
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34

OŚ.6220.5.2018.JBG

Zdzieszowice, 12.07.2018 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r., poz.1405 ze zm.) I art. 49 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 
1257) zawanej dalej “k.p.a”

zawiadamiam

iż w dniu 12 lipca 2018r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 
“zmianie lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego” na terenie Zakładów 
Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o o nr ew. 1215/33 obręb Zdzieszowice.

Z treścią przedmiotowej decyzji można się zapoznać w tut. Urzędzie, w pokoju nr B-203, w 
terminie 14 dni od podania do publicznej wiadomości, codziennie w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 34.

Otrzymują:
1. Pan Paweł Cieślar Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. - ul. Wolności 362, 41-800 Zabrze
2. A/a
Do wiadomości:
- tablica ogłoszeń w/m.
- strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach



BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, 12.07.2018 r.

OŚ.6220.5.2018.JBG

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1257) oraz art. 71 ust. 2, art. 75 ust.l pkt 4, 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 
z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

o r z e k a m

umorzyć postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu 
chłodniczego na terenie Zakładów Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w 
Zdzieszowicach.

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

Pełnomocnik Inwestora Pan Paweł Cieślar (pełnomocnictwo nr 90/2018 r. z dnia 05.06.18 r.) -  
Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. - ul. Wolności 362, 41-800 Zabrze zwrócił się z 
wnioskiem znak TP/1127/18 z dnia 15.06.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie lokalizacji pomp 
wody dla VII-go obiegu chłodniczego na terenie Zakładów Koksowniczych ArcelorMittal Poland 
S.A. Oddział w Zdzieszowicach.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew. 1215/33 obręb Zdzieszowice.

Do wniosku dołączono wymagane ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) dokumenty.

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko stwierdza ( po zasięgnięciu opinii organów określonych w art. 
64 ust. 1 ww. ustawy) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do jej wydania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta (art. 75 ust. 1 pkt 4 ww. 
ustawy).

W dniu 18.06.2018 r. na wniosek Inwestora wszczęto postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
polegającego na zmianie lokalizacji pomp wody dla YH-go obiegu chłodniczego na terenie 
Zakładów Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.



Tego samego dnia tj. 18.06.2018 r. organ wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu o wydanie opinii, co 
do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia.

Dane o wniosku i przebiegu postępowania umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie internetowej, wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. urzędu - zgodnie z art. 21 ustawy z 
driia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U z 2017 r., poz. 1405 ze zm.).

W toku przeprowadzonego postępowania do urzędu nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski
stron.

Pismem -  opinią sanitarną o nr NZ.4315.18.2018.TM z dnia 25.06.br. (wpłynęło do urzędu 
27.06.br) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach wniósł o odstąpienie od 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu pismem znak 
GL.ZZO.3.435.105.1.2018.DB z dnia 26.06.br (wpłynęło do urzędu 29.06.br) wniósł o uzupełnienie 
wniosku o następujące elementy:
- charakterystykę prac budowlanych i montażowych przewidzianych przy realizacji 
przedsięwzięcia, z uwzględnieniem robót wykonywanych poniżej poziomu terenu oraz systemu 
odwadniania wykopów,
- sposób zabezpieczenia gleby oraz wody gruntowej przed zanieczyszczeniami w trakcie budowy i 
eksploatacji planowanego przedsięwzięcia,
- szczegółowa analizę gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji i eksploatacji,
- wpływu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska na etapie 
budowy i i eksploatacji uwzględniające obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu 
wód podziemnych i ujścia rzek, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary 
ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary przylegające do jezior, wody i obowiązujące dla 
nich cele środowiskowe,
- identyfikacje jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz przedłożenie 
informacji dotyczącej wpływu przedsięwzięcia na środowisko wodno-gruntowe na etapie realizacji 
i eksploatacji, czy nie zaburzy stosunków wodno-gruntowych, nie stanowi ingerencji w poziomy 
użytkowe wód podziemnych oraz nie wpłynie negatywnie na jakość wód,
- przedłożyć informację odnośnie wpływu planowanej inwestycji na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych ustanowionych w 
„Planie gospodarki wodami na obszarze dorzeczy Odry”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem o nr WOOŚ.4220.135.2018.IM 
z dnia 02.07.2018 r. (wpłynęło do tut. urzędu ,05.07.br.) zwrócił do urzędu wniosek wraz z 
załącznikami wskazując, iż we wniosku brak jest klasyfikacji przedsięwzięcia a rolą organu 
właściwego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest weryfikacja klasyfikacji 
przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Przedmiotowa inwestycja zakwalifikowana została do §3 ust. 1 pkt 68 a polegać będzie na 
zmianie lokalizacji 3 szt pomp wody obiegowej z ob. 310 oraz zmianie podłączenia rurociągów 
tłocznych pomp do kolektora wody obiegowej na terenie Zakładów Koksowniczych. Wniosek 
został zwrócony, w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji przedsięwzięcia.

W dniu 10 lipca 2018 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo o nr TP/1264/18 pełnomocnika 
inwestora wyjaśniające, iż przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na przeniesieniu



3 zespołów pomp wody obiegowej z istniejącej pompowni -  ob. nr 310 w rejon chłodni 
wentylatorowej -  ob. nr 265. Pompy usytuowane będą w 3 komorach wodnych przy chłodni 
chłodni wentylatorowej od strony drogi nr 14 i osadzone będą na konstrukcjach wsporczych na 
ścianach komór. W wyniku planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie dotychczasowy 
sposób użytkowania terenu. Nie przewiduje się zmian w zakresie powierzchni zabudowy rejonu 
pompowni od. Nr 310 i chłodni wentylatorowej -  ob. nr 265. W przedmiotowym piśmie 
pełnomocnik inwestora wniósł o odstąpienie od konieczności wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach w związku z brakiem możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia wg § 3 ust. 
1 pkt 68 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

W związku z powyższym po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie 
informacyjnej oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu i lokalizację 
przedsięwzięcia oraz opinie organów, tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie 
polegające na zmianie lokalizacji pomp wody dla YH-go obiegu chłodniczego na terenie Zakładów 
Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach nie jest przedsięwzięciem, 
które spowoduje znaczące oddziaływanie na środowisko.

Z przeprowadzonej na podstawie posiadanych dokumentów analizy wynika, że 
przedmiotowa inwestycja nie należy do przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz.71), czyli do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W myśl art. 105 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1257), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny 
stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania.

Wobec powyższego Burmistrz Zdzieszowic umarza w całości postępowanie w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 
zmianie lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego na terenie Zakładów 
Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za moim 
pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczema-nmiej$zej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowania) 
podstawie części Ipkt 45 ustawy o opłacie 
dokonano na konto w dniu 10.07.2018 r. n

jó/ttegę  ̂oplaciejfótirbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) na 
c^jejjkjlhiądó.llsłępada 2006 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Wpłatę
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Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
dnia 12.07.2018 r.
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1. Pan Paweł Cieślar Biuro Projektów KOKSOPROJEKT Sp. z o.o. - ul. Wolności 362,41-800 fcabr:
2. A/a
Do wiadomości:
- tablica ogłoszeń w/m.
- strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach


