
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 19.07.2019 r.

OŚ.6220.2.2019. AK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), a także 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 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) po zasięgnięciu opinii organów współdziałających: 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 
Gliwicach Burmistrz Zdzieszowic

POSTANAWIA

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko polegającego na: Budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i
nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice, obręb ewidencyjny 0007, działka nr 
1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1 w ramach wszczętego postępowania o wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku złożonego w dniu 4 czerwca 2019 r. przez firmę 
ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice (wniosek znak T3.3/489/2019) 
reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Wojciecha Kaczmarek, uzupełnionego o brakujące 
dokumenty w dniu 17.06.2019 r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.05.2019 r. złożonym do tutejszego urzędu w dniu 04.06.2019 r. 
(uzupełnionym po wezwaniu Burmistrza Zdzieszowic w dniu 17.06.2019 r.) firma ArcelorMittal 
Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice reprezentowana przez pełnomocnika Pana 
Wojciecha Kaczmarek wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pn. Budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 
V1000.

Do wniosku inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP), kopię mapy 
ewidencyjnej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uproszczony 
wypis z rejestru gruntów 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 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 2010r. w



sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostało zakwalifikowane do 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego, 
w gminie Zdzieszowice, w mieście Zdzieszowice, przy ul. Powstańców Śląskich 1, na działce 
ewidencyjnej nr 1215/33, obręb ewidencyjny 0007 Zdzieszowice, należącej do inwestora. Teren 
inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla m. Zdzieszowice 
uchwalonym przez Radę Miejską w Zdzieszowicach uchwałą nr. LI 1/419/2002 z dnia 10 
października 2002r. Zgodnie z w/w planem teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym 
symbolem 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 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) pismem z dnia 18.06.2019 r. znak OŚ.6220.2.2019.AK, 
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 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie 
WOOŚ.4220.177.2019.BB z dnia 27.06.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.06.2019 r.) 
wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 01.07.2019 r. 
znak NZ.4315.18.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 03.07.2019 r.) zwrócił się do 
Burmistrza Zdzieszowic o przesłanie pełnomocnictwa upoważniającego Pana Wojciecha 
Kaczmarka z firmy PROMOT Sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze do działania w imieniu 
inwestora. Burmistrz Zdzieszowic pismem z dnia 04.07.2019 r. znak OŚ.6220.2.2019.AK przesłał 
kserokopię pełnomocnictwa nr 41/2015 oraz wyjaśnienia, iż Pan Wojciech Kaczmarek jest 
pełnomocnikiem inwestora ArcelorMittal Poland S.A., a firma Promont Sp. z o.o. jest wykonawcą 
dokumentacji (KIP) na zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 09.07.2019 r. znak 
NZ.4315.18.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 10.07.2019 r.) wniósł o odstąpienie od 
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak GL.ZZO.3.435.138.1.2019.DB z dnia 03.07.2019 r. (data wpływu do urzędu 
16.07.2019 r.) Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
oraz określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:

• wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego 
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który 
zapewni zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliwa i 
płynów technicznych;

• zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji 
ropopochodnych;

• wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego.



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.

Karta informacyjna przedsięwzięcia została opracowana przez Pana mgr inż. Henryka 
Nieużyła, mgr inż. Adama Pietrzyba pod kierownictwem Pana mgr inż. Wacława Janickiego wraz z 
zespołem projektantów.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników 
smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w 
magazynie smoły oddziału węglopochodnych P3.2. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejną 
częścią realizowanego zadania hermetyzacji zbiorników znajdujących się w ArcełorMittal S.A. 
Oddział Zdzieszowice. Głównym zadaniem rurociągu hermetyzacji będzie odbiór gazów (oparów 
smoły) z hermetyzowanych zbiorników nr 1 V1000 i nr 2 V1000.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

• budowę rurociągu hermetyzacji o średnicy DN200 ze zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 
V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie smoły 
oddziału węglopochodnych P3.2 (powierzchnia terenu działki wydzielonego z działki 
ewidencyjnej nr 1215/33, na której planowane przedsięwzięcie zostanie bezpośrednio 
zlokalizowane i objęta projektem budowlanym - 850 m2),

• budowę fragmentu estakady złożonej z dźwigarów oraz słupów stalowych opartych na 
fundamentach żelbetowych (powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po 
nowej estakadzie - 300 m2),

• montaż niezbędnej armatury oraz podestów obsługowych.

Część mrociągu o powierzchni 550 m2 zostanie poprowadzona po istniejących estakadach. 
Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie oddziału węglopochodnych P3.2, na którym znajdują 
się instalacje technologiczne, estakady technologiczne, podziemne i napowietrzne sieci 
przewodzące różne media technologiczne, energetyczne i wodno-kanalizacyjne, 
wewnątrzzakładowe drogi, tory kolejowe oraz zieleń niska.

