożem i ogrodzony siatką, przeznaczony do parkowania rowerów. 
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