
          Zdzieszowice, 31 styczeń 2011 r.

Oś. 7625 – 16/2010/2011

 P O S T A N O W I E N I E 
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie  art.  63 ust.  2  ustawy z dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnieniu
informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) a takŜe § 3 ust.1
pkt.66 lit.d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),  po zapoznaniu się z
opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.01.2011 r. (data wpływu do
tut. urzędu 18.01.11 r.)  znak WOOŚ.4241.13.2011.MD i  Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 18.01.2011 r  (data wpływu do tut. urzędu 20.01.2011r.) znak
NZ/GJ- 4325-59/10 oraz  kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 w/w ustawy 

postanawiam

odstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia
polegającego na „ Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław
województwo  opolskie"-  Jaz  na  stopniu  wodnym  Januszkowice  wraz  z  obiektami
towarzyszącymi    

UZASADNIENIE

Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu,  działając  poprzez
pełnomocnika Pana Piotra  Wiatrowskiego,  pismem złoŜonym w dniu  20.12.2010 r.  wystąpił  z
wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowań  dla  przedsięwzięcia  pn.
„Modernizacja  jazów  odrzańskich  na  odcinku  w  zarządzie  RZGW  Wrocław  województwo
opolskie" – Jaz na stopniu wodnym Januszkowice wraz z obiektami towarzyszącymi.

Do  wniosku  załączono  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  wraz  z  jej  zapisem  na
nośniku elektronicznym oraz wypis  i  wyrys  z mapy ewidencyjnej  dla terenu przedsięwzięcia i
obszaru oddziaływania przedsięwzięcia. 

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Zdzieszowic jest organem właściwym
rzeczowo  i  miejscowo  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  –  zgodnie  z
brzmieniem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z
2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą ooś.

Zamierzone przedsięwzięcie,  zgodnie z  §  3  ust.1  pkt.66 lit.d  rozporządzenia  Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. budowle piętrzące wodę inne niŜ wymienione w § 2 ust.
1  pkt  35  i  36  na  wysokość  nie  mniejszą  niŜ  1  m  zaliczane  jest  do  przedsięwzięć  mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  jest  inwestycją  w  zakresie  budowli
przeciwpowodziowych  w  rozumieniu  ustawy z  dnia  8  lipca  2010 r.  o  szczególnych  zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143,
poz.963).

W ramach prac modernizacyjnych przewiduje się:



– przebudowę modernizacyjną jazu sektorowego na klapowy wraz z niezbędną infrastrukturą
mechaniczną, elektryczną oraz instalacyjną,

– przebudowę sterowni oraz maszynowni w przyczółkach i filarach jazu,
– wykonanie nowej kładki jazowej,
– wykonanie ubezpieczenia poszuru w dostosowaniu do nowych zamknięć jazu,
– korektę  prawej  linii  brzegowej  koryta  rzeki  Odry powyŜej  stopnia wraz  z wykonaniem

nowych ubezpieczeń brzegowych,
– remont modernizacyjny ubezpieczeń tamy rozdzielczej przy jazie oraz na WD,
– wykonanie na prawym brzegu powyŜej stopnia nabrzeŜa przeładunkowego wraz z pochylnią

i placem manewrowym,
– remont nawierzchni prawobrzeŜnej drogi dojazdowej ze wsi Wielmierzowice,
– wykonanie  na  lewym  brzegu  górnego  awanpoprtu  utwardzonego  placu  –  miejsca

składowania zamknieć remontowych jazu,
– zagospodarowanie terenu osiedla przystopniowego,
– przygotowanie terenu dla zaplecza budowy oraz innych obiektów niezbędnych dla realizacji

inwestycji  oraz  ich  likwidacja  po  projektowanej  modernizacji,  a  ponadto  w  ramach
rozwiązania  aletrnatywnego  obiekty  dodatkowe  jak  równie  inne  elementy  robót  (  np.
nadbudów na filarach i dodatkowa kładka).   

