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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 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku złożonego w imieniu firmy ArcelorMittal Poland S.A., ul. Piłsudskiego 92, 41-308 
Dąbrowa Górnicza, przez pełnomocnika Pana Damiana Domagałę HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. 
z o.o. ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko polegającego na przebudowie odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu 
smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, zlokalizowanego na dz. 
ew. nr 1215/33 w Zdzieszowicach, jak również po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 21.05.18 r. znak NZ.4315.14.2018.GJ, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 06.06.18 r. znak 
GL.ZZO.3.435.82.1.2018.DB oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 
18.06.18 r. znak WOOŚ.4220.123.2018.MSe

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

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

Wnioskiem z dnia 08.05.18 r. ( uzupełnionym po wezwaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu w dniu 30.05.18 r.) firma ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w 
Zdzieszowicach reprezentowana przez Pana Damiana Domagałę -  HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. 
z o.o. wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, zlokalizowanego na dz. ew. nr 1215/33 w 
Zdzieszowicach.

Do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 74 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 (t.j. Dz. U z 
2017 r. poz. 1405 ze zm.) tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonym 
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, pełnomocnictwo, wypis z rejestru gruntów, 
wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zapis karty informacyjnej na płycie CD.



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.

Powyższa inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej 
przedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć z § 3 ust. 2 pkt 1 ( polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 
ust. 1 i niespelniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), w związku z § 2 ust. 1 pkt 23 
(rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej, 
oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w 
ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę) 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. Inwestycja dotyczy 
rozbudowy przedsięwzięcia wymienionego w ww. rozporządzenia.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, 
powiatu krapkowickiego, w gminie Zdzieszowice, w mieście Zdzieszowice, przy ul. Powstańców 
Śląskich 1, na działce o nr 1215/33, należącej do inwestora.

Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LII/419/2002, z dnia 
10 października 2002r., (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 120 
z dnia 25 listopada 2002 r., poz. 1554). Planowana inwestycja znajduje się na działce oznaczonej 
symbolem przeznaczenia: PP- tereny przemysłowe.

Dnia 11 maja 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o 
którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i nie 
zgłosiły zastrzeżeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres 
od dnia 11.05.2018 r. do dnia 25.05.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

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 z późn.zm.), pismem z dnia 11.05.2018 r. znak OŚ.6220.4.2018.JBG, 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
Gliwicach 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 21.05.18 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.05.18 r.) znak 
NZ.4315.14.2018.GJ wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. 
przedsięwzięcia na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w piśmie (opinii) znak GL.ZZO.3.435.82.1.2018.DB z 30.05.2018 r. (data 
wpływu do tut. urzędu 06.06.18 r.) stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
w piśmie WOOŚ.4220.96.2018MSe z dnia 25.05.18 r. wezwał inwestora o uzupełnienie karty



informacyjnej przedsięwzięcia w następującym zakresie: .
1) rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy 
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym:
a) wskazać miejsca i sposób magazynowania wytworzonych odpadów na etapie realizacji i 
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz sposób ich zagospodarowania;
b) wyjaśnić w jaki sposób przewiduje się zabezpieczyć grunt w miejscu lokalizacji bazy sprzętowo- 
materiałowej na etapie realizacji inwestycji;
2) obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody oraz korytarzy ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia;
3) przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje 
się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -  w zakresie, 
w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem;
4) ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej;
5) przewidywanych w ramach przedsięwzięcia prac rozbiórkowych;
6) brakujących informacji, wskazanych 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 z późn.zm.) 
w tym w odniesieniu do:
- różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i 
powierzchni ziemi,
- ryzyka związanego ze zmianą klimatu,
- zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji.

W dniu 30.05.2018 r. inwestor przesłał do tut. urzędu uzupełnienie karty informacyjnej 
zgodnie z ww. uwagami, zaś 01.06.2018 r. Burmistrz przesłał to uzupełnienie do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.

Pismem znak WOOŚ.4220.123.2018.MSe z dnia 18.06.2018 r. (data wpływu do urzędu 
18.06.18 r.) Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, iż nie istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej 
inwestycji.

