
         Zdzieszowice, 12 maj 2008 r

Oś. 7625 – 3/07

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

o wydaniu decyzji nr 3/08

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 9 maja 2008 roku na wniosek
Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”  Sp.  z  o.o.  ul.  Powstańców Śląskich 1,  47-330
Zdzieszowice  została  wydana decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na
realizacje przedsięwzięcia  polegającego na  remoncie i  rozbudowie boksów na odpady
i  surowce  wtórne  dla  Sortowni  koksu  nr  3  na  terenie Zakładów  Koksowniczych
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

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, 2008-05-09

Oś. 7625-3/08

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. ), Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2002 r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko a takŜe art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, po rozpatrzeniu wniosku z 31 stycznia
2008 r.  (wpłynął  do urzędu 05.02.2008 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

następujące  środowiskowe  uwarunkowania  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na
remoncie i  rozbudowie boksów na odpady i  surowce wtórne dla Sortowni  koksu nr  3  na terenie
Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
Przedmiotowa  inwestycja  jest  zgodna  z  postanowieniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego dla m. Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr
LII/419/2002 z dnia 10 października 2002 r., opublikowanego i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 120 z dnia 25 listopada 2002 r. poz. 1554, bowiem połoŜona jest na
terenie oznaczonym w planie symbolem – PP – tereny przemysłowe z przeznaczeniem dla istniejącego
przemysłu.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie to realizowane będzie w Zdzieszowicach na  działce o  nr ew.: 1215/24
Powierzchnia  zabudowy  składowiska  wynosi  288,67  m2  ,  powierzchnia  składowa  116,50   m2  ,
powierzchnia manewrowa 160,00 m2 
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.)
- W fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpowiednio przygotować i zabezpieczyć miejsca
gromadzenia odpadów.
-  Odpady  wytwarzane  w  trakcie  realizacji  inwestycji naleŜy  gromadzić  (magazynować)  z
zachowaniem ich segregacji, a następnie postępować z nimi zgodnie z zasadami obowiązującej ustawy
o odpadach.
-  Po  zakończeniu  prac  budowlanych,  teren  budowy  oczyścić  z  wszystkich  zalegających
zanieczyszczeń i odpadów.
-  W fazie eksploatacji obiektu, wysokość magazynowych odpadów – surowców wtórnych nie moŜe
przekraczać 180 cm.    



- Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników a następnie usuwane do
utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające zezwolenie w zakresie świadczonych usług.
- Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

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.
W pobliŜu przedmiotowego przedsięwzięcia (tj.  w zasięgu jego bezpośredniego oddziaływania na
środowisko)  nie  znajdują  sie  obiekty  specjalnie  chronione.  Nie  występują  takŜe  elementy  o
charakterze  zabytków  chronionych  w  zrozumieniu  przepisów  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad
zabytkami.  
4.  Wymogi  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych,  w  odniesieniu  do
przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagroŜenie  wystąpienia  powaŜnych
awarii.
Planowane  przedsięwzięcie  nie  naleŜy  do  inwestycji  stwarzających  zagroŜenie  wystąpienia
powaŜnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r w
sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym wystąpieniu powaŜnej awarii
przemysłowej. 
5.  Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
W  toku  postępowania  w  sprawie  oceny  oddziaływania  na  środowisko  nie  stwierdzono
transgranicznego  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Skala  i  zasięg
oddziaływania obejmuje najbliŜsze sąsiedztwo prowadzonych prac.     
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

Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 1 zwróciły się  wnioskiem
z dnia 31 stycznia 2008 roku (data wpływu 5 luty 2008 roku) o znaku T3.3/503/2008 uzupełnionym
pismami z 29 lutego br. i 11 marca br. o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „remoncie i rozbudowie boksów na odpady i surowce wtórne dla
Sortowni koksu nr 3 na terenie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
Zgodnie  z  art.  46  ust.  1  pkt  1  realizacja  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  znacząco
oddziaływać  na środowisko jest  dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje  przedsięwzięcia.  W sprawie  niniejszej  przedsięwzięcie  jest
wymienione w § 3 ust. 1, pkt 74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 roku (Dz. U.
Nr  92,  poz.  769 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 jako punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu.



Dnia  7  lutego  2008  roku  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. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, postanowieniem z dnia 26 lutego 2008
roku nr NZ/TM - 4325-5/08 nie stwierdził  konieczności  sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko dla  przedmiotowego przedsięwzięcia  równieŜ  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska dnia 12 marca 2008 roku o nr ROŚ.766-5/08 uznało za
niezasadny obowiązek sporządzenia raportu dla planowanej inwestycji wymienionej w § 3 ust. 1, pkt
74 Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 10 maja 2005 roku.
Na podstawie ww. opinii Burmistrz Zdzieszowic zwolnił Inwestora z obowiązku wykonania raportu o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko postanowieniem znak Oś.7625 – 3/08 z dnia 17 marca
2008 roku.
Następnie Burmistrz Zdzieszowic wystąpił pismem Oś. 7625-3/08 z dnia 19 marca br. do Starostwa
Powiatowego  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  określenie  środowiskowych
uwarunkowań  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia. 
Państwowy  Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 8 kwietnia 2008 r. o nr
NZ/TM-4325-14/08 oraz Starosta Krapkowicki pismem z dnia 21 kwietnia 2008 r. o nr ROŚ. 7633-
13/08 uzgodnili środowiskowe uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły Ŝadne uwagi dotyczące prowadzonego postępowania  a takŜe
do zgromadzonych materiałów w postępowaniu administracyjnym.
Inwestycja  zostanie  zrealizowana  w  całości  na  terenie  przemysłowym  -  oznaczonym  w  planie
zagospodarowania  przestrzennego  symbolem  PP,   ustalonym   uchwałą  Rady  Miejskiej  Nr
LII/419/2002 z dnia 10 października 2002 r. , opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego Nr 120, poz. 1554 z 25 listopada 2002 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia jest integralną częścią niniejszej decyzji.    
Niniejsza  decyzja  została  umieszczona  w publicznie  dostępnym wykazie  danych  o  dokumentach
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Po  analizie  załączonego  wniosku  oraz  po  rozpatrzeniu  wszystkich  okoliczności  faktycznych  i
prawnych w tym stanie naleŜało postanowić jak w sentencji.     

      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 15 lutego 2008 r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 25, poz.
150 ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której
mowa w ust. 4, oraz do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4a. ZłoŜenie wniosku albo dokonanie zgłoszenia
powinno nastąpić nie później niŜ przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna.    

          
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
-  Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
- A/a



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/3/2008
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia: remont i rozbudowa
boksów na odpady i surowce wtórne dla
Sortowni koksu nr 3 na terenie Zakładów
Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

3 Znak sprawy Oś.7625-3/08
4 Data wydania 09 maj 2008 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyZakłady Koksownicze „Zdzieszowice”

Sp. z o.o. 
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  - 23.05.2008 r

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

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

-

11 Uwagi -


