
               Zdzieszowice, 03.11.2016 r

OŚ.6220.15.2.2016.JBG

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Burmistrz  Zdzieszowic działając  na  podstawie art.  38 oraz  art.  85 ust.  3  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 ( t.j. Dz. U
z 2016 r. poz.353 z późn.zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

że  dnia  3  listopada  2016  r.  została  wydana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nr
OŚ.6220.15.2.2016.JBG dla przedsięwzięcia pn.

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oleszka

Niniejsza  decyzja  oraz  dokumentacja  sprawy,  w  tym  opinia  Regionalnego  Dyrektora
Ochrony  Środowiska  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego,  są  do  wglądu  w
siedzibie  Urzędu  Miejskiego  -Referat  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony Środowiska  przy ul.
Bolesława Chrobrego 34  w Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania tj. od
7.30 do 15.30.

Przedmiotowe  zawiadomienie  zostaje  podane  do  publicznej  wiadomości  przez
zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
bip.biuletyn.info.pl,  a  także  przez  wywieszenie   na  tablicach  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu
Miejskiego i w sołectwie Oleszka.

        Z up. BURMISTRZA

         mgr inż. Artur Gasz
    Z-ca Burmistrza Zdzieszowic



                                         Zdzieszowice, 03.11.2016 r.

OŚ.6220.15.2.2016.JBG

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia
 

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 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 ( t.j.
Dz. U z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.) a także  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2016 r.,  poz.23 z późn.zm.)  po rozpatrzeniu wniosku
złożonego przez  Pełnomocnika Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Pana Marka Klyk – Biuro
Projektowe  ECO-UNIT  ul.  Cygana  4/213,  45-131  Opole   z w  sprawie  wydania  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco
oddziaływać  na  środowisko  polegającego  na  budowie  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości
Oleszka  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w
Krapkowicach  z  dnia  12.10.16  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  17.10.16  r.)  znak
NZ.4315.30.2016.TM i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 21.10.16 r.
(data wpływu do tut. urzędu 24.10.16 r.) znak WOOŚ.4241.374.2016.DF

stwierdzam

brak potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na

środowisko

U Z A S A D N I E N I E

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

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.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach  zawierających  informacje  o  środowisku  prowadzonym  przez  Referat  Gospodarki
Komunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach,  ul.  Bolesława
Chrobrego 34.
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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.

Dnia 5  października 2016  r.  wszczęto  postępowanie  administracyjne  w  przedmiotowej
sprawie, o którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i
nie zgłosiły zastrzeżeń. Zawiadomienie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na
okres  od  dnia  05.10.2016r.  do  dnia  19.10.2016r.  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  w
budynku urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Oleszka.

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 udostępnieniu 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.6220.15.2016.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.4315.30.2016.TM wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak
WOOŚ.4241.371.2016.DF  z  dnia  21.10.16  r.  (data  wpływu  do tut.  urzędu  24.10.16  r.)  wyraził
opinię,  iż  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko. 

25  października 2016 r.  stosownie do art.  10 i  art.  73 §  1  ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego  (Dz.U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.zm.)  Burmistrz  Zdzieszowic   zawiadomił  o
otrzymanych uzgodnieniach od organów opiniujących tj.  RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach.
Obwieszczenie zostało umieszczone  (na okres od 25.10.16 r. – 02.11.16 r.) na stronie internetowej BIP
miasta Zdzieszowice, na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie oraz w sołectwie Oleszka.

Organ zważył co następuje:

W  ramach  inwestycji  przewiduje  się  wykonanie  kanalizacji  sanitarnej  w  miejscowości
Jasiona, w rejonie ulic Wiejskiej i Kościuszki oraz dla części zabudowań położonych na gruntach
miejscowości  Jasiona (  tzw. Kolonia Oleszka przylegająca do miejscowości  Oleszka wzdłuż ul.
Kościuszki).

