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Postanowienie 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096 z późn zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 , a 
także art. 66 i 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.), a także § 3 ust 1 pkt 40 
lit.a tiret 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839) po rozpatrzeniu 
wniosku z dnia 20.12.2019r./data wpływu/, uzupełnionego pismem z dnia 20.02.2020r. /data 
wpływu/ firmy „MARMUR” Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy,  Sławniowice 103           

                                                    postanawiam 

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

planowanego przedsięwzięcia p.n.:  „Przedłużenie ważności o 30 lat koncesji nr 12/2003 z dnia 

27.06.2003r. wydanej przez Wojewodę Opolskiego na wydobywanie marmuru i dolomitu ze złoża 

„Sławniowice” położonego na gruntach miejscowości Sławniowice, gmina Głuchołazy, powiat 

nyski, województwo opolskie. Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową, 

systemem ścianowym. Wydobywanie kopaliny będzie się odbywać w wyznaczonym ww. koncesją 

obszarze i terenie górniczym”. 

2. Ustalić zakres raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w pełnym 
zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283 z późn. zm.), ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

 oceny wpływu przedsięwzięcia na stan ochrony populacji kumaka górskiego, 

chronionej w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniwicko-Burgrabicka 

PLH160004 (ocena powinna uwzględniać możliwy wpływ planowanego 

wydobycia na wskaźniki ochrony gatunku); 
 oceny wpływu przedsięwzięcia na stan ochrony populacji podkowca małego, 

chronionej w obszarze Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH 

160004; ocena powinna uwzględniać możliwy wpływ planowanego wydobycia na 

wskaźniki ochrony gatunku; ponadto powinna uwzględniać wpływ likwidacji 

obszarów leśnych stanowiących żerowisko gatunku na populację rozrodczą oraz 

możliwy wpływ prowadzonego wydobycia na zimowiska(niepokojenie 

zimujących osobników w skutek generowanego hałasu, możliwość uszkodzenia 

obiektów w których zimują nietoperze, np. na skutek powstającego naprężenia 

górotworu); 
 oceny wpływu przedsięwzięcia na możliwość realizacji celów działań ochronnych 

obszaru Natura 2000 Ostoja Sławniowicko-Burgrabicka PLH 160004; 



 oceny wpływu przedsięwzięcia na stanowiska innych chronionych gatunków 

roślin, grzybów i zwierząt( na terenie przedsięwzięcia występują orlik pospolity i 

parzydło leśne, a tereny leśne stanowią potencjalne siedlisko całego szeregu 

dalszych chronionych gatunków, w tym owadów, ptaków i nietoperzy); 
 oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:  

 stan powietrza atmosferycznego, 

 klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem, 

 środowisko gruntowo-wodne i jakość wód. 

Uzasadnienie 

1. Wnioskiem z dnia 20 grudnia 2019r. /data wpływu/, uzupełnionym pismem z dnia 20 
lutego 2020r. /data wpływu/ firma „MARMUR” Sp. z o.o., 48-340 Głuchołazy, 
Sławniowice 103  zwróciła się o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia 
p.n.: „Przedłużenie ważności o 30 lat koncesji nr 12/2003 z dnia 27.06.2003r. wydanej przez 

Wojewodę Opolskiego na wydobywanie marmuru i dolomitu ze złoża „Sławniowice” 

położonego na gruntach miejscowości Sławniowice, gmina Głuchołazy, powiat nyski, 

województwo opolskie. Wydobywanie kopaliny będzie prowadzone metodą odkrywkową, 

systemem ścianowym. Wydobywanie kopaliny będzie się odbywać w wyznaczonym ww. 

koncesją obszarze i terenie górniczym”, dołączając do wniosku kartę informacyjną 
przedsięwzięcia.  

2. Na podstawie art.63 ust. 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy OOŚ Burmistrz 
Głuchołaz wystąpił o wyrażenie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie 
oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ i zakresu 
ewentualnego raportu oddziaływania na środowisko wskazanego wyżej 
przedsięwzięcia.  
Organy te wyraziły opinię:. 

 RDOŚ w Opolu – opinia z dnia 26 marca 2020r., sygn. 
WOOŚ.4220.84.2020.JGD stwierdzająca potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia z uwzględnieniem 
wymienionych w opinii nakazów; 

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – opinia z dnia 29 stycznia 2020r., 
sygn. NZ.4315.2.2020.HW stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko , w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 
3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.);  

  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie – 
opinia z dnia 17 kwietnia 2020r. sygn. WR.RZŚ.4.435.38.2020.JP 
stwierdzająca brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazująca na konieczność 
określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących 
wymagań: 
- mając na uwadze potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego w   
  sytuacjach awaryjnych należy zapewnić dobry stan techniczny maszyn.   

                         Ewentualne  miejsce  tankowania  maszyn  lub  prowadzenia napraw, które 



             mogą powodować zanieczyszczenie gruntu lub wód podziemnych, należy wyposażyć  
             w szczelną posadzkę i sorbenty; 
            -  w przypadku wystąpienia wycieku substancji szkodliwych dla środowiska wodnego  
            (szczególnie węglowodorów ropopochodnych), należy powstrzymać lub opanować  
            wyciek, zapobiec przedostaniu się substancji do gruntu, zastosować sorbent lub inny  
            środek w zależności od rodzaju substancji, a następnie zebrać zanieczyszczenie do  
            szczelnego pojemnika i przekazać do utylizacji. 

3. Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko – wymienione jest w § 3 ust 1 pkt 40 lit.a  tiret 3 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839). 

4. Cechy przedsięwzięcia takie jak : 
 jego rodzaj i charakterystyka, 
 skala możliwego oddziaływania na środowisko, 
 usytuowanie przedsięwzięcia,  
 negatywny wpływ na środowisko, 
 pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
 możliwości przekroczenia standardów jakości powietrza oraz poziomu hałasu 

wskazują, że dla przedsięwzięcia, którego dotyczy postępowanie należy przeprowadzić 
OOŚ. 

5. Zakres raportu ustalono kierując się wskazanymi wyżej cechami przedsięwzięcia. 

Pouczenie :  

Na podstawie art.65 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do 
Samorządowego Kolegium w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Głuchołaz w terminie 7 
dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.  
 

 

 

 

Otrzymują: 

1.Inwestor. 

Do wiadomości:                                                                                             

1.Strony w formie obwieszczenia. 

2.A/a (RR – M.B.) 