Obecnie zbiorniki smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 są wyłączone z eksploatacji. Inwestor 
zamierza ponownie ich używać w procesie technologicznym, co wiąże się z koniecznością budowy 
instalacji zapobiegającej niezorganizowanej emisji gazów z zaworów ciśnieniowych w tych 
zbiornikach.

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

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi 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. 
Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem - tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane 
są w kierunku północnym, w odległości ok. 450 m od granicy zakładu. Podczas eksploatacji emisja 
hałasu nie będzie występować.



Odpady powstałe podczas przygotowania placu budowy, głównie gleba, ziemia, kamienie 
oraz urobek z pogłębiania zostaną częściowo wykorzystane na miejscu w ramach realizacji 
inwestycji. W czasie prac budowlanych wytworzone zostaną także odpady opakowaniowe oraz 
odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego. Wszystkie odpady powstałe w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia będą odbierane przez specjalistyczne firmy posidające uregulowany stan 
formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Następnie będą poddane odzyskowui lub w 
przypadku braku takiej możliwości unieszkodliwiane.

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” 
tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz benzenu, a także poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu i ozonu, jednak w ramach eksploatacji rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły 
nr 1 V1000 i nr 2 V1000 nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 
tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

W czasie eksploatacji zbiorników powstające pozostałości z instalacji węglopochodnych 
będą zawracane do wsadu węglowego. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania odpadów 
produkcyjnych.

Podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleb i wód 
substancjami ropopochodnymi związanymi z pracą maszyn i urządzeń. Aby temu zapobiec, 
konieczny będzie nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz prowadzenie 
prawidłowej gospodarki paliwami. Instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków 
przemysłowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmieni sposobu odprowadzania 
ścieków opadowych. Przedsięwzięcie w trakci eksploatacji nie będzie powodować zapotrzebowania 
na wodę oraz nie będą wytwarzane ścieki.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego, a także 
wibracji.

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ 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. 1614, 2244, 2340 ), a zatem nie 
będzie naruszać obowiążujących 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 oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi 
przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska 
oraz w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.

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

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich 
walorach krajobrazowych. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 
wpisane do Rejestm zabytków obiekty znajdujące się na terenie zakładu.



W wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone 
w art. 63 ww. ustawy ooś, organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
nie występują:

• obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym 
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

• obszary wybrzeży i środowisko morskie;
• obszary górskie lub leśne; obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i 

obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
• obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
• obszary przylegające do jezior;
• uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
W rurociągach hermetyzacji smoły przesyłane będą opary smoły, które są substancjami 

palnymi. W związku z tym występuje zagrożenie wybuchem, jednak jego prawdopodobieństwo 
oszacowano jako niskie. Obiekty magazynu smoły zostały wyposażone w urządzenia i systemy 
przeciwpożarowe.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie Zakładu, zaliczanego do 
zakładów o dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 
zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 
2016r., poz. 138), jednak nie będzie miało wpływu na rodzaj i ilość substancji, które powodują jego 
zaliczenie do ZDR ani instalacje, w których te substancje występują. Ryzyko wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej nie zmieni się.

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami 
wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że nie zachodzi potrzeba 
stosowania specjalnych rozwiązań mających na celu adaptację przedmiotowej inwestycji do zmian 
klimatu.

Ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu nie 
spowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko.

W przypadku planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia 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.

Analizowane przedsięwzięcia położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o 
kodzie PLGW2000127 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: 
PLRW60001911759 o nazwie Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, o statusie określonym 
jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, żeplanowane działania w 
ramach przedsięwzięcia nie wpływają negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) a usyanowionych w „Planie



gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 18 peździernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1967).

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 pkt 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 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 skałę 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,i,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, w tym siedliska 
łęgowe oraz ujścia rzek i obszarów objętych ochroną, w tym 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 podziemnych o kodzie PLGW2000127,
• jednolite części wód powierzchniowych: PLRW60001911759 o nazwie Odra od Kanału 

Gliwickiego do Osobłogi.

Uzyskane opinie od organów współdziałających oraz ocena rodzaju i skali przedsięwzięcia 
dokonana także w kontekście możliwości wystąpienia okoliczności przewidzianych 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 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630), nie wskazują na potrzebę przeprowadzania oceny 
oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.



Otrzymują:
1. ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza na ręce pełnomocnika Pana Wojciecha Kaczmarek 

Oddział Zdzieszowice ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
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.Dl. 
-BIP

3. A/a
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