Zgodnie z art. 49 i 61  § 4 Kpa, w dniu 20.12.2010 r. Burmistrz Zdzieszowic pismem nr
Oś.7625-16/2010  oraz  zawiadomieniem  zamieszczonym  w  sołectwie  Januszkowice  (miejsce
realizacji  inwestycji),  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na stronie
internetowej, zawiadomił strony o wszczęciu postepowania.

Dla  ww.  przedsięwzięcia,  obowiązek  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na
środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływani tego przedsięwzięcia na środowisko lub brak
tego obowiązku stwierdza, w trybie art.  63 ustawyy ooś organ właściwy do wydania decyzji  o
środowiskowych uwarunkowaniach, tj. Burmistrz Zdzieszowic.      

W związku z powyŜszym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z
2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.), pismem z dnia 20.12.2010 r. znak Oś.7625-16/2010, wystąpił do
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  oraz  do  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi:
1)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-
525/1/10/md  z  dnia  28.12.10  r.  (wpłynęło  do  tut.  urzędu  03.01.11  r.)  wezwał  inwestora  do
uzupełnienia wniosku o:

– wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeŜeli plan ten został
uchwalony,  albo  informację  o  jego  braku  dla  działek  nr  1051/2,  1048,  1050,  obręb
Poborszów, jedn.ewid.160306_5 Reńska Wieś i

– oryginał (lub potwierdzony za zgodność z oryginałem) wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego dla działek nr  717, 715, 716,  682/1,  713, 657,  obręb
Januszkowice, jedn. ewid. 160505_5 Zdzieszowice.     

Uzupełnienia w ww. zakresie dokonano 10.01.2011 r. przy piśmie nr Oś. 7625 – 16/2010/2011 z
dnia 07.01.2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  postanowieniem z dnia
14.01.2011 r. (data wpływu do urzędu 18.01.11 r.) znak WOOŚ.4241.13.2011.MD wyraził opinię,
Ŝe dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.  

2) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem znak NZ/GJ 4325-59/10 z
dnia 10.01.2011 r. (wpłynęło do tut. urzędu 11.01.11 r.) zwrócił kartę informacyjną przedsięwzięcia



informując,  iŜ  stanowisko  w  powyŜszej  sprawie  zostanie  zajęte  po  przeprowadzeniu  przez
inwestora  właściwej  kwalifikacji  ww.  inwestycji  zgodnie  z  nowym  obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  213,  poz.  1397).  W  karcie  informacyjnej
przedsięwzięcia dokonano kwalifikacji inwestycji w oparciu o rozporządzenie  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. z 2004 r. Nr 257,
poz. 2573 z późn.zm.), które obecnie ma zastosowanie wyłącznie do postępowań wszczętych przed
dniem wejścia w Ŝycie nowego rozporządzenia.
Uzupełnienie (wyjaśnienie) w ww. zakresie dokonano przy piśmie Oś. 7625 – 16/2010/2011 z dnia
12.01.2011 r.  
Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Krapkowicach opinią  z  dnia 18.01.2011 r.  znak
NZ/GJ- 4325-59/10 wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko.

Przy analizie wniosku pod kątem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko przedmiotowej inwestycji, organ wziął pod uwagę łączne uwarunkowania, o których
mowa w art. 63 ust. 1 wyŜej cytowanej ustawy ooś.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało skumulowanego oddziaływania z
innymi  przedsięwzięciami.  Przewiduje  się,  Ŝe  realizacja  przedsięwzięcia  będzie  wymagała
wykorzystania niŜej wymienionych surowców, materiałów i paliw:

– wody w ilości około 10 m3 /dobę (na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe),
– kamienia w ilości około 3590 m3,
– gryzu bazaltowego około 11 m3 ,
– paliwa około 500 l/dobę  dla maszyn budowlanych i  około 50 l/mc podczas eksploatacji

inwestycji, dla agregatu prądotwórczego,
– energii  elektrycznej  (roczne zuŜycie)  dla zaplecza i  placu budowy 330000kWh oraz dla

funkcjonowania jazu 78000 kWh/rok.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich
jak: piasek i woda. 

