
     Zdzieszowice, 30 maj 2007 r

Oś. 7625 – 1/07

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji nr 2/07

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego ( teks jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zmianami) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, Ŝe w dniu 30 maja 2007 roku na wniosek
PPUH EKOMEL  ul. Cygana, 45-131 Opole została  wydana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia  polegającego  na  modernizacji
drogi oraz wykonaniu rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce.

Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207 w godz. 7.30 –
15.30.  



Zdzieszowice, 2007-05-30

Oś. 7625-1/07

D E C Y Z J A 
             o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46a, ust.7, pkt 4 w związku z art. 46, ust. 1 oraz art. 56 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ),
po rozpatrzeniu wniosku PPUH „EKOMEL” z 26 marca 2007 r oraz uzyskaniu wymaganych
przepisami  ustawy  Prawo  Ochrony  Środowiska  opinii  co  do  konieczności  sporządzenia
raportu oraz uzgodnień

O K R E Ś L A M

środowiskowe  uwarunkowania  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
modernizacji drogi oraz wykonaniu rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce. 

Przedmiotowa  inwestycja  jest  zgodna  z  postanowieniami  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych obszarów w sołectwach Oleszka – śyrowa
– Jasiona  zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr XXXVI/243/97 z
dnia  2  kwietnia  1997  r.,  opublikowanego  i  ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 18 z dnia 9 lipca 1997 r. poz. 105, bowiem połoŜona jest na
terenie oznaczonym w planie symbolem – D-drogi dojazdowe, w części poza planem.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie to realizowane będzie w miejscowości Oleszka, gmina Zdzieszowice, powiat
Krapkowice, działka nr ew.: 192/2
Łączna długość remontowanego odcinka to 300 mb. 
2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.   
-  Planowane  przedsięwzięcie  nie  moŜe  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  lokalne,
dopuszcza się jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia krótkotrwałe oddziaływanie.    
- Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z póŜn. zm.)
- Odpady niebezpieczne powinny być  gromadzone do szczelnych pojemników a następnie
usuwane  do  utylizacji  przez  wyspecjalizowane  firmy posiadające  zezwolenie  w  zakresie
świadczonych usług.
-  Ziemia uŜywana w pracach ziemnych powinna spełniać kryteria dopuszczalności wartości
stęŜeń wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemni ( Dz. U. z   4
października 2002 r Nr 165,  poz. 1359 ),
- Przy prowadzeniu prac naleŜy dąŜyć do tego, aby stęŜenie substancji zanieczyszczających
emitowanych  do  powietrza  atmosferycznego,  natęŜenie  hałasu  nie  przekraczało  wartości



dopuszczalnych, jak równieŜ aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagroŜenia dla
gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
-  na terenie przez który przebiega inwestycja nie występują zabytki, wartości przyrodnicze
oraz zasoby naturalne podlegające ochronie.       
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym. 
-  W trakcie  wykopów zdjąć  warstwę  gleby i  ponownie  wbudować  ją  przy zasypywaniu
wykopów, w ten sposób, by uzyskać pierwotną strukturę gleby.
-  Planowana  inwestycja  nie  pogorszy  obecnie  istniejących  warunków  akustycznych
środowiska. 
-  Przy  zagospodarowaniu  nadmiaru  wytworzonych  mas  ziemnych  oraz  miejsc  ich
gromadzenia naleŜy uwzględnić wytyczne wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o
odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) – art. 2 ust. 1.
-  Przedsięwzięcie  powinno  być  realizowane  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w
obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 ze zm.).  
- Po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do  przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagroŜenie  wystąpienia
powaŜnych awarii.
Nie wymagane w sprawie
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie wymagane w sprawie
6.  Wymogi  w  sprawie  stwierdzenia  konieczności  utworzenia  obszaru  ograniczonego
uŜytkowania.
Nie wymagane w sprawie

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 28.03.2007 r na wniosek PPUH EKOMEL  zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na
„Modernizacji drogi oraz wykonaniu rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce”.
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627), strony postępowania zostały powiadomione o toczącym się postępowaniu
administracyjnym. W terminie podanym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi i wnioski od
społeczeństwa. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 56 Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie
określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, zakwalifikowane jest do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu moŜe być
wymagane.
Dnia 2 kwietnia 2007 r tutejszy organ wystąpił o opinię do Starosty Krapkowickiego oraz
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  w  przedmiocie
obowiązku  sporządzenia  przez  inwestora  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na
środowisko. 
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach wezwało o uzupełnienie informacji o planowanym
przedsięwzięciu ( pismo o numerze ROŚ. 7633-9/07 z dnia 10.04.07 r).



