
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, 12.07.2018 r.

OŚ.6220.6.2018. JBG

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 
adaptacji pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne 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.6220.6.2018.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 adaptacji pomieszczeń w budynku pompowni 
regeneracji II na cele technologiczne 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/1164/18 z dnia 22.06.2018 r. o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na adaptacji pomieszczeń w 
budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne 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:
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) wraz 
z zapisem w formie elektronicznej,
- kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie 
przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, poświadczoną przez właściwy organ,
- wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie
- wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego.



. Zgodnie z art. 71 ust. 2 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 ( Dz. U: z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) dla planowanych przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymagane jest uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do jej wydania dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko ( z wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, 
obszarach morskich, zmiany lasu na użytek rolny oraz scalania, wymiany gruntów ) jest wójt, 
burmistrz, prezydent miasta( art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy).

Klasyfikacji przedsięwzięcia do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 60 w/w ustawy dokonano w oparciu o przepisy 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2016 r., poz.71). Zgodnie z ww. rozporządzeniem 
przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest 
wymagany, a także do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 
dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może 
być wymagany.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zabudowie zbiornika, pompy oraz instalacji 
orurowania w pomieszczeniu magazynowania i przygotowania roztworu węglanu potasu oraz 
dostosowaniu pomieszczeń do zmiany funkcji na magazyn w tym magazyn substancji 
niebezpiecznych o pow. 48,44 m2, pomieszczenie czyszczenia wymienników płytowych oraz 
pomieszczenie czyszczenia zaworów. W wyniku planowanego przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie 
dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Nie przewiduje się również zmian w zakresie 
powierzchni zabudowy rejonu przygotowania roztworu regeneracji.

W świetle art. 72 ust. l 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), powyższe oznacza, ze realizacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia nie podlega obowiązkowi uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i przeprowadzenia związanej z tą decyzją procedury oceny oddziaływania na 
środowisko, ponieważ rodzaj i charakterystyka, usytuowanie oraz skala możliwego oddziaływania 
nie kwalifikuje tego przedsięwzięcia, jako mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę organ przeanalizował i uwzględnił następujące 
uwarunkowania:
- 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;
- przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji, nie będzie transgranicznie 
oddziaływać na środowisko;
- potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska 
przyrodniczego, jak również na zdrowie i warunki życia ludzi nie będzie miało negatywnego 
wpływu.

W związku z powyższym po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie 
informacyjnej oraz biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu, lokalizację 
przedsięwzięcia, a także pismo pełnomocnika inwestora o nr TP/1265/18 z dnia 09.07.18 r.



informujące, iż przedmiotowa inwestycja tj. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni 
regeneracji II na cele technologiczne związana jest z wykonaniem i zabudową: zbiornika, agregatu 
pompowego, instalacji orurowania, podestu obsługowego oraz doprowadzeniem zasilania 
elektrycznego do pompy, oświetlenia i sterowania. Przedsięwzięcie to polega na zmianie sposobu 
użytkowania pomieszczeń. W wyniku planowanego przedsięwzięcia nie ulega zmianie 
dotychczasowy sposób użytkowania terenu. Nie przewiduje się zmian w zakresie powierzchni 
zabudowy rejonu budynku pompowni regeneracji -  ob. nr 1305 na terenie Zakładów 
Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.
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).

Tutejszy organ uznał, że planowane przedsięwzięcie polegające na adaptacji pomieszczeń w 
budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne 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.

Zgodnie z treścią 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.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za 
moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. ?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zl (dwieście pięć złotych) na 
podstawie części Ipkt 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). Wpłatę 
dokonano na konto w dniu 10.07.2018 r. nr dokumentu 3666.

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

Pouczenie

Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska 
dnia 12.07.2018 r.


