
           Zdzieszowice, 2014-12-29

OŚ.6220.5.1.2014.JBG

D E C Y Z J A 
             o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82, art. 85 ust.2 pkt 1 i  ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2, w związku z § 3 ust.1 pkt.66
lit.a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć
mogących  znacząco oddziaływać  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2010 r.  Nr  213,  poz.  1397 z
późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.08.2014 r. (wpłynął do tut. urzędu 13.08.14 r.)
Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu,  działającego  poprzez
pełnomocnika  Panią  Annę  Maksymiuk-Dziuban  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  „modernizacja jazów odrzańskich na
odcinku w zarządzie RZGW Wrocław województwo opolskie"- modernizacja stopnia wodnego
w Januszkowicach, z uwzględnieniem przebudowy przepławki dla ryb” po zapoznaniu się z
opiniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 05.11.2014 r  (data
wpływu do tut. Urzędu 10.11.2014 r.) znak NZ/TM-4325-27/14 oraz  Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16.12.2014 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.12.14 r.)
znak WOOŚ.4242.84.2014.MD.3  

Burmistrz Zdzieszowic
ustala

środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowego przedsięwzięcia w wariancie
proponowanym przez Inwestora (wariant 2C-wariant 2 modernizacji jazu oraz wariant

C modernizacji przepławki)

 I. Określam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedmiotem przedsięwzięcia jest stopień wodny Januszkowice oraz jego najbliższe
sąsiedztwo  tj.  brzegi  rzeki  oraz  istniejące  urządzenia  hydrotechniczne.  Pod  względem
administracyjnym stopień wodny Januszkowice zlokalizowany jest na rzecze Odrze w km
105,600,  na terenie  gmin  Reńska Wieś  i  Zdzieszowice  w woj.  opolskim.  Stanowi  część
kaskadowej zabudowy Odry na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeg Dolny. 

W skład stopnia wodnego Januszkowice wchodzi jaz sektorowy z kładką służbową,
nowo wybudowana elektrownia wodna, nie będąca w zarządzie RZGW we Wrocławiu, śluza
duża (pociągowa), śluza mała, awanporty górny i dolny śluz, oddzielone od koryta rzeki Odry
tamą  rozdzielczą  na  wodzie  górnej  (WG)  i  dolnej  (WD),  osiedle  przystopniowe
zlokalizowane na lewym brzegu rzeki, nabrzeże przeładunkowe zlokalizowane na prawym
brzegu  rzeki  powyżej  jazu  na  WG.  W  prawym  przyczółku  znajduje  się  przepławka
komorowo-schodkowa (14-sto komorowa).
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Głównym celem przedsięwzięcia  jest  poprawa stanu technicznego jazu  i  poprawa
warunków  eksploatacji  jazu.  Planowana  modernizacja  i  przebudowa  jazu  pozwoli  na
prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, utrzymanie poziomu wody dla potrzeb śluzowania
oraz  podniesie  stopień  bezpieczeństwa  w  okresie  przejścia  wielkich  wód.  Podstawowym
elementem planowanej modernizacji jazu wraz z obiektami towarzyszącymi jest przebudowa
zamknięć  jazu,  z  sektorowych na klapowe wraz  z  niezbędną  infrastrukturą  mechaniczną,
elektryczną  oraz instalacyjną.  Celem przedsięwzięcia jest również  poprawa warunków dla
migracji ichtiofauny, cel ten zrealizowany będzie poprzez modernizację istniejącej przepławki
dla ryb.       