Dnia 18 czerwca 2018 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał postanowienie znak OŚ.6220.4.2018 o 
odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanej 
inwestycji, o czym powiadomił strony postępowania obwieszczeniem umieszczonym w BIP gminy 
Zdzieszowice i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. W określonym terminie strony nie wniosły 
żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.

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 z późn.zm.) 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 Pana dr Czesława 
Olczaka reprezentującego firmę Inżynieria Środowiskowa CARBOCHEM ul. Morelowa 13, 45- 
920 Opole.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odbioru gazów ze zhermetyzowanej 
instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
- budowę kolektora DN300 ze stali kwasoodpomej wraz z konstrukcją podpierającą,
- zabudowę dwóch nowych wag kolejowych (w miejscu istniejących wag) na stanowiskach 
załadunkowych smoły i benzolu, na torze 214,
- przebudowę dwóch istniejących tac ochronnych z zachowaniem ich dotychczasowej funkcji tj. 
zabezpieczenia przed przenikaniem załadowywanych produktów -  smoły i benzolu, do gruntu oraz 
wód gruntowych,
- hermetyzację zbiornika wód technologicznych i zbiorników wgłębnych tj. zabudowę rurociągu 
DNI 50 ze stali kwasoodpomej wraz z konstrukcją podpierającą oraz wykonanie żelbetonowej tacy 
technologicznej pełniącej funkcję zabezpieczającą,
- zabudowę aparatury kontrolno-pomiarowej na stanowiskach nalewczych,
- zabudowę dwóch ciągów komunikacyjnych, pieszych, łączących stanowiska nalewcze z istniejącą 
drogą, zlokalizowaną równolegle do tom 214,
- wyposażenie zbiorników technologicznych oraz magazynowych smoły i benzolu w tace ochronne.

Wszystkie projektowane ww. obiekty, urządzenia w całości zlokalizowane będą na terenie 
funkcjonowania magazynu smoły i benzolu.

Podczas realizacji inwestycji może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza spowodowany pracą maszyn i urządzeń oraz transportem materiałów. 
Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu.
Mając na uwadze charakter planowanych prac, okres ich trwania oraz miejsce realizacji inwestycji 
(teren przemysłowy) nie przewiduje się, aby mogły one powodować znaczne uciążliwości w tym 
zakresie. W wyniku prac demontażowych i montażowych wytwarzane będą odpady -  głównie złom 
żelaza i stali, gruz budowlany. Odpady nie będą magazynowane, tylko sukcesywnić przekazywane 
odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. W warunkach normalnego funkcjonowania 
zhermetyzowanej instalacji magazynusmoły i benzolu, nie będzie występować emisja 
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Realizacja inwestycji nie spowoduje powstania nowych źródeł emisji hałasu, a więc nie 
wpłynie w sposób istotny na klimat akustyczny na terenach chronionych (najbliższe tereny prawnie 
chronione przed hałasem - tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane w kierunku północnym, w 
odległości ok. 450 m od granicy zakładu).

W instalacji odbioru gazu ze zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu nie 
będą powstawały odpady technologiczne. Osady smołowo-koksowe będą wykorzystane jako 
surowiec w przygotowywaniu węgla do koksowania. Instalacja nie będzie źródłem powstawania 
ścieków przemysłowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmieni sposobu 
odprowadzania ścieków opadowych.

W celu ograniczenia i minimalizacji wystąpienia zagrożeń dla gleb, wód powierzchniowych 
i podziemnych na etapie prowadzenia prac budowlanych należy wprowadzić następujące działania:
- prowadzić roboty budowlane w sposób zaplanowany i nadzorowany,
- teren bazy transportowej i sprzętowej zabezpieczyć przed przedostawaniem się do gruntu i wód 
podziemnych oraz powierzchniowych, substancji mogących powodować ich zanieczyszczenie



poprzez usytuowanie na utwardzonym i uszczelnionym podłożu,
- magazynować i przechowywać materiały budowlane w sposób uniemożliwiający przedostawanie 
się do gruntu substancji mogących stanowić zagrożenie dla środowiska,
- zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków,
- zabezpieczyć punkty sanitarne dla pracowników budowy,
- prowadzić prace z wykorzystaniem sprawnego sprzętu budowlanego, prowadzić regularne 
przeglądy techniczne stosowanego sprzętu.

