
B U R M IS T R Z  ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ui. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, 2018-08-20

OŚ.6220.7.2018.JBG I

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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.) po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 17.07.18 r. (data wpływu do tut. urzędu 20.07.18 r.) 
znak NZ.4315.23.2018.GJ, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.07.18 r. 
(data wpływu do tut. urzędu 25.07.18 r.) znak GL.ZZO.3.435.125.1.2018.DB i Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13.08.18 r. (data wpływu do tut. urzędu 14.08.18 r.) 
znak WOOŚ.4220.182.2018.IM

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku firmy:

ArcelorMittal Poland S. A. Oddział w Zdzieszowicach

reprezentowanej 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 zgody na realizację 
przedsięwzięcia pn.:

przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,

\

po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie w Opolu

postanawia

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

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 06.07.18 r. ( uzupełnionym po wezwaniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu w dniu 30.07.18 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 odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w 
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach.



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

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 1 (polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 
ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), w związku § 2 ust. 1 pkt 17 
(koksownie inne niż wymienione w pkt 23) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 
71), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko.

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.

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 09.07.2018 r. znak OŚ.6220.7.2018.JBG, 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni 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 17.07.18 r. znak NZ.4315.23.2018.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.3.435.125.1.2018.DB z 19.07.2018 r. stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
w piśmie WOOŚ.4220.167.2018.IM z dnia 20.07.18 r. odesłał wniosek wraz z załącznikami i 
wskazał o konieczność weryfikacji 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, poz. 71) jak również przeanalizowania czy planowane przedsięwzięcie 
spełnia kryteria w/w/ punktów rozporządzenia Rady Ministrów, a tym samym czy wymaga 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Analizie należy poddać kwestię wielkości 
zagazowania, odgazowania lub upłynnienia węgla lub łupku bitumicznego, która wynosi 500 t na 
dobę, tj. czy realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia wielkości produkcji w stosunku do 
stanu istniejącego.

W dniu 30.07.2018 r. inwestor przesłał do tut. urzędu uzupełnienie karty informacyjnej 
zgodnie z ww. uwagami, zaś 31.07.2018 r. Burmistrz przesłał to uzupełnienie do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.



Pismem znak WOOŚ.4220.182.2018.IM z dnia 13.08.2018 r. (data wpływu do urzędu 
14.08.18 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, iż nie istnieje potrzeba 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej 
inwestycji.

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 z póżn.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 ul. Morelowa 13,45-920 Opole.

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie odwodnienia smoły na instalacji 
kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2. W ramach inwestycji planuje się m. in. zabudowę 
dwóch wirówek dekantacyjnych (w tym jedną rezerwową), wykonanie instalacji technologicznych 
pracy wirówek dekantacyjnych, w tym instalacji płukania wirówek i odprowadzania odcieku, 
zabudowę dwóch pomp BORGER do zasilania kondensatem wodno-smołowym wirówek oraz do 
przetłaczania smoły odwodnionej i oczyszczonej, wykonanie połączeń technologicznych instalacji 
kondensacji P3.2 z wirówkami dekantacyjnymi (smoła, woda pogazowa, para wodna, powietrze 
AKP); zabudowę instalacji elektrycznych i AKP wirówek dekantacyjnych i pomp BORGERa oraz 
demontaż konstrukcji estakady wewnętrznej w rejonie instalacji wirówek dekantacyjnych i 
demontaż wyłączanych instalacji technologicznych na kondensacjach P3.1 i P3.2.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą 
głównie: ruch pojazdów samochodowych oraz praca maszyn budowlanych. Z uwagi na charakter 
wykonywanych robót oraz krótki czas ich trwania, realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na 
pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego. Realizacja przedsięwzięcia zmniejszy emisje 
substancji do powietrza z instalacji kondensacji P3.2. Zgodnie z „Programem ochrony powietrza dla 
strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna-Koźla i Zdzieszowic”, 
realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę jakości powietrza w mieście Zdzieszowice.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z emisją hałasu, związaną z pracą maszyn i 
urządzeń. Prace będą wykonywane w porze dziennej. Prace budowlane będą prowadzone przy 
użyciu maszyn i urządzeń znajdujących się w dobrym stanie technicznym. Uciążliwość związana z 
emisją hałasu w fazie budowy, będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy, a po zakończeniu 
prac całkowicie zaniknie. Najbliżej położone tereny chronione akustycznie znajdują się w 
odległości 450 m od granicy zakładu. Pomiary hałasu, przenikającego do środowiska z Zakładów 
Koksowniczych ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach wykazały dotrzymanie 
dopuszczalnych równoważnych poziomów dźwięku „A” w środowisku, zarówno w porze dziennej, 
jak również w nocy. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje powstawania nowych emitorów 
hałasu. Instalacja kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 nie będzie oddziaływać na klimat 
akustyczny najbliżej położonych terenów chronionych akustycznie.