2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć niżej
wymienione działania:
-a) wszystkie prace ziemno – budowlane prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach
od 6.00 do 22.00;
b) przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw pracy;
c) wycinkę drzew i krzewów prowadzić w terminie od 15 października do 15 marca, czyli
poza okresem lęgowym ptaków;
d)  transport  kołowy  koncentrować  na  prawym  brzegu  rzeki  Odry  w  celu  ograniczenia
oddziaływania na obszar Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki. Na lewym brzegu Odry zachować
dziesięciometrowy pas buforowy,  liczony od granic zasięgu zinwentaryzowanych siedlisk,
będących przedmiotami ochrony obszaru natura 2000 Łęg Zdzieszowicki;
e) na czas przebudowy istniejącej przepławki umożliwi ć migrację organizmów przez stopień
wodny  Januszkowice  poprzez  wykorzystanie  kanałów  obiegowych  po  otwarciu  wrót  w
głowie dolnej śluzy, w celu wytworzenia prądu wabiącego. W przypadku braku śluzowań na
potrzeby żeglugi, bądź braku minimum dwóch śluzowań w ciągu dnia na potrzeby żeglugi,
przeprowadzić śluzowanie bez jednostek żeglugowych;
f) na czas przebudowy istniejącej przepławki zrzucać wodę wszystkimi czynnymi przęsłami
jazu warstwą minimum 0,1 m;
g) w czasie trwania prac budowlanych, w celu zapewnienia migracji  rybom, wykorzystać
istniejącą  belkę  zanieczyszczeń  usytuowaną  na  przedłużeniu  brzegu  prawego  na  górnym
stanowisku  elektrowni.  Na  istniejącej  belce  zanieczyszczeń  wykonać  ażurowy  ekran
naprowadzający o głębokości 1,00 m zanurzenia poniżej normalnego poziomu wody;
h) w okresie gdy wody Odry nie są stale przepuszczane przez jaz ( w okresie przepływów
poniżej 62,0 m³/s):

• w  miesiącach  marzec-czerwiec  oraz  wrzesień  -  październik,  1  raz  dziennie
przepuszczać  prawym przęsłem jazu ok. 0,3 m warstwy wody nad klapą  w czasie
około 1,0 godziny,

• w miesiącach lipiec - sierpień oraz listopad, raz na 72 godziny, przepuszczać prawym
przęsłem jazu ok. 0,3 m  warstwy wody nad klapą w czasie około 1,0 godziny.

Procedura przepuszczania wód zostanie uszczegółowiona w czasie prowadzenia naukowego
monitoringu skuteczności funkcjonowania przepławki;
i) zainstalować specjalną barierę elektryczno-elektroniczną, działającą nieprzerwalnie w ciągu
całego roku, nakierowującą ryby do przepławki od strony wody górnej. Bariera ta powinna 
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być  usytuowana  na wlocie  do kanału  doprowadzającego wodę  do  turbin  pod kątem 30-45º,
kierując spływające ryby do przepławki;
j)  prace  polegające  na  zabijaniu  ścianek  szczelin  przepławki  oraz  języka  rozdzielczego,
powodujące hałas i wibracje, a w konsekwencji  odstraszanie ryb i  zatrzymanie migracji  ryb,
prowadzić poza okresem trwającym od 1 kwietnia do 15 czerwca;
k)  w  trakcie  prowadzonych  prac  budowlanych  związanych  z  wykopami,  zapewnić  nadzór
herpetologiczny, w ramach którego systematycznie min. raz na trzy dni będą kontrolowane prace
budowy,  oraz  czynna  ochrona  płazów,  polegająca  na  odławianiu  płazów  z  urządzeń
odwodnieniowych, wykopów oraz innych pułapek. Uwolnienia płazów dokonywać  codziennie
przed  rozpoczęciem prac.

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.

W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3
października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z
2013  r.  poz.1235  z  późn.zm.)  dalej  zwanej  ustawą  ooś,  należy  określić  warunki  i  sposób
zagospodarowania  mas ziemnych,  usuwanych albo przemieszczanych podczas prowadzonych
prac ziemnych, w związku z realizacją inwestycji oraz niepowodujących przekroczeń standardów
jakości gleby i ziemi.        

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych
awarii przemysłowych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedsięwzięcie  nie  zalicza  się  do  przedsięwzięć  stwarzających  zagrożenie  występowania
poważnych awarii przemysłowych.

5.  Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

     6. Obszar ograniczonego użytkowania.

  Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla przedmiotowego
      przedsięwzięcia.

   7. Integralną częścią decyzji jest Załącznik nr 1, będący charakterystyką przedsięwzięcia.  
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U Z A S A D N I E N I E

Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  we Wrocławiu,  działający poprzez  pełnomocnika
Panią  Annę  Maksymiuk-Dziuban,  w  dniu  09.10.2014  r.  złożył  wniosek  o   o  podjęcie
zawieszonego postępowania (postanowienie Burmistrza Zdzieszowic - znak OŚ.6220.5.2014.JBG
z  dnia  05.09.14  r.)  w  sprawie  wydana  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla
przedsięwzięcia polegającego na modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW
Wrocław  województwo  opolskie"-  modernizacja  stopnia wodnego  w  Januszkowicach,  z
uwzględnieniem przebudowy przepławki dla ryb”.

