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Zdzieszowice, dnia 30.07.2019 r.

OŚ.6220.3.2019.AK
Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach
Pełnomocnik: Pani Magdalena Matysik
Przedstawiciel:
DHV Hydroprojekt Sp. z o.o.
ul. Dzielna 60, 01-129 Warszawa

Dotyczy: wniosku o zmianę decyzji środowiskowej nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r.
(prawomocnej z dniem 06.08.2018 r.) dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich
na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji
projektowej dla jazu Krępa) z wniosku złożonego w dniu 02.07.2019 r. znak
GL.R00.012.60.1.2019.HO (uzupełnionego w dniu 04.07.2019 r.) przez Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dział Realizacji
Projektów w Opolu w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Magdalena Matysik
przedstawiciel firmy DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa.
W związku z pismem znak DOK2.9750.30.2019.MB z dnia 24.07.2019 r. Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (data wpływu do tutejszego urzędu 26.07.2019 r.)
Burmistrz Zdzieszowic wzywa do uzupełnienia dokumentacji - karty informacyjnej
przedsięwzięcia zgodnie z zakresem ujętym w w/w piśmie w trybie pilnym ze względu na 14dniowy termin uzupełnienia KIP wyznaczony przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej.
Załącznik:
1. Kserokopia pisma znak DOK2.9750.30.2019.MB z dnia 24.07.2019 r. Ministra Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Otrzymują:
1. Strony postępowania:
- poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie M iejskim w Zdzieszowicach,
- poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP UM w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na ręce
Pełnomocnika Pani Magdaleny Matysik - DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-129 Warszawa,
2. A/a AK
Do wiadomości:
1. Urząd Gminy Walce, ul. Adama Mickiewicza 18, 47-344 Walce.
2. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12 00-497 Warszawa

MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

■') e
LU
N r w re j..

■1

u

u rn

ilość z a ł , .

’od pis^Warszawa,

dnią^fo lipca 2019

DOK.DOK2.9750.30.2019.MB
PW: 92773
WEZWANIE
Działając na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), w związku z pismem Zastępcy Burmistrza
Urzędu Miasta w Zdzieszowicach z dnia 5 lipca 2019 r. (znak:OŚ.6220.3.2019AK), dotyczącym
wydania opinii, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 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 2018 r. poz. 2081, z późn zm.), zwanej dalej „ustawą OOŚ”,
w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn.
Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa),
wzywam do uzupełnienia przesłanej dokumentacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania
niniejszego wezwania.
Zakres i stopień szczegółowości informacji przedstawiony w karcie informacyjnej przedsięwzięcia,
zwanej dalej „kip”, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko powinien zapewnić organowi analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ustawy
OOŚ. W przypadku organu ds. ocen wodnoprawych informacje te muszą umożliwiać podjęcie
właściwej decyzji o ewentualnym nałożeniu obowiązku oceny oddziaływania na środowisko
z uwagi na możliwość zagrożenia realizacji celów środowiskowych, bądź odstąpieniu od tej
oceny.
W związku z powyższym kip wymaga uzupełnienia w następującym zakresie:
1. Jak wynika z przedłożonego w dokumentacji planu sytuacyjnego przedsięwzięcia fragment
planowanej do przebudowy drogi dojazdowej ze wsi Stradunia do stopnia wodnego, znajduje
się w bezpośrednim sąsiedztwie jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Trzciniec
o kodzie RW 60001711738, zlokalizowanej m.in. na działce o nr ewidencyjnym 657 gmina
Walce, obręb Stradunia, powiat krapkowicki). Stosownie do obowiązującego podziału
na jednolite części wód oraz mając na uwadze przekazaną dokumentację, Inwestor
nie przeanalizował w kip powyżej wskazanej JCWP. w ...zakresie oddziaływania opiniowanej
Inwestycji na cele środowiskowe w tym niepogarszania istniejącego stanu wód. Kip wymaga
uzupełnienia w powyższym zakresie, oraz wskazania jaki rodzaj prac w ramach
przedsięwzięcia będzie wykonywany na o bszarzeje) części wód.
2. Ponadto dokonując analiz oddziaływania przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.), należy uwzględnić aktualne dane monitoringowe.
W kip Inwestor odniósł się jedynie do wyników oceny stanu wód dla jednolitych części wód
powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych objętych przedsięwzięciem
z 2014 r. Należy zatem dokonać oceny wpływu przedmiotowej inwestycji biorąc pod uwagę
aktualne dane monitoringowe w zakresie oceny stanu wód dla wszystkich JCW,