Zaprojektowany  układ  technologiczny  przewiduje  grawitacyjny  spływ  ścieków  z
poszczególnych  posesji  do zbiorczych  kolektorów sanitarnych  (zlokalizowanych  w pasach dróg
publicznych i wewnętrznych) transportujących nieczystości do sieciowej pompowni ścieków PO-1.
Następnie  rurociągiem  tłocznym  fekalia  pompowane  będą  do  kolejnego  systemu  kolektorów
grawitacyjnych w pasie  ulicy Kościuszki by ostatecznie przetransportować je poprzez istniejącą
studnię  kanalizacyjną  (zlokalizowaną  w  pasie  drogowym  drogi  powiatowej  nr  1443  O)  do
istniejącego systemu kanalizacyjnego miejscowości Żyrowa połączonego z oczyszczalnią ścieków
w Zdzieszowicach.
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Przewiduje się wykonanie:
- podłączeń grawitacyjnych posesji z rur PVC-U o średnicy zewnętrznej Ø160mm,
- studzienek przyłączeniowych Ø425mm dla każdej posesji,
- sieci grawitacyjnych kolektorów sanitarnych z rur PVC-U DN200 i DN150 o długości łącznej ok. 
2900 m,
- sieciowej przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w miejscowości Żyrowa w 
rejonie ulicy Kościuszki wraz z rurociągiem tłocznym RT2 z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 
Ø90x5,4mm składającej się z odrębnej komory roboczej pomp i komory zasuw (dopuszcza się 
zamiennie zastosowanie tłoczni ścieków),
- rurociągów tłocznych z sieciowych przepompowni ścieków z rur Ø90mm o długości
łącznej ok. 350 m.

Trasę  projektowanej  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej  oraz  rurociągów  tłocznych  ze
względu na istniejące uwarunkowania terenowe przewidziano w pasie dróg publicznych. 
Częściowo projektowaną kanalizację usytuowano w pasach drogowych dróg wewnętrznych.

Planuje się wykonanie części odcinków kanalizacji bezwykopowo w tym:
- w przypadku rurociągów grawitacyjnych na odcinkach prowadzonych w poprzek pasa drogi, w
miejscach o dużej głębokości posadowienia oraz miejscach skrzyżowań z przepustami lub innym
uzbrojeniem,
-  w przypadku rurociągów tłocznych  jedynie  w  miejscach  planowanych  studni  oraz  miejscach
połączeń  odcinków  przewiduje  się  wykonanie  wykopów  otwartych  celem  wykonania  prac
montażowych.

Dla  pozostałych  odcinków  wykonywane  będą  wykopy  o  ścianach  pionowych
zabezpieczonych  boksami  szalunkowymi  z  rozparciem  lub  poprzez  rozkop  z  zachowaniem
wymaganych nachyleń skarp.
Rurociągi układane będą na rodzimym gruncie piaszczystym, a w przypadku wystąpienia gruntów
innych niż piaszczyste na podsypce żwirowo-piaskowej.

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  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.

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały między innymi następujące odpady: gruz,
fragmenty  rur,  inne  zmieszane  odpady  budowlane,  masy  ziemne,  nawierzchnia  asfaltowa  jako
odpad  niebezpieczny.  Wszystkie  ww.  odpady  zostaną  zagospodarowane  zgodnie  z  ustawą  o
odpadach. Ziemia urodzajna (humus) pochodząca z terenu pól będzie składowana obok wykopu i
ponownie wykorzystana, natomiast nadmiar ziemi z wykopów będzie odwożony na składowisko
odpadów. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy.

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.

Występujące  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  budowy  drzewa,  krzewy  i  gleba  podlegają
ochronie  i  powinny  być  przedmiotem  troski  prowadzących  roboty  budowlane.  Roślinność  nie
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powinna  być  narażona  na  negatywne  skutki  i  należy  zwrócić  uwagę,  aby  pracujące  maszyny,
urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew, niszczenia
krzewów  i  warstwy  urodzajnej  gleby.  Organizacja  placu  budowy  powinna  eliminować  m.in.
obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej określone zagrożenia.

Planowane do wykonania prace położone są w granicach Parku Krajobrazowego „Góra Św.
Anny”. W § 5 rozporządzenia Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z 8 maja 2006 r. w sprawie
Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1134) wskazano zakazy,
które obowiązują w granicach parku krajobrazowego. Z treści art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.) wynika, że zakazy
powyższe nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego, do których zalicza się, zgodnie z art. 6
pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774,
z późn. zm.), budowę i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w
wodę,  gromadzenia,  przesyłania,  oczyszczania  i  odprowadzania  ścieków  oraz  odzysku  i
unieszkodliwiania  odpadów,  w  tym  ich  składowania.  Biorąc  powyższe  pod  uwagę  uznano,  że
zaplanowane czynności nie będą stały w sprzeczności z przepisami prawa.