W związku  z  faktem,  iż  przyczyną  zawieszenia  postępowania  w  niniejszej  sprawie  była
konieczność dołączenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (postanowienie RDOŚ w Opolu z
28.08.14 r. znak WOOŚ.4241.272.2014.MD Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z art. 97 §2 ustawy z
dnia  14 czerwca 1960 r.  K.p.a.  (Dz. U.  z  2013 r.,  poz.  267)  oraz na żądanie strony podjął
postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na
realizację  przedmiotowej  inwestycji  (postanowienie  Burmistrza Zdzieszowic  znak
OŚ.6220.5.1.2014.JBG z dnia 13.10.14 r.).

Do  wniosku  został  załączony raport  oddziaływania  na  środowisko  inwestycji  jw.,
sporządzony przez  DHV Hydroprojekt Michał Komorowski, Renata Kośko, Anna Maksymiuk-
Dziuban zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o
środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach
oddziaływania na środowisko ( Dz. U Z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), mapy ewidencyjne, wypis
z ewidencji gruntów, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapis raportu
na informatycznym nośniku danych.

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, prowadzona przez
Burmistrza Zdzieszowic, wymaga, na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008
r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko, zapewnienia  możliwości  udziału
społeczeństwa  w  postępowaniu.  W związku  z  tym,  w  oparciu  o  art.  33  cytowanej  ustawy,
zawiadomieniem z dnia 13.10.2014 r. znak OŚ.6220.5.1.2014.JBG, informacja o wniosku oraz
załączonym do niego raporcie została przekazana do publicznej wiadomości, tj. informacja o:
-  przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko,
- wszczęciu postępowania,
- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie,
- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii,
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz miejscu, w którym jest ona
wyłożona do wglądu,
- możliwości składania uwag i wniosków,
- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich
składania,
- organie właściwym do rozpatrzenia uwagi i wniosków.

W zawiadomieniu organ, wskazał, że postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia,  prowadzone jest na
rzecz  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu,  a  organem właściwym  do
wydania decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest
Burmistrz  Zdzieszowic.  Społeczeństwo  zostało  poinformowane  o  organach  właściwych  do
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wydania opinii o zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz opinii
przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W zawiadomieniu  organ wskazał,  że każdy może zapoznać  się  z  wnioskiem oraz
pozostałą  dokumentacją  sprawy  (  w  tym  z  raportem  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na
środowisko) od dnia publicznego wywieszenia zawiadomienia, w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w pokoju B 207 w godzinach od 7.30-15.30.
Ponadto  wskazał,  że  każdy  może  składać  uwagi  i  wnioski  odnośnie  planowanego
przedsięwzięcia  w  formie  pisemnej  pod  w/w  adresem,  ustnie  do  protokołu  lub  w  formie
elektronicznej  od  dnia  13.10.14  r.  do  03.11.14  r.  (włącznie)  a  organem  właściwym  do
rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Burmistrz Zdzieszowic. 

Stosownie do dyspozycji  art.  3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udostępnianiu informacji  o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, informacje o planowanym przedsięwzięciu zostały podane do
publicznej wiadomości, poprzez zawiadomienie w sposób zwyczajowo przyjęty w dniach od
13.10.14 r. do 03.11.14 r.:
1. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie tj. na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
2. udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach,
3. wywieszenie zawiadomienia na  tablicy ogłoszeń w miejscu inwestycji w miejscowości
Januszkowice,
4. ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w gminie Reńska Wieś. 
   

W  trakcie  prowadzonego  postępowania  z  udziałem  społeczeństwa  w  określonym
terminie  do Burmistrza Zdzieszowic nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski dotyczące realizacji
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

W ten sposób zrealizowano dyrektywę  zapewniania udziału społeczeństwa zawartą
m.in. w treści art. 85 ust 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2013 r.,  poz.1235 z późn.zm.), jednakże
wobec nie zgłoszenia żadnych uwag i wniosków na tym etapie postępowania, wynikający z
tego przepisu wymóg opisania w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, w jaki sposób zostały
wzięte  pod uwagę  i  w  jakim zakresie  zostały uwzględnione uwagi  i  wnioski  złożone w
ramach udziału społecznego – jest bezprzedmiotowy. 
 W dniu 13.10.2014 r., zgodnie z art. 77  ust 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2  ustawy z dnia
3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji  o  środowisku i  jego ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z
2013 r., poz.1235 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic przesłał przedmiotowy raport wraz z
wnioskiem inwestora do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach w celu jego uzgodnienia. 