których dotyczy przedsięwzięcie. Dane te należy przedstawić w uzupełnieniu dokumentacji
i podsumować wyniki oceny.
3. W kip należy przedstawić także informacje zgodnie z art. 62a pkt 11 ustawy ooś,
tj. o przedsięwzięciach 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. W przedłożonej obecnie
dokumentacji Inwestor odniósł się jedynie do ustaleń przedstawionych w Masterplanie
dla obszaru dorzecza Odry, co na etapie pozyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie jest wystarczające. W ramach analiz należy uwzględnić
w szczególności inne przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach różnych projektów,
w tym dotyczących modernizacji jazów i śluz odrzańskich, które., mogą powodować
ńegaSfwnę oddziaływanie z przedsięwzięciem będącym przedmiotem sprawy, w aspekcie
wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód
znajdujących się w obszarze oddziaływania zadania. W szczególności należy uwzględnić
harmonogramy prac przedsięwzięć branych pod uwagę w analizach, zakres oddziaływań
z uwzględnieniem wszystkich elementów oceny stanu wód. Podkreślić należy, że negatywne,
skumulowane oddziaływanie na stan jednolitych części wód pomiędzy inwestycjami może
wystąpić również wtedy, gdy przedsięwzięcie „samodzielnie" nie będzie generować takiego
oddziaływania. Za zasadne wydaje się przedstawienie na mapie przedsięwzięć, które Inwestor
będzie brał pod uwagę w analizach oddziaływań skumulowanych.

Podsumowując należy stwierdzić, że informacje przedstawione w przedłożonej dokumentacji
nie pozwalają w pełni ocenić wpływu inwestycji na stan wód. Wobec powyższego, wymaga
ona uzupełnienia o wyżej opisane dane i informacje, niezbędne do zaopiniowania inwestycji
pod kątem zgodności z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz
art. 61 Prawa wodnego.
Jednocześnie informuję, że przekazany kip wraz z kopią pełnomocnictwa od inwestora został
przygotowany dla inwestycji dotyczącej Jazu Krępa, a nie Krępna jak wskazano we wniosku
o zmianę decyzji środowiskowej oraz w piśmie przekazującym przedmiotową dokumentację
do zaopiniowana przez tutejszy organ.
Informuję, że wydanie opinii o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy OOŚ nastąpi w terminie 14 dni
od dnia uzupełnienia przedmiotowego wniosku, zgodnie z wymaganiami określonymi w treści
niniejszego wezwania, tj. gdy wniosek będzie odpowiadał przepisom prawa.
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Otrzymują:
1.
Burmistrz Zdzieszowic;
2.
a/a.
Do wiadomości:
1.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Pełnomocnika Magdalenę Matysik;
2.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Prezesa Wód Polskich.
Załączniki:
1.

Klauzula RODO.

Panią

Załącznik
W przypadku gdy, dane osobowe przekazane zostały Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przez podmiot, którego dane są
przetwarzane zastosowanie ma Klauzula I, a w przypadku gdy dane te zostały przekazane przez inny podmiot - Klauzula II.
Klauzula I

Klauzula II

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej .Administratorem
danych”;
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. .1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z póżn. zm.),
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) lub
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mam.qov.pl

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej Administratorem
danych”;
2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r„ poz. 2268, z późn. zm.) lub
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);
4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona,
adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg
wieczystych,
numer ewidencyjny PESEL, inne informacje przekazywane przez
wnioskodawców/organy administracji publicznej;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych lub podmiotom uprawnionym ńa podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
7) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony;
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);
10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mqm.aov.Dl
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