
BURMISTRZ ZDZtEUJOWIC 
47-330 ZDZIESZOWICE 

uł. B. Chrobrego 34

OŚ.6220.14.1.2017.JBG

Zdzieszowice, 2017-12-01

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) oraz 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 (t.j. Dz. U z 2017 
r., poz.1405) po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z 
dnia 23.11.17 r. (data wpływu do tut. urzędu 23.11.17 r.) znak WOOŚ.4241.283.2017.Mse 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 24.11.17 r. (data 
wpływu do tut. urzędu 29.11.17 r.) znak NZ.4315.20.2017.GJ

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku firmy:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4,
02-337 Warszawa

reprezentowanej przez

Pana Jerzego Heidera

GAS-ENGINEERING, ul. gen. Hallera 20,41-709 Ruda Śląska

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

„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę gazociągu Zdzieszowice-Wroclaw, 
odcinek Zdzieszowice-Brzeg Opolski, odgałęzienie do SG Żyrowa i SG Rozwadza w zakresie :
- budowy gazociągu DN100 MOP 5.5 MPa odgałęzienie do SG Rozwadza -  długość ok. 380m
- wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 - 
odgałęzienie do SG Rozwadza oraz rozbiórka nadziemnych elementów istniejącego odcinka 
gazociągu DNI00

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

postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 30.10.17 r. ( data wpływu: 06.11.17 r.) firma Operator Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowana przez 
Pana Jerzego Heidera GAS-ENGINEERING, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Opracowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę gazociągu Zdzieszowice-Wroclaw, odcinek Zdzieszowice-Brzeg Opolski, odgałęzienie



do SG Żyrowa i SG Rozwadza w zakresie : - budowy gazociągu DNI 00 MOP 5.5 MPa odgałęzienie 
do SG Rozwadza -  długość ok. 380m - wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu 
wysokiego ciśnienia DNI 00 - odgałęzienie do SG Rozwadza oraz rozbiórka nadziemnych
elementów istniejącego odcinka gazociągu DNI 00.

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną 
obszaru inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej 
przedsięwzięcia.

Powyższa inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcia 
polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego 
przedsięwzięcia wymienionego w 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 ust. 1, o ile progi te zostały 
określone) w związku z § 3 ust. 1 pkt 11 (instalacje do-obróbki żelaznych: kuźnie, odlewnie, 
walcownie, ciągamie i instalacje do nakładania powłok metalicznych, inne niż wymienione w § 2 
ust. 1 pkt 13) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) do przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie następujących działek: 408/1, 
408/2, 414, 415/1, 416/1, 416/2, 416/4, 416/5 obręb Rozwadza. Teren inwestycji objęty jest 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach nr LIV/400/98 z dnia z 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza i Krępna. Planowana inwestycja znajduje się 
na terenie oznaczonym symbolami: Rp (tereny upraw połowych), Z (tereny dróg zbiorczych), D 
(tereny dróg dojazdowych), WG (tereny urządzeń gazownictwa).

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 2017 r., poz.1405), pismem z dnia 08.11.2017 r. znak OŚ.6220.14.2017.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 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie 
WOOŚ.4241.283.2017.MSe z dnia 23.11.17 r. wyraził opinię, iż dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z 
dnia 24.11.17 r. znak NZ.4315.20.2017.GJ wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Zdzieszowic 
stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych 
organów opiniujących, odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko.

W postanowieniu wzięto pod uwagę wymienione w art. 63 ust. 1 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 2017 
r., poz.1405) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, 
zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania



oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i 
uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji, gęstość zaludnienia wokół inwestycji oraz 
usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na 
występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszarów Natura 2000.

Karta informacyjna dla omawianego przedsięwzięcia została opracowana przez GAS- 
ENGINEERING- ul. gen Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska -Pana Rafała Sancewicza, zatwierdzona 
zaś przez Pana Jerzego Heidera.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego odcinka gazociągu 
wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5.5 MPa, o długości ok. 380 m, zasilającego SG Rozwadza, w 
miejscowości Rozwadza oraz wyłączeniu z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu DN100 
wraz z rozbiórką nadziemnych elementów w/w gazociągu.