W toku prowadzonego postępowania w dniu 10.11.2014 r.  Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach opinią sanitarną z dnia 05.11.14 r. znak NZ/TM-4325-
27/14  zaopiniował  pozytywnie  warunki  realizacji  przedmiotowego  przedsięwzięcia  pod
względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń.
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Regionalna  Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  po  przeanalizowaniu  raportu  w
piśmie nr  WOOŚ.4242.84.2014.MD.1 z 31.10.2014 r.  wezwała pełnomocnika RZGW we
Wrocławiu Panią Annę Maksymiuk-Dziuban do uzupełnienia raportu ooś w zakresie: 
1. opisu analizowanych wariantów zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 5 lit a i b ustawy ooś w
tym wariantu  proponowanego przez wnioskodawcę  oraz  wariantu  najkorzystniejszego dla
środowiska wraz z uzasadnieniem wyboru,
2.  uzasadnienia  proponowanego  przez  wnioskodawcę  wariantu,  ze  wskazaniem  jego
oddziaływania na środowisko zgodnie z treścią art. 66 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś,
3.  przedstawienia  częstości,  terminu  oraz  czasu  opuszczania  klap  jazu  koniecznych  dla
skutecznej migracji ryb,
4.  wskazania  dodatkowych  działań  minimalizujących  oraz  wskazania  miejsc  ich
posadowienia  wraz  z  przedstawieniem  lokalizacji  umieszczenia  barier  elektryczno-
elektronicznych,
5.  wskazania  czy  parametry  przepławki  umożliwi ą  migrację  chronionym  rybom
występującym w Odrze.   

 W pismach z dnia 17.11.2014 r. (znak L.dz.TGW 1567/64/2014) oraz 09.12.2014 r. (znak
L.dz.TGW 1567/70/2014) inwestor uzupełnił dokumentację.

W związku z powyższym, po otrzymaniu wymaganych wyjaśnień-uzupełnień Regionalna
Dyrekcja  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  postanowieniem  z  dnia  16.12.2014  r.  znak
WOOŚ.4242.84.2014.MD.3  uzgodniła  i  określiła  Regionalnemu  Zarządowi  Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedmiotowej
inwestycji w wariancie proponowanym przez inwestora.

Planowane  przedsięwzięcie  zostało  zakwalifikowane  zgodnie  z  §  3  ust.  2  pkt  2  (tj.
przedsięwzięcie polegające na rozbudowie,  przebudowie lub montażu realizowanego  lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w  § 3 ust. 1, z wyłączeniem przypadków , w
których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu
część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w §
3 ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z  § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a (tj. budowle
piętrzące  wodę  na  obszarach  objętych  formami  ochrony  przyrody)  rozporządzenia  Rady
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać  na  środowisko (Dz.  U.  Nr  213,  poz.  1397  z  późn.zm.)  do  przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przewidziany  do  modernizacji  i  przebudowy  stopień  wodny  Januszkowice  jest
zlokalizowany na rzece Odrze w km 105,600 na terenie gmin Reńska Wieś i Zdzieszowice, w
województwie opolskim.

Dla  części  terenu  położonego  w obrębie  stopnia  wodnego  Januszkowice  obowiązują
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uchwała Rady Miejskiej w
Zdzieszowicach nr XXXIX/306/2001 z dnia 26.06.2001 r.)
   Jak wynika z raportu, głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego
jazu  (tym samym poprawa warunków eksploatacyjnych  jazu).  Planowana modernizacja  i
przebudowa jazu pozwoli na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, utrzymanie poziomu
wody dla  potrzeb  śluzowania  oraz  podniesie  stopień  bezpieczeństwa  w  okresie  przejścia
wielkich wód.  Podstawowym elementem planowanej  modernizacji  jazu wraz z obiektami
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towarzyszącymi  jest  przebudowa  zamknięć  jazu  wraz  z  niezbędną  infrastrukturą
mechaniczną, elektryczną oraz instalacyjną.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewidziano:
-  przebudowę  istniejącego  jazu  sektorowego  na  jaz  klapowy  wraz  z  obiektami
towarzyszącymi oraz przebudowę sterowni na przyczółku lewym i wykonanie nadbudówek
maszynowni na przyczółku prawym i filarach oraz dodatkowej kładki nad śluzami;
-  wykonanie  nowej  przepławki  z  wykorzystaniem  istniejącej  przepławki  na  prawym
przyczółku z wydłużeniem jej w kierunku wody dolnej do połączenia z kanałem wylotowym
z elektrowni wodnej. Przepławkę projektuje się jako jednoszczelinową o szerokości szczelin
0,45  m,  19  komorach,  różnicy  wysokości  dna  2,52  m  (na  wlocie  i  wylocie).  Długość
przepławki w osi 79 m. 

