
              Zdzieszowice, dnia 2016-11-02

  
 OŚ.6220.14.1.2016.JBG

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
( Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) oraz  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.),
po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
z  dnia  12.10.16  r.,  znak  NZ.4315.29.2016.TM i  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska  w
Opolu z dnia 18.10.16r., znak WOOŚ.4241.374.2016.MD

       BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: 

              Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja 

   ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

w   sprawie   uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację 
przedsięwzięcia  pn.:

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona 

zlokalizowanego na dz. o nr ew. 

Obręb Żyrowa
działki nr: 154/2, 431, 4/1, 4/4, 4/5, 4/6, 7, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 39/1,

Obręb Jasiona
działki nr: 56, 66, 67, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90, 91/1, 91/2, 
95, 96, 97/1, 97/2, 98, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 117/1, 118/1, 119, 120, 123, 124, 126/5, 151, 
152/2, 153, 155, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 
176, 177, 178, 179, 180, 181/1, 181/2, 182/1, 182/3, 182/4, 184, 185, 186, 187/1, 187/2, 188, 189, 
190, 191, 192/1, 192/3, 192/4, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197, 198, 199, 200, 201, 205/1, 205/2, 
207/1, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218/1, 218/2, 219, 
220, 221, 222, 223/1, 223/2, 223/4, 225/3, 225/4, 226, 227, 229, 230, 231, 319/1, 319/2, 320, 321, 
322, 329, 330, 332, 334, 336, 337, 654, 386, 414/1, 414/2, 414/4, 414/6, 414/7, 416, 417, 418/1, 
418/2, 418/3, 419, 428/2, 431, 432, 434, 439, 440, 441, 442/1, 443, 446, 447/2, 448, 465, 466, 467, 
469, 470, 472, 473, 474/1, 474/2, 494, 510, 511, 512, 531, 543, 544, 547, 548/1, 548/2, 550, 551, 
552, 553, 589/1, 589/2, 589/3, 589/5, 589/6, 595/1, 595/2, 596, 597, 598, 608, 614/4, 634, 635.

Jedynie część działki nr 599 obręb Jasiona nie jest objęta zasięgiem obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Pozostałe działki w części objętej planowanym przedsięwzięciem wraz z obszarem oddziaływania
objęte  są  zasięgiem  aktualnie  obowiązującego przyjętego  uchwałą  Nr XXXVI/243/97  Rady
Miejskiej  w  Zdzieszowicach  z  dnia  2  kwietnia  1997r.  w  sprawie  miejscowego planu



zagospodarowania  przestrzennego wyznaczonych  obszarów  w sołectwach  Oleszka  -  Żyrowa  -
Jasiona.

po  uzyskaniu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

p o s t a n a w i a

odstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowego
przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE

Pełnomocnik Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Pan Marek Klyk – Biuro Projektowe ECO-
UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole  złożył w dniu 29.09.2016 r.  w tut. urzędzie wniosek bez
znaku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn.  budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jasiona. 

Do  wniosku  Inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  zawierającą  dane,  o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2016 r., poz.353 z późn.zm.), pełnomocnictwo udzielone
Panu Markowi Klyk, wypis z rejestru gruntów, mapy ewidencyjne obszaru inwestycji oraz wersję
elektroniczną karty informacyjnej.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9  listopada  2010  r.  w  sprawie przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko ( tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z
wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych
w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków). 

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.
U  z  2016  r.,  poz.353  z  późn.zm.),  pismem  z  dnia  05.10.2016  r.  znak  OŚ.6220.14.2016.JBG,
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  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Krapkowicach  w  piśmie
(opinii  sanitarnej)  z  dnia  12.10.16  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  17.10.16  r.)  znak
NZ.4315.29.2016.TM wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko. 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  piśmie  znak
WOOŚ.4241.374.2016.MD  z dnia  18.10.16 r.  (data wpływu do tut.  urzędu 19.10.16 r.)  wyraził
opinię,  iż  dla  przedmiotowego przedsięwzięcia  nie istnieje  konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko. 



Organ zważył co następuje:
W ramach  inwestycji  przewiduje  się  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości

Jasiona, w rejonie ulic: Głównej, Polnej, Krótkiej i Myśliwca oraz części zabudowań położonych na
gruntach miejscowości Żyrowa, przylegającej do miejscowości Jasiona od strony południowej przy
ulicy Krótkiej.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano budowę:
- kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 i DN150 o łącznej dł. ok. 3300 m;
- sieciowych przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym - 2 szt.;
- rurociągów tłocznych z sieciowych przepompowni ścieków z rur Ø90 mm i Ø110 mm o łącznej 
dł. ok. 2450 m;
- przydomowych przepompowni ścieków - ok. 2 szt.;
- rurociągów tłocznych z przepompowni przydomowych z rur Ø63 mm o łącznej dł.ok. 300 m.

Planowana do realizacji kanalizacja przebiegać będzie w drogach (droga powiatowa nr 1443
O i nr 1454 O, droga wojewódzka nr 423, droga gminna), przez pola uprawne i łąki oraz działki
prywatne.  Planowana  do  realizacji  inwestycja  ma  charakter  liniowy.  Prace  budowlane  będą
prowadzone w wykopach otwartych oraz metodami bezwykopowymi.