Ponadto planowane zamierzenie na odcinku ok. 500m będzie realizowane wzdłuż granic
obszaru  Natura  2000  Góra  Św.  Anny.  Dla  przedmiotowego  terenu  obowiązuje  plan  zadań
ochronnych ustanowiony Zarządzeniem Nr 11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 13 kwietna 2012 r.  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Góra Św. Anny PLH 160002 (Dz. Urz. Woj. Op. Z 2012 r., poz. 584). Z analizy ww.
planu wynika,  że najbliższym siedliskiem chronionym na terenie ww. obszaru Natura 2000 jest
wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG siedlisko o kodzie 9130 – żyzne buczyny
(ok. 480m od planowanego zamierzenia). Jako istniejące zagrożenia dla ww. siedliska plan zadań
ochronnych  wskazuje:  wycinkę  lasu,  usuwanie  martwych  i  umierających  drzew  oraz  inwazję
obcych  gatunków.  Natomiast  wskazywane  zagrożenie  potencjalne  to  wycinka  lasu  i  usuwanie
martwych i umierających drzew. Planowane przedsięwzięcie nie będzie generowało ww. zagrożeń,
a jego realizacja nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar; w wyniku ich prowadzenia nie
zostaną  również  zniszczone  stanowiska  i  siedliska  roślin  oraz  zwierząt  będących  przedmiotem
ochrony w obszarze Natura 2000, gdyż wnioskowane czynności prowadzone będą poza nimi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania
określone w art. 63 w/w 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 objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych;
- obszary górskie lub 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 gminy Zdzieszowice, na terenie której występują
przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)piranu, pyłu PM 10 oraz pyłu PM 2,5.
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.
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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 (eksploatacja powoduje
jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie
wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznego  oddziaływania  na
środowisko.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział
w każdym stadium postępowania,  a  przed  wydaniem decyzji  umożliwił  wypowiedzenie się  co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do
toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

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 analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla
środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych
opinii  i  uzgodnień  odstąpiono  w  postępowaniu  od  konieczności  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  stwierdzam,  że  planowana  inwestycja  nie  spowoduje
uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
             

 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 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 ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz.353 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  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) 

Wpłatę dokonano na konto Urzędu Miejskiego w dniu 28 września 2016 r. (brak numeru transakcji)

                                                                                                                                    Z up. BURMISTRZA

                                 mgr inż. Artur Gasz
                          Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

 Otrzymują:
 - Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. na ręce pełnomocnika Pana Marka Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT, ul. Cygana 4/213,   45-131 Opole 
- A/a 
Do wiadomości:
- Tablica ogłoszeń w sołectwie Oleszka
- 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

Umieszczono w BIP dnia  03.11.2016 r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Oleszka w dniu 03.11.2016 r.
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  Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.15.2.2016.JBG z dnia 3 listopada 2016 r.
              

Ch ar ak te r ys t yk a  p l anow ane go  pr z ed s i ęw zi ę c ia  po le ga j ą c e go  n a  bu do wi e
ka n a l i z a c j i  s a n i t a r ne j  w  mi e j sc o wo śc i  O les z k a .

L o k a l i  z a c j a -  dz. o nr ew. 

Obręb Żyrowa

działki nr: 154/2, 431,18, 21, 22, 23, 24, 25, 39/1,

Obręb Oleszka
działki nr: 56/6, 56/9, 56/11, 56/12, 56/14, 56/15, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105/1, 105/2, 109, 110/1, 110/2, 110/3, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 127/1, 129, 130, 131, 132, 133/1, 134/1, 135/1, 136, 137, 139, 
140, 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 146, 147, 176, 177, 178, 179/2, 
179/3, 179/4, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188/5, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 189/1, 
189/2, 192/1, 192/2, 195, 196, 197, 198/3, 198/4, 199, 200, 202, 

Obręb Jasiona
działki nr: 428/1, 428/2, 447/1, 448, 449, 450, 451, 452, 453/2, 453/3, 453/4, 454, 455, 456, 459, 
460, 461/1, 461/2, 463, 464, 468, 474/2, 554, 555/1, 556/1, 557/1, 557/2, 558, 559, 560, 561/1, 
562/1, 563/1, 563/2, 567/1, 568, 569, 570, 571, 572, 573/1, 576/1, 576/5, 576/6, 581, 582, 583, 
584/1, 584/2, 585/1, 587, 589/6, 592, 593, 598, 599/1, 599/2, 600, 601, 602, 604, 605, 634.