Podczas realizacji inwestycji, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związane z
pracami budowlanymi (eksploatacją maszyn budowlanych) będzie miało charakter krótkotrwały i
ustanie z chwilą zakończenia prac. Na etapie realizacji w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
mogą wystąpić uciąŜliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac
modernizacyjnych.  Biorąc jednak pod uwagę  czas trwania prac moŜna stwierdzić,  Ŝe realizacja
przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

W  trakcie  realizacji  inwestycji,  w  celu  ograniczenia  moŜliwości  zanieczyszczenia
środowiska  gruntowo-wodnego,  zbiorniki  z  paliwem  urządzeń  pracujących  przy  robotach
modernizacyjnych zabezpieczone zostaną przed moŜliwością wycieku substancji ropopochodnych.
Realizacja  przedsięwzięcia  powodować  będzie  wytwarzanie  odpadów  głównie  z  grupy  17,  tj.
odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, gleby i ziemi ( w tym kamieni),
urobku  z  pogłębiania.  Obowiązek  zagospodarowania  powstałych  podczas  robót  odpadów,
spoczywać będzie na wykonawcy robót. Odpady komunalne, które powstaną, w trakcie realizacji
przedsięwzięcia  będą  systematycznie  gromadzone  w  pojemnikach,  a  następnie  przekazywane
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.   

W trakcie eksploatacji przedmiotowej inwestycji mogą okresowo powstawać odpady,
związane  z  bieŜącą  konserwacją  jazu.  Na  etapie  eksploatacji  wystąpi  nieznaczna  emisja
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego z procesu spalania oleju agregacie hydraulicznym,
który eksploatowany będzie tylko w sytuacjach awaryjnych (w przypadku odcięcia dopływu energii
elektrycznej z sieci zawodowej). 



Wody  opadowe  lub  roztopowe  odprowadzane  będą  bezpośrednio  do  gruntu  (etap  realizacji  i
eksploatacji).

Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagroŜenia  wystąpieniem  powaŜnej  awarii  i  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.      

Na podstawie  posiadanej  dokumentacji  nie  stwierdzono moŜliwego  skumulowanego
oddziaływania na środowisko.

Z analizy przyrodniczej wynika, Ŝe przedsięwzięcie:
– realizowane  będzie  poza  siedliskami  i  stanowiskami  gatunków  będących  przedmiotem

ochrony w Obszarze Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki,
– realizowane będzie poza stanowiskami chronionych gatunków roślin i grzybów (tj. na jego

terenie  oraz  w  najbliŜszym  sąsiedztwie  nie  stwierdzono  stanowisk  chronionych  ww.
gatunków),

– realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”.
Jednocześnie  przedmiotowe  przedsięwzięcie  stanowi  inwestycję  celu  publicznego  i  nie
podlega zakazom wprowadzonym na tym terenie (art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody),

– prace  modernizacyjne  na  jazie  nie  wprowadzają  istotnych  zmian  w układ  przestrzenny
istniejącego załoŜenia urbanistycznego, którego przestrzeń  zorganizowana jest  zgodnie z
funkcją jakiej ma słuŜyć.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
– obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
– obszary wybrzeŜy,
– obszary górskie,
– obszary objęte ochroną, w tym obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
– obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
– obszary przylegające do jezior,
– uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

W związku z powyŜszym, mając na uwadze brzmienie art. 63 ustawy ooś stwierdzono,
Ŝe planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc  pod  uwagę  zakres  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  jego  usytuowanie,
charakter i skalę oddziaływania na środowisko organ uznał, Ŝe nie ma potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia              
  

Mając na uwadze powyŜsze, orzeczono jak w sentencji  

Pouczenie:
Na podstawie art.  65 ust.  2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr
199, poz.1227 ze zm.) na postanowienie nie słuŜy stronom zaŜalenie.

                Z up. BURMISTRZA
                mgr Sybila Zimerman
         Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

       
Otrzymuj ą:

– Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole 

– Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

– Pan Piotr Wiatrowski – ul. OdrowąŜów 2, 45-089 Opole

– Strony postępowania – ogłoszenie na tablicy urzędowej i w BIP Zdzieszowice oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Januszkowice

– A/a