Starostwo Powiatowe poinformowało, iŜ wydanie opinii o konieczności sporządzenia raportu
oddziaływania  na  środowisko  dla  wnioskowanego  przedsięwzięcia  będzie  moŜliwe  po
określeniu informacji nt. wytworzonych mas ziemnych i sposobu ich zagospodarowania oraz
wytworzonych odpadów powstałych po demontaŜu asfaltu i sposobie ich zagospodarowania –
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z późn. zm.).    
Po skompletowaniu dokumentacji pismem z dnia 24 kwietnia 2007 r. o numerze ROŚ. 7633 –
9/07 Starostwo Powiatowe odstąpiło w swojej opinii od obowiązku sporządzenia raportu na
etapie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  postanowieniem NZ/MO-4325-11/07  z  dnia
23  kwietnia  2007  r.  uznał,  Ŝe  przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wymaga  opracowania
raportu.
Na podstawie otrzymanych dokumentów, zgodnie z art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku Prawo Ochrony Środowiska wydałem postanowienie o numerze Oś.7625-1/07 z
dnia 8 maja 2007 r., w którym nie nakładam na inwestora obowiązku sporządzenia raportu.
Dnia 8 maja 2007 r. tutejszy organ wystąpił do Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  o uzgodnienie  uwarunkowań
środowiskowych dla w/w inwestycji. 
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny  pismem NZ/MO-4325-14/07  z  dnia  16  maja
2007  r.  oraz  Starosta  Krapkowicki  pismem  ROŚ.7633-11/07  z  dnia  22  maja  2007  r.
przedłoŜyli  uzgodnienia  środowiskowych  uwarunkowań  dla  przedmiotowego
przedsięwzięcia.  Po  rozpatrzeniu  całokształtu  materiału  dowodowego  zgromadzonego  w
przedmiotowej sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono
jak w sentencji decyzji.              

      Pouczenie

Od niniejszej  decyzji   słuŜy stronie  odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.

Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn. zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien być złoŜony nie
później  niŜ  przed  upływem  dwóch  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
Zgodnie  z  art.  56  ust.9  ustawy  prawo  ochrony  środowiska  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach wiąŜe organ wydający decyzję pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
    
Charakterystyka  przedsięwzięcia  w  postaci  informacji  o  planowanym  przedsięwzięciu  stanowi
załącznik  ww. decyzji. 

                  Z up. BURMISTRZA
            Krzysztof Krzywkowski
    Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł 
(dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 
Opłatę naleŜy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach Bank Spółdzielczy Zdzieszowice Nr konta  44 8883 1015 2002 00 10 5910 0001.

Otrzymuj ą:
- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
-  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
-  PPUH EKOMEL
- A/a



Załącznik do decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – przewiduje się modernizację drogi oraz
wykonanie  rowu  od  lasu  do  posesji  Gil  w  miejscowości  Oleszka,  gmina  Zdzieszowice.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce o nr ew.: 192/2 

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – modernizacja drogi oraz wykonanie rowu na
długości 300 mb. Powierzchnia zajęta pod drogą 1050 m2.

3.  Rodzaj  technologii  – przewiduje  się  budowę  drogi  z  kostki  brukowej  szarej  na
podbudowie tłuczniowej grubości 35 cm, szer. jezdni 4,0 mb. Odwodnienie drogi za pomocą
rowu umocnionego pod kręgami Ø600 mm.  

4. Warianty przedsięwzięcia – dla przedsięwzięcia tego istnieją dwa warianty postępowania:
wariant  realizacji  przedsięwzięcia  zgodnie  z  projektem  oraz  wariant  polegający  na
niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii 
Woda – nie dotyczy
Tłuczeń na podbudowie – 496 m3
Kostka brukowa szara –  1416 m2

Półkręgi – 232 mb
KrawęŜnik betonowy – 621 mb
Olej napędowy – 0,7 t 

 6. Rozwiązania chroniące środowisko – nie są wymagane specjalne rozwiązania chroniące
środowisko, gdyŜ inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, powierzchnię
terenu, w tym glebę i szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze. 
Woda spływająca z drogi dopływać będzie do osadnika trzykomorowego, którego zadaniem
jest zatrzymanie materiału wleczonego przez wodę takiego jak drobne kamienie, piasek.  
 
7.  Rodzaj  i  ilość  wprowadzanych  do  środowiska  substancji  lub  energii  przy
zastosowaniu  rozwiązań  chroniących  środowisko  –  przedsięwzięcie  nie  spowoduje
wprowadzenia do środowiska substancji i energii, które mogłyby zagrozić środowisku, czy
zdrowiu ludzi.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy

9.  Obszary  podlegające  ochronie  na podstawie  ustawy z  dnia  16  kwietnia  2004 r  o
ochronie  przyrody  znajdujących  się  w  zasięgu  znaczącego  oddziaływania
przedsięwzięcia – nie występują 



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/2/2007
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia: Modernizacji drogi
oraz wykonaniu rowu od lasu do posesji
Gil w Oleszce.

3 Znak sprawy Oś.7625-1/07
4 Data wydania 30.05.2007 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyPPUH EKOMEL Sp. z o.o. Opole 
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu,

nazwa komórki organizacyjnej, numer
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska
Pok. Nr B 207 
Tel. 077/4064453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach  

Ostateczna  - 13.06.2007 r

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja

-

11 Uwagi -