Podczas realizacji inwestycji wytwarzane będą odpady, związane z charakterem 
wykonywanych prac. Znaczna część robót budowlanych zostanie wykonana na zakładzie 
prefabrykacji konstrukcji stalowych. Wirówki i pompy zostaną dostarczone w całości na plac 
budowy gotowe do montażu. Przewiduje się następujące roboty ogólnobudowlane, prowadzone w 
miejscu inwestycji, generujące odpady: demontaż istniejących zbędnych fragmentów estakad, 
wykonanie placu utwardzonego do budynku zabudowy wirówek, wykonanie dwóch fundamentów 
pod pompy na istniejących tacach żelbetowych, montaż budynku wirówek. Ze względu na 
specyfikę prac prowadzonych na budowie przewiduje się powstawanie głównie odpadów takich 
jak: zlewki betonowe, drewno szalunkowe do ponownego wykorzystania po wyczyszczeniu, gruz 
budowlany oraz gruz niebudowlany, złom stalowy.

Odpady będą gromadzone, z zachowaniem segregacji, w specjalnie do tego przeznaczonych 
pojemnikach ustawionych w wyznaczonym miejscu. Odpady będą odbierane przez 
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające zezwolenia odpowiednich organów na 
zagospodarowanie tych odpadów. W czasie realizacji inwestycji będzie wykorzystywana istniejąca 
baza sprzętowo-materiałowa wykonawcy, zlokalizowana na terenie zakładu koksowniczego. Baza 
ta, stanowiąca zaplecze budowy, posiada utwardzoną powierzchnię magazynową, transportową oraz 
parkingową, która stanowi zabezpieczenie dla gruntu.

Wykonawca robót posiada, na terenie zakładu, własne zaplecze z układem pomieszczeń 
socjalnych oraz bazą sprzętową. Na przedmiotowej instalacji woda będzie używana do celów 
chłodniczych.

Podczas funkcjonowania przedmiotowej instalacji nie będą powstawały ścieki przemysłowe. 
Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji odprowadzane będą do kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOS w Opolu, 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 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 Naiik. 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 wybrzeży,
b) obszary górskie,
c) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
d) obszary przylegające do jezior,
e) 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 PM 10, 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.



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.

W celu ograniczenia i minimalizacji wystąpienia zagrożenia 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.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie znajduje się na obszarze wodno-błotnym ani 
na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz na obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na jakość wody i ujęć wód oraz na obszary 
ochronne zbiorników wód śródlądowych.
Jednolite części wód powierzchniowych:
- europejski kod JCWP: PLRW60001911759
- nazwa JCPW: Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi Jednolite części wód podziemnych:
- europejski kod JCWPd: PLGW6000127

Przedsięwzięcie pozostaje bez wpływu na dotychczasowe korzystanie z wód i nie ulegnie 
pogorszeniu stan wód podziemnych. Planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan JCW 
oraz nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania 
wodami na obszarze dorzecza Odry.

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 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,
- inwestycja 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.



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 z późn.zm.) 
a w szczególności po uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących stwierdzono brak potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Otrzymują:
1. Pełnomocnik inwestora- Pan Damian Domagała HPH-HUTMASZPROJEKT ul. Stefana Batorego 17, 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
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

http://www.ekoportal.gov.pl