Jak wynika z raportu przebudowa przedmiotowego jazu nie będzie prowadziła do zmiany
piętrzenia  wody.  Zachowany  zostanie  poziom  normalnego  piętrzenia,  znajdujący  się  na
rzędnej 165,26 m mnpKr oraz poziom wody dolnej na rzędnej 162,66 m mnpKr.

W  uzupełnieniu  do  raportu  przeanalizowano  następujące  warianty  dotyczące
planowanego przedsięwzięcia:
1.   Warianty uwzględniające przebudowę jazu:
- wariant 1 – zakłada lokalizację urządzeń elektrycznych na poziomach niższych, lokalizacja
ww. urządzeń na poziomach niższych w przypadku przedostania się wody do maszynowni i
galerii spowoduje przedostanie się zanieczyszczeń z tych urządzeń do nurtu rzeki ( większa
ingerencja w środowisko wodne);
- wariant 2 (proponowany przez inwestora) zakłada lokalizację urządzeń elektrycznych na
poziomach wyższych tj. urządzenia w tym wariancie umieszczone zostaną w nadbudówkach
maszynowni  na  poziomie  kładki  pieszej  co  umożliwi  łatwiejszy  dostęp  obsługi  jazu  do
urządzeń z poziomu kładki. Ponadto, lokalizacja ww. urządzeń na poziomach wyższych w
przypadku  przedostania  się  wody  do  maszynowni  i  galerii  uniemożliwi  przedostanie  się
zanieczyszczeń z tych urządzeń do rzeki (wariant najkorzystniejszy dla środowiska).
2.   Warianty uwzględniające przebudowę przepławki:
- A – wykorzystanie rowu melioracyjnego (Potok Padół) jako trasy nowej przepławki mającej
wylot do kanału wylotowego istniejącej MEW;
-  B  –  wykonanie  nowej  przepławki,  równolegle  do  istniejącej  na  filarze  działowym  z
pozostawieniem  istniejącej.  W  wariancie  tym  funkcjonowałyby  2  niezależne  od  siebie
przepławki;
-  C  (proponowany  przez  inwestora)  –  wykonanie  nowej przepławki  (z  wykorzystaniem
istniejącej) na prawym przyczółku z wydłużeniem jej w kierunku wody dolnej do połączenia
z kanałem wylotowym z MEW.

Z uzupełnienia do raportu wynika, że wyboru lokalizacji przepławki dokonano biorąc
pod uwagę kryteria środowiskowe oraz efektywność (skuteczność) działania przepławki.

Z analizy uzupełnienia do raportu wynika, że: 
- wariant A nie został przyjęty ze względu na inny chemizm wód jaki panuje w Potoku padół
oraz znaczną odległość wlotu do przepławki ( od wody górnej) od MEW (gorsze warunki
hydrauliczne wabiące ryby do wlotu przepławki),
-  wariant  B  nie  został  przyjęty  ze  względu  na  pozostawienie  niezbędnych  dla  jazu
powierzchni komunikacyjnych ( względy technologiczno - eksploatacyjne). Realizacja tego
wariantu utrudniałaby eksploatację jazu,
-  wariant C skutecznie umożliwi dwukierunkową migrację ryb przez stopień wodny.