Gazociąg wykonany zostanie z rur stalowych izolowanych fabrycznie powłoką 
polietylenową lub polipropylenową. Łączenie rur wykonywane będzie po przez spawanie.
Gazociąg będzie dopuszczony do eksploatacji, po spełnieniu szeregu warunków 
m.in.:
- po oczyszczeniu wnętrza gazociągu z zanieczyszczeń pozostałych w nim w trakcie budowy,
- po wykonaniu prób ciśnieniowych z wynikiem pozytywnym oraz opróżnieniu go z wody i 
osuszeniu,
- po sprawdzeniu poprawności działania zamontowanej armatury, urządzeń i instalacji 
pomocniczych,
- po sprawdzeniu stanu izolacji antykorozyjnej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą 
głównie:
- ruch pojazdów samochodowych oraz praca maszyn budowlanych (spalanie oleju napędowego);
- procesy spawania, w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków gazociągu,
- roboty ziemne.

Z uwagi na charakter wykonywanych robót oraz krótki czas ich trwania, realizacja 
przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja gazociągu nie będzie się wiązała z wprowadzaniem zanieczyszczeń do 
powietrza.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z emisją hałasu, w wyniku m.in.:
- wykonywania robót spawalniczych;
- wykonywania prac montażowych z wykorzystaniem agregatu prądotwórczego, sprężarki, dźwigu, 
ładowarki;
- przemieszczania się środków transportu.

Prace będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwość związana z emisją hałasu 
występować będzie tylko w fazie budowy i będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy, a po 
zakończeniu prac całkowicie zaniknie.

Proces przesyłu gazu gazociągiem w trakcie normalnej, niezakłóconej jego eksploatacji nie 
będzie źródłem emisji hałasu.

, Na etapie budowy w związku z wykonaniem robót budowlano-montażowych będą 
wytwarzane odpady głównie z grupy 17 (gleba i zimia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 
17 05 03, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, żelazo i stal, 
zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 
17 09 03 itp.) oraz 15 (odpady opakowaniowe itp.). Za prawidłowe zagospodarowanie powstałych 
odpadów odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

Natomiast podczas funkcjonowania planowanej inwestycji będą powstawały odpady 
niebezpieczne oraz odpady inne niż niebezpieczne, (np. odpady opakowaniowe zawierające



pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, zużyte materiały szlifierskie 
inne niż wymienione w 12 01 20 itp.), które będą ewidencjonowane, selektywnie magazynowane i 
przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi 
zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy. Woda z prób 
hydrostatycznych, zrzucana będzie do kanalizacji sanitarnej. Eksploatacja gazociągu nie będzie 
źródłem powstawania ścieków.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na:
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW60001911759 (Odra od Kanału 
Gliwickiego do Osobłogi) o stanie złym (status: silnie zmieniona część wód), ocena ryzyka 
nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych o kodzie PLRW60001711752 {Krępa) o stanie złym 
(status: naturalna część wód), ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona,
- Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW6000127, cel środowiskowy -  dobry stan chemiczny i 
ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów -  zagrożona.

Mając na uwadze rodzaje powstających ścieków oraz zaproponowane rozwiązania w 
zakresie ich odprowadzania ocenia się, że przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych i tym samym nie spowoduje nieosiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry.

Planowana inwestycja realizowana będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2016 r., poz. 2134, z póżn. zm.) i nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Planowane zamierzenie będzie realizowane w sąsiedztwie Obszarów Natura 2000: Góra 
Świętej Ariny i Łęg Zdzieszowicki (najbliższy punkt gazociągu zlokalizowany jest w odległości ok. 
2,2 km od ich granic). Dla ww. obszarów ustanowiono plany zadań ochronnych (zarządzenie nr 
11/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Opolu z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góra Świętej Anny PLH160002 -  
Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r., poz. 584, z póżn. zm.; zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 
dla obszaru Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki PLH160011 -  Dz. Urz. Woj. Op. z 2017 r., poz. 242). 
W aktach tych wskazane zostały siedliska przyrodnicze oraz gatunki stanowiące przedmiot ochrony 
w obszarach, istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony tych 
siedlisk i gatunków oraz cele działań ochronnych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane 
będzie poza płatami siedlisk oraz stanowiskami gatunków stanowiących przedmiot ochrony ww. 
obszarów, nie będzie generowało wskazanych w planach zadań ochronnych zagrożeń względem 
tych siedlisk i gatunków, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia wyznaczonych celów 
działań ochronnych.

Inwestycja realizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 
2005 roku przez Polską Akademię Nauk - Zakład Badania Ssaków w Białowieży na zlecenie 
Ministerstwa Środowiska.

Planowany do budowy gazociąg przebiega przez grunty orne, łąki i tereny zabudowane. 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga wycinki drzew i krzewów. Ze względu na 
możliwość pojawiania się na trasie inwestycji w chwili prowadzenia robót migrujących zwierząt, 
inwestor przewiduje powołanie nadzoru przyrodniczego, który będzie zobowiązany do odłowu tych 
osobników, uzyskania zezwolenia na realizację czynności zakazanych względem gat. chronionych, 
a także w razie zaistnienia takiej potrzeby do montażu płotków herpetologicznych.

Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi,



- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych,
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami 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 krótkotermino wy eh’V tutejszy organ stwierdził, 
że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na którym występują przekroczenia 
standardów jakości powietrza dla pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jednak biorąc pod 
uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa) oraz fakt, że eksploatacja przedmiotowego 
gazociągu nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, stwierdzono, że realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie istniejącego gazociągu, 
który po uruchomieniu projektowanego gazociągu, zostanie wyłączony z użytkowania, z uwagi na 
utratę swojej sprawności. Wobec powyższego nie dojdzie do kumulacji oddziaływań tych dwóch 
inwestycji.

Ponadto w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się inne realizowane lub 
zrealizowane inwestycje tego typu.

Biorąc opisane w KIP rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, 
minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi, w tym 
minimalizujące skutki ewentualnych awarii, tj. m.in.:
- właściwą organizację robót i zaplecza budowy,
- zapewnienie szczelności urządzeń gwarantujące, że transportowany gaz ziemny nie będzie 
stanowił zagrożenia dla środowiska wodnego, gleby, flory i fauny,
- przeprowadzenie szczegółowej kontroli wykonania i ułożenia rur przewodowych wraz z armaturą 
oraz zabezpieczenie ich przed korozją zewnętrzną,
- nowoczesny system kontrolowania szczelności gazociągu i szybkiego powiadamiania o 
ewentualnych nieprawidłowościach,
- przyjęte i stosowane przez Gaz-System S.A., na istniejących obiektach, praktyki na wypadek 
awarii, ocenia się, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, jak i ryzyko związane ze 
zmianą klimatu, jest niewielkie.

Ponadto, biorąc pod uwagę podziemne usytuowanie projektowanego odcinka gazociągu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz wykonanie go z wysokiej jakości materiałów 
budowlanych, można stwierdzić jednoznacznie, że zmiany klimatu nie będą miały wpływu na 
przedmiotowe przedsięwzięcie.

Równocześnie uwzględniając ww. rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia 
wynikającego z mogących powstawać emisji.

Przedmiotowe przedsięwzięcia nie obejmuje wykonania prac rozbiórkowych.
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.

Organ zważył co następuje:
- biorąc pod uwagę rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, że 
gazociąg w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do środowiska, 
odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 lit d ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie inwestycji,
- odnosząc się do art. 63 ust, 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy, zgodnie ż zapisami karty informacyjnej
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przedsięwzięcia, inwestycja realizowana będzie pomiędzy istniejącym zespołem zaporowo- 
upustowym nr OZ 1002, a stacją gazową Rozwadza, przebiega on przez tereny zielone,'tereny rolne, 
krzyżuje się z istniejącą infrastrukturą gazowniczą,
- biorąc pod uwagę cechy i parametry przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie przewiduje się, 
aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych 
poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112),
- uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f  cytowanej ustawy stwierdzono, iż ze 
względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w fazie eksploatacji nie przewiduje 
się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami, ani kumulowania się oddziaływań 
planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć,
- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy stwierdzono, że przy uwzględnieniu charakteru 
przedsięwzięcia, stosowanych technologii oraz realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z 
obowiązującymi normami i przepisami nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii i 
katastrof budowlanych. Zgodnie z karta informacyjną przedsięwzięcia, teren planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie 
zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk czy ruchów skorupy ziemskiej. Wobec powyższego, 
nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej,
- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f  ww. ustawy stwierdzono, że na etapie prawidłowego, 
bezawaryjnego eksploatowania gazociągu odpady nie będą powstawały. Powstające na etapie 
eksploatacji odpady będą związane z niezbędnymi naprawami eksploatacyjnymi i przeglądami 
konserwacyjnymi. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Odpady będą selektywnie gromadzone w miejscach wyznaczonych i 
przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Mając na 
uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko gruntowo-wodne w rejonie inwestycji,
- uwzględniając charakter planowanego przedsięwzięcia, w kontekście art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. 
a,b,c,d,f,g,h oraz j ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że 
teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych 
obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich i leśnych, obszarów 
przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu 
historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach 
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie 
nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia,
- uwzględniając kryteria o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c cytowanej ustawy należy 
stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem 
zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność,
- mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, brak 
konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego, negatywnego 
oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, 
rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności 
gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska,
- zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas 
trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość 
powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.
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Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 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 2017 r., poz.1405) a w 
szczególności po uwzględnieniu stanowiska organu opiniującego tj. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
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