Wszystkie 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.

      
       P r z e w i d y w a n e  i l o ś c i  w y k o r z y s t y w a n e j  w o d y,  s u r o w c ó w ,

m a t e r i a ł  ó w,  p a l i w  o r a z  e n e r g i i
Na etapie  realizacji  materiałochłonność  inwestycji  będzie  związana  z  zapotrzebowaniem takich
materiałów i mediów jak: rury,  materiały budowlane,  kruszywa, cement, masa betonowa, itp., a
także energia elektryczna i woda.
Na etapie eksploatacji inwestycja będzie wiązała się z odprowadzaniem ścieków, ponieważ zakres
przedsięwzięcia przewiduje również budowę nowych kanałów bocznych do podłączenia posesji,
poprzez które do projektowanej kanalizacji sanitarnej włączone zostaną indywidualnie wykonane
przyłącza z poszczególnych posesji. Łączna ilość ścieków o charakterze bytowym odprowadzanych
docelowo z obszaru objętego inwestycją wyniesie Qśr,d = 29,8 m3/d.

Ponadto  przedsięwzięcie  wpłynie  na  wzrost  zużycia  energii  elektrycznej  wykorzystywanej  na
obiektach  gospodarki  ściekowej  ze  względu  na  konieczność  wykonania  sieciowych  pompowni
ścieków. Szacowane zapotrzebowanie mocy pojedynczej  pompowni  wyniesie ok. 15,0kW (przy
pracy jednej pompy).

R o z w i ą z a n i a  c h r o n i ą c e  ś r o d o w i s k o 

  Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, zagrożenia dla środowiska będą niewielkie, lecz
wykonawca robót oraz inspektor nadzoru winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia
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takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z
jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy. Uwarunkowane
to jest odpowiednim prowadzeniem robót.

Roboty  budowlane,  by  spełnić  wymagania  związane  z  ochroną  środowiska,  powinny  być
poprzedzone  szczegółowym  planem  i  harmonogramem  robót,  uwzględniającym  zabezpieczenia
ekologiczne. Ścisłe przestrzeganie planów ma na celu zapewnienie:

-          odpowiedniej  organizacji  robót,  aby  na  skutek  braku  porządku,  niewłaściwego
zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do
skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

-          odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość
sprzętu,  jego  prawidłowa  eksploatacja  i  konserwacja,  jak  i  dodatkowe  wyposażenie
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

-          jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości
i zakresu późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich
pracownikami.

W celu  ograniczenia  szkodliwości  działalności  budowlanej,  wykonawca  zobowiązany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

-          sprawdzenia czy materiały lub prefabrykaty użyte do budowy posiadają odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny,

-          sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają
ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu,

-          dopilnowania,  by  naprawiono  wszystkie  szkody  powstałe  w  wyniku  korzystania
z nieruchomości lub pomieszczeń, czasowo zajętych dla potrzeb budowy,

-          dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót,

-          czuwania,  aby  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  przestrzegano  określonych
w niniejszym opracowaniu wymagań ochrony środowiska.

 

Występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy i gleba podlegają ochronie i
powinny być przedmiotem troski prowadzących roboty budowlane. Roślinność nie powinna być
narażona  na  negatywne  skutki  i  należy  zwrócić  uwagę,  aby  pracujące  maszyny,  urządzenia  i
samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew, niszczenia krzewów i
warstwy urodzajnej gleby. Organizacja placu budowy powinna eliminować m.in. obecność maszyn
mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej określone zagrożenia.

Organizacja  placu  budowy powinna  eliminować  m.in.  obecność  maszyn  mogących  wyrządzić
szkody w odległości  stwarzającej  określone zagrożenia. W trakcie budowy w miarę możliwości
chronić  istniejącą zieleń.  Zachowanie możliwie dużej  ilości  elementów naturalnych pozwoli  na
przywrócenie  krajobrazu bliskiego  naturze po  zakończeniu budowy.  Należy na bieżąco  czyścić
drogi dojazdowe do rejonu robót,  które mogą być zanieczyszczane przez sprzęt  budowlany.  Po
zakończeniu budowy należy bezzwłocznie przeprowadzić rekultywację i uporządkowanie terenu.

                Z up. BURMISTRZA

        mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic
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