W wyniku analizy przedłożonych materiałów organ zważył co następuje:
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- wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant wybrany przez inwestora czyli
wariant 2C, uwzględniający przebudowę jazu zakładającą lokalizację urządzeń elektrycznych
na  poziomach  wyższych,  a  w  przypadku  przebudowy przepławki  wariant  umożliwiający
dwukierunkową migrację ryb,
- prace inwestycyjne nie wpłyną na zmianę dotychczasowej linii brzegowej koryta rzeki Odry,
- podczas realizacji robót budowlanych może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza, jednak nie będzie on znaczący i nie wpłynie na pogorszenie
jakości powietrza,
- realizacja inwestycji będzie wiązała się z pracą sprzętu budowlanego i transportowego przy
odbudowie  i  dowozie  materiałów,  który  będzie  źródłem hałasu  do  środowiska,  jednakże,
mając na uwadze eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na jałowym biegu oraz realizację
inwestycji jedynie w porze dziennej, etap ten nie powinien stanowić nadmiernej uciążliwości
na terenach chronionych,
- eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z emisją hałasu do środowiska,
- na etapie realizacji inwestycji wytwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne, głównie z
grupy 17  katalogu  odpadów o  kodach  17  01  01  (odpady betonu  oraz  gruz  betonowy z
rozbiórek i remontów), 17 05 04 (gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17
05 03) oraz zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 ,
- obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas robót spoczywać będzie  na ich
wykonawcy,
- wykonawca zobowiązany będzie do selektywnego wstępnego magazynowania odpadów w
wydzielonym  miejscu,  w  odpowiednich  pojemnikach,  kontenerach  lub  pryzmach,  z
uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi
się do ponownego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o
odpadach,
- eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z powstawaniem odpadów,
- realizacja inwestycji ze względu na zakres robót może wpłynąć na środowisko gruntowo –
wodne. Odpowiednie zabezpieczenia podłoża miejsca postoju sprzętu i maszyn budowlanych,
usuwanie wszelkich usterek sprzętu technicznego, prowadzenie stałego nadzoru nad bieżącym
wykonaniem  prac  i  stanem  urządzeń  oraz  wyposażenie  placu  budowy  (na  wypadek
ewentualnego  wystąpienia  wycieku  substancji  szkodliwych)  w  sorbenty  do  strącania
zanieczyszczeń ograniczą możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych,
- plac budowy wyposażony zostanie w przenośne sanitariaty,
-  eksploatacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wiązała  się  z  powstawaniem  ścieków
przemysłowych oraz bytowych,
-  przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze Jednolitej  Części  Wód
Powierzchniowych  o  kodzie  JCWP PLRW60001911759 Odra od  Kanału  Gliwickiego do
Osobłogi,
- realizacja przedsięwzięcia, ze względu na zakres prac i ich salę nie spowoduje trwałych,
negatywnych  oddziaływań  na  elementy  jakości  wód  powierzchniowych  (tj.  elementy
biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne) w obrębie ww JCWP a tym samym
nie  spowoduje  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  zawartych  w  ww.  Planie
Gospodarowania Wodami,
-  przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg
Zdzieszowicki” oraz obszaru Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki PLH160011,
- realizacja przedsięwzięcia nie naruszy zakazów obowiązujących w stosunku do Obszaru
Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” o którym mowa w § 3 pkt 3-6 rozporządzenia
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Wojewody  Opolskiego  Nr  0151/P/16/2006  z  dnia  8  maja 2006  r.  w  sprawie  obszarów
chronionego  krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Op  z  dnia  17  maja  2006  r.  Nr  33,  poz.  1133  z
późn.zm.).  Zgodnie  z   §   3  pkt  1  ww.  rozporządzenia  na  terenie  obszaru  chronionego
krajobrazu określony jest zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko. Jednocześnie idąc w ślad za art. 24 ust 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o
ochronie przyrody  (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn.zm.) na terenie obszaru chronionego
krajobrazu  mogą  być  realizowane  przedsięwzięcia  mogące  znacząco  oddziaływać  na
środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu,
- odnosząc się do ww. zakazu, ocena oddziaływania przedmiotowej inwestycji wykazała brak
znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg
Zdzieszowicki”,
-  kilkudniowe obniżenie piętrzenia ze względu na przebudowę  przedmiotowego jazu, nie
wpłynie  na cele  i  przedmioty ochrony ww. obszaru  Natura 2000,  a co za tym idzie nie
wpłynie znacząco negatywnie na obszary Natura 2000, integralność i spójność tych obszarów,
-  elementem  przedsięwzięcia  jest  przepławka  dla  ryb,  umożliwiająca  dwukierunkową
migrację  ryb  przez  stopień  wodny  Januszkowice.  W  tym  celu  wykorzystana  zostanie
istniejąca przepławka komorowa, zlokalizowana na prawym przyczółku, z wydłużeniem jej w
kierunku wody dolnej, do połączenia z kanałem wylotowym z elektrowni (elementem

