Zdzieszowice, 27 sierpień 2007 r

Oś. 7625 – 9/07

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji nr 8/07

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego ( teks jednolity: Dz. U.
Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, Ŝe w dniu 27 sierpnia
2007 roku na wniosek Śląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ERGOTEL-BUD
została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do
posesji Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul. Za Odrą 1,2”.
Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B 207 (II piętro) w
godz. 7.30 – 15.30.

Zdzieszowice, 2007-08-27

Oś. 7625-9/07

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
Na podstawie art. 46a, ust. 1 i 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 Śląskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „ERGOTELBUD” Sp. z o.o. w Katowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. oraz uzyskaniu wymaganych
przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska opinii co do konieczności sporządzenia
raportu oraz uzgodnień

orzekam
określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Klossek
i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ulicy Za Odrą 1,2

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z postanowieniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzieszowice przyjętego uchwałą Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach
Nr LII/419/2002 z dnia 10.10.2002 r. (opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 120, poz. 1554 z dnia 25.11. 2002 r)
bowiem połoŜona jest na terenach oznaczonych w planie symbolami: D-ulice dojazdowe, Wwody powierzchniowe (rz.Odra), dr-drogi gruntowe, Rz- tereny łąk i pastwisk – trwałe
nieuŜytki rolne, Zo – tereny zieleni niskiej nieuŜytki, Mro – tereny zabudowy mieszkaniowej
zagrodowej do sukcesywnej likwidacji (na terenie zalewu powodziowego), Rp – tereny
upraw rolnych-polowych i Zl – tereny zieleni leśnej.
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie pod nazwą: budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji
Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul. Za Odrą 1,2,
realizowane jest na terenie gminy Zdzieszowice, powiat Krapkowice, na działkach o nr ew.:
1707/1, 1715/3, 1719/2, 1718, 1723, 1728, 1725.
Powierzchnia - 630 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
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 ).
W trakcie realizacji przedsięwzięcia naleŜy przestrzegać przepisów ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Z ewentualnie powstałymi odpadami w fazie
realizacji przedsięwzięcia naleŜy właściwie postępować – zapewnić moŜliwość selektywnej
zbiórki odpadów oraz ich stałe wywoŜenie przez uprawnione do tego firmy. Podczas realizacji
inwestycji warstwę gleby naleŜy zebrać i odłoŜyć na oddzielną pryzmę, a następnie
wykorzystać do uporządkowania terenu po zakończeniu prac inwestycyjnych. W celu
zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac naleŜy teren inwestycyjny
odpowiednio oznaczyć.
Roboty prowadzone w zakresie związanym z realizacją przedsięwzięcia, ze względu na
moŜliwość występowania oddziaływania akustycznego naleŜy wykonywać tylko w porze
dziennej, uciąŜliwość hałasową ograniczyć do minimum.
W rejonie lokalizacji inwestycji nie stwierdza się potrzeby ochrony cennych wartości
przyrodniczych, zasobów naturalnych, poniewaŜ takie tam nie występują. W przypadku
wykonywania prac ziemnych w zasięgu koron drzew, prace naleŜy wykonywać ręcznie bez
naruszenia korzeni.
Przy prowadzeniu prac dopuszcza się przekształcenie elementów przyrodniczych wyłącznie w
takim zakresie w jakim jest to konieczne w związku z realizacja inwestycji
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym
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.). Zastosowane wyroby
budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki aprobującej
stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.
Wskazać sposób zagospodarowania nadmiaru mas ziemnych z wykopów i miejscem jej
składowania.
W przypadku wykonywania przejścia wodociągu pod obwałowaniem rzeki wymagane jest
pozwolenie wodnoprawne zwaŜywszy na art. 122 ust. 2 w powiązaniu z art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit.
b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 tj. z
późn.zm.).
Po zakończeniu zadań teren zajęty w trakcie realizacji przedsięwzięcia powinien być
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 dotyczy przedsięwzięcia, a ewentualne awarie w trakcie eksploatacji likwidować ma
Inwestor.
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko
Nie występuje.
6. Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego
uŜytkowania

Nie wymagane w sprawie – na obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie jest wyznaczona
strefa obszaru NATURA 2000.
Załącznikiem do decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia w postaci informacji o
planowanym przedsięwzięciu.

