Stronie Śl. 24.11.2016 r.
GKP.6220.12.2016.LS
DECYZJA
O UMORZENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami),
umarzam
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na:
„Termomodernizacji Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego ul. Nowotki 12 w Stroniu
Śląskim na działce nr ew. 590”.

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowotki 12, 57550 Stronie Śl. z dnia 22-09-2016, (data wpływu 04.10.2016 r.) ,

Uzasadnienie
W dniu 04.10.2016 r. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Nowotki 12, 57-550 Stronie Śl. złożyła
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia pn: „Termomodernizacja Budynku Mieszkalnego Wielorodzinnego ul.
Nowotki 12 w Stroniu Śląskim na działce nr ew. 590”.
W dniu 10.10.2016 r. Burmistrz Stronia Śl. wystąpił z wnioskiem do Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku i Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii dot. obowiązku sporządzenia raportu
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem NS-ZNS-72-48/WB/1 z dnia 28.10.2016
r. stwierdzi, że na podstawie otrzymanych informacji nie jest możliwe zajęcia stanowiska w
sprawie wydania obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania.
W dniu 28.09.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem Nr
WOOŚ.4240.796.2016.KC.1 odesłał wniosek o wydanie opinii, celem wyjaśnienia i
dokonania właściwego rozpoznania wniosku Inwestora co do stwierdzenia zasadności
przeprowadzenia oceny jego oddziaływania na środowisko.
Po ponownym przeanalizowaniu zakresu rzeczowego inwestycji ustalono, że docieplenie
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z kolorystyką elewacji, docieplenie stropu na
poddaszem, docieplenie stropu nad piwnicami, modernizacja instalacji grzewczych, nie jest
zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w
§ 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr z 2010 nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów mających
znaczenie dla Wspólnoty znajduje się w granicach otuliny Śnieżnickiego Parku
Krajobrazowego.
Z uwagi na ograniczony zakres planowanych prac i charakter inwestycji i odległości od
granicy z Republiką Czeską ok. 10 km, transgraniczne oddziaływanie nie występuje.
W związku z powyższym dla przedmiotowej inwestycji nie wydaje się decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Wobec powyższych ustaleń postanowiono jak w sentencji.

Obiekt, w którym w ramach realizacji ww. projektu planuje się m.in. ocieplenie ścian
zewnętrznych i stropu może stanowić miejsce gniazdowania ptaków np pustułek i jerzyków,
jaskółek oknówek oraz wróbli domowych, a także miejsce potencjalnego rozrodu nietoperzy
– gatunków objętych ochrona ścisłą na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6
października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U z 2014 r, poz. 1348).
Zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, wobec ww. gatunków obowiązują określone zakazy,
w tym min. Zakaz umyślnego niszczenia ich jaj lub form rozwojowych oraz niszczenia
usuwania lub uszkadzania gniazd oraz schronień. W związku z powyższym przed
przystąpieniem do prac należy wspólnie ze specjalista ornitologiem i chiropterologiem
dokonać przeglądu tego budynku pod katem występowania miejsc gniazdowania i schronień
zwierząt (ptaków i nietoperzy). W przypadku potwierdzenia ich obecności prace należy
prowadzić w terminach wyznaczonych przez ww. specjalistów.
Ponadto w przypadku, gdy konieczne będzie zniszczenia miejsc gniazdowania lub siedlisk
ptaków, a także miejsc rozrodu nietoperzy, należy uzyskać stosowne zezwolenie na czynności
zakazane w stosunku do chronionych gatunków zwierząt – zgodnie z zapisami art. 53 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zmianami)
oraz przewidzieć działanie kompensujące, np instalacja budek lęgowych dla ptaków lub
schronień dla nietoperzy. Zakres i sposób wykonania kompensacji winni ustalić specjaliści
wykonujący przegląd budynków pod katem występowania miejsc gniazdowania i schronień
zwierząt.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Wałbrzychu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
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