wyposażenia  przepławki  jest  ekran  naprowadzający  spływające  ryby  sprzed  wlotu  na
elektrownię do przepławki),
- inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że teren inwestycji nie jest obszarem odznaczającym
się  wysoka  wartością  przyrodniczą  dla  płazów,  ponieważ  nie  odnotowano  tam  terenów
rozrodczych o wybitnej wartości,
- nie wskazano potrzeby obligatoryjnego stosowania działań minimalizujących dla tej grupy
zwierząt,
-  w  związku  z  możliwością  ewentualnego  negatywnego  oddziaływania  inwestycji  na
chronione gatunki ryb w punkcie 2 lit. e-j decyzji zaproponowano działania minimalizujące,
-  proponowana  modernizacja  jazu  nie  wpłynie  znacząco  negatywnie  na  formy  ochrony
przyrody, w tym na chronione gatunki roślin i zwierząt w województwie opolskim.
        
     W niniejszym decyzji organ odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływa-
nia przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji  o
pozwoleniu na budowę, ponieważ:
a) dane ujęte  w „Raporcie…” na temat  przedsięwzięcia  oraz  elementów przyrodniczych
środowiska  objętych  zakresem  przewidywanego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
środowisko pozwalają w pełni ocenić jego oddziaływanie na środowisko,

b) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin  i  zwierząt  lub ich siedlisk lub
siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,  w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe
formy ochrony przyrody,

c) w bezpośrednim sąsiedztwie terenu lokalizacji przedsięwzięcia brak jest innych obiektów,
których  eksploatacja  może  być  źródłem  oddziaływania  na  środowisko  o  podobnym
charakterze,  w związku z czym nie będzie występowało skumulowane oddziaływanie
planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami.
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Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa)  oraz  jego charakter
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsięwzięcia)  inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
 Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia
wystąpieniem poważnej awarii.

              
  W związku z wypełnieniem przez Wnioskodawcę  wszystkich wymogów formalnych do
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie
ochrony  środowiska  –  organ  rozpatrzył  przedmiotową  sprawę  w  oparciu  o  załączone
materiały oraz uzyskane opinie. Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane
w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na
środowisko.   

          
    Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72
ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz.1235 z
późn.zm.). 
Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  
Decyzja niniejsza jest zwolniona z opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie
skarbowej (tekst jednolity z 2004 r. dz. U. Nr 253, poz.2532 z późn.zm.)

Załącznik:
- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

                
Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska      Z up. BURMISTRZA

29.12.2014 r.          
      mgr inż Artur Gasz

              Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuj ą:
- Pełnomocnik - Pani Anna Maksymiuk-Dziuban-DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. w Warszawie,
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
- EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Pani Monika Orzłowska Januszkowice,
- Pan Franciszek Orzłowski Januszkowice,
- Pan Andrzej Hadasik Januszkowice,
- Pan Antonii Raszczyk Januszkowice,
- Pani Anna Raszczyk Januszkowice,
- Dychowskie Przedsiębiorstwo Eksploatacji Elektrowni Eldeks Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie,
- RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry,
- Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu,
- RZGW w Opolu,
- Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu,
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
- Urząd Gminy Reńska Wieś
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach
- A/A
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           Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia
znak OŚ.6220.5.1.2014.JBG z 29.12.2014 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na „ Modernizacji jazów odrzańskich na
odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie"- modernizacja stopnia
wodnego w Januszkowicach, z uwzględnieniem przebudowy przepławki dla ryb”  

Inwestor
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34
50 – 950 Wrocław
Pełnomocnik 
Pani Anna Maksymiuk-Dziuban
DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dubois 9
00-182 Warszawa

Przedmiotem  przedsięwzięcia  jest  stopień  wodny  Januszkowice  oraz  jego  najbliższe
sąsiedztwo  tj.  brzegi  rzeki  oraz  istniejące  urządzenia  hydrotechniczne.  Pod  względem
administracyjnym stopień  wodny Januszkowice zlokalizowany jest  na rzece Odrze w km
105,600, na terenie gmin Reńska Wieś i Zdzieszowice w województwie opolskim.
Stanowi część  kaskadowej zabudowy Odry na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeg Dolny.
NPP jazu wynosi 165,26 m npmKr. Powyżej niego, w km 95,515 znajduje się stopień wodny
Koźle, a poniżej w km 114,5 stopień wodny Krępa.