Obszar inwestycji znajduje się poza formami 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 2018 r. poz. 
142 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem 
opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza 
stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Planowana 
inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 
roku przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków 
Polskiej Akademii Nauk.

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach 
krajobrazowych.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność 
biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
b) obszary wybrzeży,
c) obszary górskie,
d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
e) obszary przylegające do jezior,
f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. ?

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ stwierdził, 
że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na którym występują przekroczenia 
standardów, jakości powietrza dla pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jednak biorąc pod 
uwagę charakter inwestycji (brak emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego) uznano, że 
nie wpłynie ona znacząco na stan jakości powietrza w rejonie jej realizacji.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zakładu zaliczanego się do zakładów o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Mając na uwadze, charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba 
stosowania specjalnych rozwiązań mających na celu adaptację przedmiotowej inwestycji do zmian 
klimatu. Analizowane przedsięwzięcie z uwagi na jego lokalizację nie jest zagrożone zalaniem oraz 
nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi. Ocenia się, że skumulowane oddziaływanie 
przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu nie spowoduje istotnych zmian w zakresie 
oddziaływania na środowisko.

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.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o 
nazwie "Odra od kanału Gliwickiego do Osobłogi" i statusie określonym jako silnie zmieniona 
część wód (SZCW), a jej aktualny stan chemiczny określony jest jako zły. Cele środowiskowe dla 
jednolitych części wód powierzchniowych, zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry, przede wszystkim odpowiadają wymaganiom warunku, dotyczącego niepogarszania 
ich stanu. Dla rzeki Odry, która została zakwalifikowana jako SZCW -  co najmniej dobrego 
potencjału ekologicznego. Ponadto w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Celem środowiskowym dla JCWP 
rejonu inwestycji jest zatem osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu 
chemicznego. Według obowiązującego podziału wody podziemne przedmiotowego obszaru należą 
do jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 127. Cele środowiskowe dla wód podziemnych 
to:
- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 
stężenia każdego zanieczyszczenia powstającego wskutek działalności człowieka.

Organ zważył co następuje:
- biorąc pod uwagę rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, że 
inwestycja 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 z zapisami karty informacyjnej
przedsięwzięcia, inwestycja realizowana będzie na terenie Zakładów Koksowniczych ArcelorMittal 
Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, ?
- 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 inwestycji 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.l 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,
- połączenie wywrotnicy wagonowej ze składowiskiem węgla zarówno na etapie realizacji jak i 
eksploatacji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na stan ilościowy i chemiczny jednolitych 
części wód podziemnych oraz na stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitych części wód 
powierzchniowych, nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych dla JCWP i JCWPd 
określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,
-jednolite części wód powierzchniowych:
* europejski kod JCWP: PLRW60001911759, nazwa -”Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi”
- jednolite części wód podziemnych:
* europejski kod JCWPd: PLGW6000127, nazwa -  127.

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 ust. 1 ustawy 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 z późn. 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 odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

t ■

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

Na podstawie art. 127§ 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza 
Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia je j doręczenia.
Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
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 2017 r. poz. 1405 
z późn.zm.).

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowy^ 
dnia 08.05.2018 r. w punkcie kasowym w sie\

h w wysokości 205,00 zł dokonano

ł?9r inż
Otrzymują: ^ B u nU
1. Pełnomocnik inwestora- Pan Damian Domagała HPH-HUTMASZPROJEKT ul. Stefana Batoregol7,41-506 Chorzów
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- tablica ogłoszeń w budynku UM w Zdzieszowicach
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie- http://www.ekoportal.gov.pl.
- BIP Zdzieszowice
3. A/a
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1,45-594 Opole
- PPIS w Krapkowicach -  ul. Ks Koziołka 30,47-303 Krapkowice
- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu -  ul. Odrowążów 2,45-089 Opole

r  Gasz
$Z0Vjjc.