UZASADN IE NIE
Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami), budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do
posesji Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ulicy Za Odrą 1,2,
jako przedsięwzięcia, które jest zaliczone do mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(§ 3 ust.1 pkt. 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn.
zmianami), wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, Ŝe na terenie
objętym wnioskiem na działkach o nr ewid.: 1707/1, 1715/3, 1719/2, 1718, 1723, 1728, 1725.
obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego planowanego przedsięwzięcia
i ta inwestycja jest zgodna z ustaleniami tegoŜ planu.
ZłoŜony przez Śląskie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego „ERGOTEL-BUD”
Sp. z o.o. w Katowicach wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia zawierał wszystkie niezbędne elementy, które zostały
określone w art. 46a ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
Dnia 4 lipca 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. 7633-32/07 z dnia 09.07.2007 r).
Starostwo Powiatowe poinformowało, iŜ wydanie opinii o konieczności sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia będzie moŜliwe po
uzupełnieniu wniosku o informacje dot.: opisu powierzchni zajmowanej nieruchomości,
określeniu ewentualnych wariantów przedsięwzięcia – brak analizy wariantu „0”, podaniu
ilości wytworzonych mas ziemnych i sposobie ich zagospodarowania oraz przedstawieniu na
mapie ewidencyjnej zaznaczonych granic terenu, którego dotyczy wniosek.
Po skompletowaniu dokumentacji pismem z dnia 18 lipca 2007 r. o numerze ROŚ. 7633 –
32/07 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-4325-34/07 z dnia
12 lipca 2007 r. uznał, Ŝe przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga opracowania raportu dla
w/w przedsięwzięcia.
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.7625-9/07 z
dnia 25 lipca 2007 r., w którym nie nakładam na inwestora obowiązku sporządzenia raportu.
W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia, nie zostały zgłoszone Ŝadne wnioski ani uwagi.

Niniejsza decyzja została pozytywnie uzgodniona w zakresie ochrony środowiska przez
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – pismo nr ROŚ. 7633-40/07 z dnia 17 sierpnia 2007r.
oraz przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego postanowienie nr NZ/MO4325-43/07 z dnia 20 sierpnia 2007 r.
Po przeanalizowaniu materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę pod kątem oceny
oddziaływania tej inwestycji na środowisko jak równieŜ w oparciu o przekazana opinię
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Wydziału
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach naleŜy stwierdzić,
Ŝe realizacja inwestycji nie spowoduje istotnych zmian w środowisku i nie pogorszy walorów
krajobrazowych.
Wobec powyŜszego 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.
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.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia
Otrzymują:
PPIS w Krapkowicach
Starosta Powiatu Krapkowickiego
Ergotel-Bud Katowice
A/a

Załącznik do decyzji
Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – wodociąg z rur PEHD Ø 90 o długości 630
mb, biegnący od włączenia w rejonie ul. Odrzańskiej 7 do budynków nr 1 i 2 przy ulicy ZA
Odrą w Zdzieszowicach na działkach o nr 1707/1, 1715/3, 1719/2, 1718, 1723, 1728, 1725.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – długość budowanego rurociągu 630 mb.
3. Rodzaj technologii – po wykonaniu wcinki do istniejącego wodociągu w rejonie ulicy
Odrzańskiej 7 trasa przewodu biegnie poboczem nie urządzonym w kierunku rzeki Odry.
Przejście pod dnem rzeki przewiertem sterowanym o długości 140 mb, a następnie dalej
wykopem otwartym do budynków przy ulicy Za Odry 1 i 2. W rejonie posesji na wodociągu
zamontowane zostaną hydranty przeciwpoŜarowe Ø 80.
4. Warianty przedsięwzięcia – dla przedsięwzięcia tego istnieją dwa warianty postępowania:
wariant realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem oraz wariant polegający na
niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia (naleŜy wtedy zaopatrywać posesje w wodę
beczkowozami).
5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii
Woda na potrzeby socjalno-bytowe – 3 m3
Woda do płukania wodociągu – 9 m3
Olej napędowy – 860 dm3
Piasek na podsypki – 10 dm3
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.
Przewiduje się niedopuszczanie do pracy urządzeń i maszyn budowlanych niesprawnych
technicznie lub emitujących zbyt duŜy poziom hałasu (zakaz prowadzenia prac w porze
nocnej). Teren po zakończeniu robót zostanie doprowadzony do stanu istniejącego.
7. Rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – przedsięwzięci nie spowoduje
wprowadzenia do środowiska substancji i energii, które mogłyby zagrozić środowisku, czy
zdrowiu ludzi. Wystąpią nieznaczne ok. 0,25 m3 ilości polietylenu związane z montaŜem rur
PE, które będą na bieŜąco usuwane z terenu budowy. Gruz asfaltobetonowy w ilości ok.
1 tony - z wcinki do istniejącego wodociągu, zostanie odwieziony na składowisko.
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
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Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
Numer wpisu w spisie kart
B/8/2007
Zakres przedmiotowy decyzji
Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia: „Budowa sieci
wodociągowej doprowadzającej wodę do
posesji państwa Klossek i Kiołtyka
usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul.
Za Odrą 1,2”.
Znak sprawy
Oś.7625-9/07
Data wydania
27.08.2007 r.
Burmistrz Zdzieszowic
Nazwa organu, który wydał decyzję
Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy
ZGKiM w Zdzieszowicach
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji Miejsce przechowywania (nazwa organu,
Urząd Miejski Zdzieszowice
nazwa komórki organizacyjnej, numer
Referat Infrastruktury i Ochrony
pokoju, numer telefonu)
Środowiska
Pok. Nr B 206
Tel. 077/406453
Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz Ostateczna - 11.09.2007 r
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach
Brak
ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji
Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja
Uwagi
-