W trakcie  realizacji  prac  modernizacyjnych  mogą  wystąpić  negatywne  oddziaływanie  na
środowisko. Na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań istotny wpływ ma:
- odpowiednia organizacja prac, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia
materiałów,  maszyn  i  urządzeń  przed  awariami,  nie  doszło  do  skażeń,  zanieczyszczeń  i
zniszczeń w środowisku,
- stosowanie odpowiedniego sprzętu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jego jakość jak i
prawidłowa eksploatacja i konserwacja,
- gromadzenie powstających odpadów i okresowy ich odbiór przez uprawnione podmioty,
- naprawienie wszystkich szkód powstałych w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego
na potrzeby budowy oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Proponowane  działania minimalizujące  zapobiegawcze  związane  z  wodami
powierzchniowymi i podziemnymi:
-  w celu zapobiegania wyciekom z maszyn i urządzeń używanych przy modernizacji jazu
Januszkowice wraz z obiektami towarzyszącymi, należy dokonywać regularnych przeglądów
technicznych w celu utrzymania maszyn i urządzeń w należytym stanie technicznym,
-  wszelkiego  rodzaju  zużyte  materiały  eksploatacyjne  o  charakterze  odpadów
niebezpiecznych (akumulatory itp), przetrzymywane powinny być w specjalnych wiatach, w
przypadku przepracowanych płynów eksploatacyjnych w szczelnych pojemnikach. Miejsca
przetrzymywania  takich  materiałów  powinny  znajdować  się  poza  obrębem  zasięgu  wód
powodziowych,
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- należy opracować i wdrożyć  procedury postępowania, określającego ewakuację  sprzętu i
urządzeń podczas wystąpienia wezbrań powodziowych,
- zapewnienie sanitariatu dla pracowników budowy, wyposażonego w szczelny zbiornik na
ścieki.

Proponowane działania zapobiegawcze związane z hałasem:
-  warunki  wyboru  wykonawcy  prac  powinny  uwzględniać  jako  jedne  z  kryteriów:  stan
techniczny maszyn oraz możliwie jak najmniejsze poziomy mocy akustycznej sprzętu.

Proponowane działania zapobiegawcze związane z odpadami:
-  odpady  zbliżone  do  odpadów  komunalnych  gromadzone  powinny  być  selektywnie  i
okresowo wywożone przez uprawnione, wyspecjalizowane podmioty,
-  odpady  niebezpieczne  gromadzone  powinny  być  w  selektywny  sposób,  w  szczelnych
pojemnikach  w  miejscach  odizolowanych  od  wpływu  warunków  atmosferycznych  skąd
odbierane powinny być  przez odpowiednie podmioty, posiadające stosowne pozwolenia na
zbieranie  i  transport  odpadów  niebezpiecznych.  Miejsca  przetrzymywania  odpadów
niebezpiecznych  powinny  znajdować  się  poza  obrębem  zasięgu  wód  powodziowych.  W
sytuacji, gdy miejsca gromadzenia odpadów niebezpiecznych objęte będą zasięgiem wezbrań
powodziowych, należy zagwarantować szybki odbiór tych odpadów w momencie ogłoszenia
stanu pogotowia powodziowego.

Proponowane działania zapobiegawcze i ograniczające dla flory i fauny:
- w miarę możliwości, należy dążyć do koncentracji transportu kołowego na brzegu prawym,
w celu ograniczenia oddziaływania na obszar Natura 2000 - Łęg Zdzieszowicki,
-  na  czas  wyłączenia  istniejącej  przepławki  z  eksploatacji  (co  spowodowane  będzie  jej
przebudową) zaleca się działania umożliwiające migrację organizmów przez stopień wodny
Januszkowice, tj.:

• wykorzystanie  śluzy  dla  migracji  zwierząt  wodnych.  Po  otwarciu  wrót  w  głowie
dolnej  śluzy,  do wytworzenia  prądu wabiącego mogą  zostać  wykorzystane kanały
obiegowe. W przypadku braku żeglugi (brak śluzowań w danym dniu), minimum dwa
razy dziennie przeprowadzi się „puste śluzowanie” (bez jednostek żeglugowych),

• zrzucanie wody wszystkimi czynnymi (nieremontowanymi) przęsłami jazu warstwą
minimum 0.1m przez okres przebudowywania istniejącej przepławki.

                Z up. BURMISTRZA
         

      mgr inż Artur Gasz
              Z-ca Burmistrza Zdzieszowic
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