http://www.ekoportal.gov.pl


Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.4.2018 z dnia 11 lipca 2018 r.
Przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu 

smoły i benzolu" obejmuje budowę głównego kolektora odciągu opar z instalacji hermetyzacji 
magazynu smoły i benzolu, zabudowę dwóch wag, wykonanie instalacji hermetyzacji zbiornika 
wód technologicznych i zbiorników wgłębnych, zabudowie zhermetyzowanego punktu 
załadunkowego smoły i benzolu, wykonanie instalacji sterowania oraz budowie ciągów 
komunikacyjnych z zabezpieczeniami zbiorników i terenu przed zanieczyszczeniem gleby i wód 
gruntowych. Przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu 
nastąpi w obrębie istniejącej rezerwy terenu, klasyfikowanego jako tereny przemysłowe, 
rozwiązanie to z punktu widzenia ochrony środowiska jest optymalne, gdyż nie powoduje 
przejmowania gruntów rolnych na cele nieprodukcyjne.

W magazynie smoły i benzolu nie zużywa się wody na cele technologiczne i energetyczne, nie 
powstają i nie są odprowadzane z instalacji ścieki przemysłowe. Z czystych terenów utwardzonych, 
gdzie jest zlokalizowana instalacja, będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej wody opadowe.

Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem 
rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic" realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości 
powietrza w m. Zdzieszowice .

Ze względu na przewidywany proces realizacji przedsięwzięcia powstawania odpadów 
budowlanych będzie znikome. Znaczna część robót budowlanych zostanie wykonana na zakładzie 
prefabrykacji konstrukcji stalowych - dotyczy to wykonania stalowej estakady podpierającej oraz 
rurociągów hermetyzacji. Również nowe wagi kolejowe zostaną dostarczone w całości na plac 
budowy gotowe do montażu. Roboty ogólnobudowlane prowadzone w miejscu inwestycji 
generujące odpady zostaną ograniczone do wykonania fundamentów pod estakadę hermetyzacji, 
wykonanie żelbetowej tacy technologicznej, przebudowie istniejących tac ochronnych na 
stanowiskach załadunkowych, budowie nowych pomieszczeń sterowniczych na stanowiskach 
załadunkowych. Ze względu na specyfikę prac prowadzonych na budowie przewiduje się 
powstawanie odpadów:
- zlewki betonowe - ok 3 m3,
- drewno szalunkowe ok 2 m3 - do ponownego wykorzystania po wyczyszczeniu,
- gruz budowlany oraz grunt niebudowlany w ilości 20 m3,
- złom stalowy w ilości ok 10 ton.
Nie przewiduje się magazynowania odpadów, tylko ich sukcesywne przekazywanie uprawnionemu 
odbiorcy.

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji 
magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach" jest 
przedsięwzięciem ochrony środowiska, po jego realizacji uzyska się wymierne efekty 
środowiskowe. Celem przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej 
instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach" jest 
wypełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) dla instalacji koksowni określonych w 
DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI z dnia 28 lutego 2012 r. ustanawiająca konkluzje 
dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji żelaza i stali 
(Dz.U.L.20 12.70/63). Emisja hałasu, emisja substancji do wód i do powietrza oraz ilość



wytwarzanych odpadów na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia zostanie obniżona 
oraz nie będzie się kumulowała z innymi emisjami na terenie zakładu lub zakładów w okolicy w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia.

Zhermetyzowana instalacja magazynu smoły i benzolu nie będzie wywierała mierzalnego 
wpływu ba wody powierzchniowe tj. na jednolitą część wód powierzchniowych kod: 
RW60001911759, RW60001711734 jak również nie stanowi ingerencji w środowisko gruntowo — 
Wodne oraz na poziomy użytkowe wód podziemnych, nie wpłynie negatywnie na jakość wód tj. na 
jednolitą część wód podziemnych o kod: PLGW6000127.

Ze względu na lokalizację inwestycji oraz jej zakres oddziaływania nie przewiduje się 
wycinki istniejących drzew oraz krzewów. Inwestycja zlokalizowana jest na silnie przekształconym 
terenie przemysłowym o ubogiej szacie roślinnej i faunie. Realizacja inwestycji nie niesie ze sobą 
ryzyka związanego ze zmianą klimatu oraz dodatkowego zagrożenia dla zdrowia ludzi.
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