Teren, po realizacji inwestycji, zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcie
nie spowoduje zmiany sposobu zagospodarowania terenu.

Podczas realizacji  robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może
występować  lokalny,  krótkotrwały  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza.  Ze  względu  na
charakter  prac  możliwy jest  wzrost  zapylenia  w sąsiedztwie terenu  objętego  przedsięwzięciem,
prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.

Eksploatacja  przedmiotowej  inwestycji  nie  będzie  źródłem  emisji  zanieczyszczeń  do
powietrza.

W trakcie realizacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prowadzenia prac budowlanych
mogą wystąpić uciążliwości  związane z emisją hałasu i  wibracjami, powodowane pracą sprzętu
budowlanego.  Niemniej  jednak  relatywnie  krótki  okres  trwania  prac  nie  powinien  powodować
nadmiernej  uciążliwości  dla  otoczenia.  Prace  budowlane  prowadzone  będą  w  porze  dziennej.
Eksploatacja kanalizacji nie będzie źródłem hałasu do otoczenia.

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki
posiadające stosowne uprawnienia.  W trakcie eksploatacji  przedmiotowej kanalizacji  powstawać
mogą  odpady  związane  z  bieżącym  jej  utrzymaniem.  Wykonawca  robót  zorganizuje  zaplecze
sanitarne dla pracowników budowy.

W skład  Planu  gospodarowania  wodami  wchodzi  Program  wodno-środowiskowy kraju,
który  określa  podstawowe  i  uzupełniające  działania  zmierzające  do  poprawy  lub  utrzymania
dobrego stanu wód w poszczególnych obszarach dorzeczy. Działania podstawowe ww. Programu
wskazane zostały w art. 113b ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r.,
poz. 469, z późn.zm.) i obejmują wdrożenie przepisów dotyczących ochrony wód, między innymi,
wynikające z ustawy z dnia 7  czerwca 2001r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i  zbiorowym
odprowadzaniu ścieków. 
W  związku  z  powyższym,  oraz  biorąc  pod  uwagę  charakter  i  skalę  przedmiotowego
przedsięwzięcia,  ocenia się,  że realizacja inwestycji  nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów
środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.



Z analizy przyrodniczej wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach Parku
Krajobrazowego „Góra Św. Anny” i jego otulinie w odniesieniu, do którego zastosowanie mają
zakazy określone w rozporządzeniu Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/17/2006 z dnia 8 maja 2006r.
w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 17 maja 2006r. Nr
33, poz. 1134). Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz.
1651,z  późn.zm.)  zakazy  wprowadzone  w  parkach  krajobrazowych  nie  obejmują  realizacji
inwestycji celu publicznego, do których zalicza się przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 6
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2015r. poz. 1774,
z późn.zm.).

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  stwierdzono,  że  realizacja  przedsięwzięcia  nie  będzie
sprzeczna z ww. przepisami prawa. Jednocześnie inwestycja realizowana będzie poza pozostałymi
formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r.,
poz.  1651,  z  późn.zm.),  w  tym  poza  stwierdzonymi  dotychczas  stanowiskami  gatunków
chronionych i ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich
zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w odległości ok. 1 km od granic obszaru Natura 2000
Góra Świętej Anny PLH160002 dla którego ustanowiono Plan Zadań Ochronnych (Dz.Urz.Woj.
Op. z 2012 r. poz. 584 i 1560). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne
zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków będących przedmiotem
ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. 

Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w Planie Zadań
Ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew lub krzewów. 

Ponadto biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art.  63 ustawy ooś,  organ ustalił,  że w
zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary górskie;
- obszary leśne;
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie  w oparciu  o  treść  „Programu ochrony powietrza  dla strefy  opolskiej,  ze
względu  na  przekroczenie  poziomów  dopuszczalnych  pyłu  PM10,  pyłu  PM  2,5  oraz  poziomu
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”  tutejszy organ ustalił, że
przedsięwzięcie  zlokalizowane  będzie  w  obszarze  (gmina  Zdzieszowice),  na  terenie  którego
występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10, pyłu PM2,5 benzo(a)pirenu.

Biorąc jednak pod uwagę charakter  przedsięwzięcia (inwestycja  liniowa – projektowane
przewody kanalizacyjne  zlokalizowane  zostaną  pod  powierzchnią  terenu)  uznano,  że  realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Po  zapoznaniu  się  z  przedłożoną  dokumentacją,  analizując  wyżej  opisane  cechy
przedsięwzięcia  stwierdzono,  że  nie  będzie  ono  znacząco  negatywnie  oddziaływać  na  stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia
wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na charakter przedsięwzięcia inwestycja nie wymaga
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ustawy z dnia  3 października 2008 r.
o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2016 r., poz.353 z poźn.zm.) 



 a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora
Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w
Krapkowicach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia.

Wobec  powyższego orzeczono jak w sentencji.                     
      

Pouczenie:
      

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa postanowienie w tej
sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzji. 

     Z up. BURMISTRZA

        mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:
1.Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na ręce pełnomocnika Pana Marka Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole 
2. A/a 
Do wiadomości:
- Tablica ogłoszeń w sołectwie Jasiona
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice


