
OŚ.6220.9.2018.JBG

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 27.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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), w związku z art. 49 ustawy z dnia 
4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z 
późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic

zawiadamia Strony postępowania
o wydaniu na wniosek (znak IM.604.8.2018) Wicestarosty Krapkowickiego Pani Sabiny Gorzkulla 
z upoważnienia Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 06.11.2018 r. decyzji nr 
OŚ.6220.9.2018.JBG z dnia 27 grudnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu 
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój 
nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia
niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).
(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

• tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

• tablicy informacyjnej: w sołectwie Jasiona

• na stronie internetowej BEP: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl

• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie-

• http://www.ekoportal.gov.pl

Z-CA BURMISTRZA

http://bip.zdzieszowice.pl
http://www.ekoportal.gov.p


BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice

u|, Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, dnia 27.12. 2018 r.

OŚ.6220.9.2018.JBG

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 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 2018 r. poz. ) Burmistrz 
Zdzieszowic

podaje do publicznej wiadomości informację
o wydaniu na wniosek (znak IM.604.8.2018) Wicestarosty Krapkowickiego Pani Sabiny Gorzkulla 
z upoważnienia Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 06.11.2018 r. decyzji nr 
OŚ.6220.9.2018.JBG z dnia 27 grudnia 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na:
przebudowie drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu 
i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój 
nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 do 1530.
(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

• tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

• tablicy informacyjnej: w sołectwie Jasiona

• na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl

• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie-

• http://www.ekoportal.gov.pl
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BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice

ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, 2018-12-27

OŚ.6220.9.2018.JBG

D E C Y Z J A
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 
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 ( t.j. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego 
przez Zarząd Powiatu Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455 
jak również po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
29.11.18 r. znak WOOŚ.4220.275.2018.DF, Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego w Opolu z dnia 30.11.18 r. znak NZ.9022.3.19.2018.AW i Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 28.11.18 r. 
znak GL.ZZO.3.435.221.1.2018.DB

stw ierdzam  brak potrzeby

przeprow adzenia oceny oddziaływ ania na środow isko

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

Wnioskiem z dnia 06.11.18 r. znak IM.604.8.2018 Wicestarosta Krapkowicki Pani Sabina 
Gorzkulla z upoważnienia Zarządu Powiatu Krapkowickiego (Inwestora przedsięwzięcia) wystąpiła 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi 
powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455, na odcinku od zjazdu do posesji przy ul. Wojska 
Polskiego 2 w Żyrowej (działka nr 424) do istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic Żyrowska, 
Rozwadzka i Góry św. Anny w Zdzieszowicach.

Do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 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 
2018 r. poz. 2081) tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonym 
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypisy z rejestru gruntów, zapis karty 
informacyjnej na płycie CD.

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o 
dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława 
Chrobrego 34.



Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o 
całkowitej długości powyżej 1 km inne niż wymienione w §2 ust.l pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, 
służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi 
formami ochrony przyrody, o których mowa w art, 6 ust.l pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.71) zostało 
zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przebudowa drogi jest inwestycją liniową o długości ok. 2325,00 m zlokalizowaną w pasie 
drogowym drogi powiatowej nr 1443 O dW 423 - Jasiona - Zdzieszowice od km 6+130 do km 
8+4554 - na odcinku od zjazdu do posesji przy ul. Wojska Polskiego 2 w Żyrowej (działka nr 424) 
do istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic Żyrowskiej, Rozwadzkiej i Góry Św. Anny w 
Zdzieszowicach.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, 
powiatu krapkowickiego, w gminie Zdzieszowice na dz o nr ew.: 601/2, 601/3, 601/4, 692/1, 689/2, 
62/2, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701,702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711,712, 
713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/1,721/1 (obręb Zdzieszowice) 154/1, 154/2, 150/2, 153/4, 153/5, 
156/2, 157/2, 301/2, 302/2, 475, 469, 500, 470, 159/2, 163/3, 167/2, 510/21,510/3, 510/1,467/2, 
509. 472/2, 555, 153/7,474 (obręb Żyrowa).

Dnia 14 listopada 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie, o którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag 
i nie zgłosiły zastrzeżeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na 
okres od dnia 14.11.2018 r. do dnia 28.11.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
budynku Urzędu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Jasiona oraz zamieszczone na stronie BIP Urzędu 
Miejskiego.

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), pismem z dnia 14.11.2018 r. znak OŚ.6220.9.2018.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 z 
dnia 15.11.18 r. (data wpływu do urzędu 22.11.18 r.) znak NZ.4315.25.2018.TM poinformował, iż 
na podstawie art. 12 ust. la  pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U z 2017 r. poz. 1261 z późn.zm.) oraz art 65 §1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) wniosek w przedmiotowej sprawie wraz 
z załącznikami przekazał celem załatwienia według właściwości rzeczowej Państwowemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Opolu.

Pismem znak WOOŚ.4220.275.2018.DF z dnia 29.11.2018 r. (data wpływu do urzędu
29.11.18 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, iż nie istnieje 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej



inwestycji. Jednocześnie w myśl zapisów art. 64 ust 3a 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), wskazał na 
konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków, o 
których mowa w art. 82 ust 1 pkt 1 lit b:
- zaplecze budowy i bazę sprzętu zlokalizować w Zdzieszowicach przy ul. Żyrowskiej na działce 
gminnej nr 855/1, utwardzonej tłuczniem,
- teren zaplecza budowy ogrodzić. Część terenu przeznaczoną na bazę sprzętu, utwardzić płytami 
drogowymi ułożonymi na podsypce piaskowej na folii,
- po zdjęciu płyt drogowych, podsypkę i folię usunąć i przekazać do utylizacji.

Opinią sanitarną znak NZ.9022.3.19.2018.AW z dnia 30.11.2018 r. (data wpływu do urzędu
03.12.18 r.) Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wniósł o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji.

Zastępca Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w opinii znak GL.ZZO.3.435.221.1.2018.DB z 28.11.2018 
r. stwierdził, iż nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz 
określił warunki tej realizacji tj:
- wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie 
środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym terenie, 
zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego 
substancjami ropopochodnymi;
- nie wykonywać na terenie budowy żadnych prac naprawczych sprzętu budowlanego polegających 
np. na wymianie oleju;
- powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować 
selektywnie w wyznaczonym miejscu, zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska wodno- 
gruntowego;
- powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie 
w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, zlokalizowanych w wyznaczonym 
miejscu, na terenie ogrodzonym, zadaszonym i utwardzonym oraz zabezpieczonym przed wpływem 
warunków atmosferycznych;
- zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;
- zabezpieczyć punkty sanitarne dla pracowników budowy, ścieki bytowe odprowadzać do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, zbiorniki systematycznie opróżniać przez uprawniony do 
tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków.

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 ( Dz. U z 2018 r., 
poz.2081) 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 
Andrzeja Jęczmiennego (Zakład Usługowo- Projektowy „Road-Bud” - 47-232 Kędzierzyn-Koźle, 
ul. Władysława Łokietka 1/7).

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także 
istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1443 O DW 423 - 
Jasiona - Zdzieszowice od km 6+130 do km 8+455, na odcinku od zjazdu do posesji przy ul. 
Wojska Polskiego 2 w Żyrowej (działka nr 424) do istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic 
Żyrowska, Rozwadzka i Góry Św. Anny w Zdzieszowicach.
Podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia:
■ długość - 2325 m
• szerokość jezdni -  6,00 - 7,50 m
- powiarzchnia jezdni -  20575,00 m2
• chodniki o szerokości - 1,60 - 2,00
• ścieżki pieszo rowerowe o szerokości - 2,50 m
■ całkowita powierzchnia drogi (jezdnia, ścieżki pieszo - rowerowe i chodniki, pobocza) -  35003,00 
m2

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których wydana została decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach, 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 oparciu złożoną dokumentację nie przewiduje się kumulowania oddziaływań w stopniu 
powodującym wystąpienie znaczących uciążliwości dla otoczenia. Inwestycja nie jest powiązana z 
innymi przedsięwzięciami.

c) różnorodności biologicznej wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleb, wody i powierzchni 
ziemi:
Przedsięwzięcie nie będzie wykorzystywało zasobów naturalnych z terenu Gminy Zdzieszowice. 
W terenie na którym realizowana będzie inwestycja znajdują się dwa odcinki drzew liściastych w 
pasie drogowym a po prawej stronie w obrębie Zdzieszowic około 600 m odcinek lasu poza pasem 
drogowym. Zadrzewienie lasu stanowią enklawy lasu sosnowego i lasu mieszanego liściasto- 
iglastego, z przewagą drzew liściastych takich jak dęby, klony, lipy, itp. z domieszką sosen. 
Natomiast w pasie drogowym brak jest krzewów. Nie przewiduje się wycinki drzew.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Przebudowa drogi nie będzie generować zanieczyszczeń płynnych, natomiast zanieczyszczenia 
pyłowe będą powstawać w minimalnym natężeniu w krótkim okresie czasowym tylko podczas



realizacji inwestycji (praca szczotki mechanicznej). Emisje zanieczyszczeń pyłowych i płynnych 
mogą wzrosnąć w trakcie eksploatacji drogi w wyniku zdarzeń losowych w postaci awarii 
technicznych pojazdów, wypadków drogowych i kolizji.
Hałas jest i będzie emitowany głownie przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne, a po realizacji 
przedsięwzięcia nie ulegnie znacząco zwiększeniu, a nawet obniżeniu ze względu na zastosowanie 
nowoczesnych technologii drogowych. Przyczyni się do tego wykonanie nowej równej nawierzchni 
z nowoczesnych materiałów nawierzchniowych (beton asfaltowy odporny na koleinowanie). 
Wykonanie nowej równej nawierzchni wyeliminuje hałas powstający w wyniku drgań 
wywoływanych przez pojazdy najeżdżające w chwili obecnej na różnego rodzaju nierówności 
Na etapie realizacji przedsięwzięcia, w związku z eksploatacją maszyn wyposażonych w silniki 
spalinowe może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość związana z emisją zanieczyszczeń do 
powietrza atmosferycznego i emisją hałasu będzie miała charakter lokalny i krótkotrwały. 
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych gazowych i 
pyłowych zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz emisją hałasu powodowaną ruchem pojazdów. 
Uzyskana w wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawa stanu technicznego drogi przyczyni się do 
poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co w efekcie ograniczy emisję 
zanieczyszczeń do powietrza i zmniejszy natężenie hałasu komunikacyjnego.
Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem 
prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących 
inwestycję (dostarczanie materiałów do budowy, wywóz materiałów z rozbiórki). Biorąc pod 
uwagę, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, że zaburzenia klimatu 
akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny i urządzenia wykonujące prace 
budowlane nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny terenów 
przyległych.
Na inwestorze i wykonawcy robót ciążył będzie obowiązek używania sprzętu technicznego o 
możliwie najlepszych parametrach akustycznych (związanych z jego właściwym stanem). 
Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy. Poprawa stanu technicznego drogi 
wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności ruchu, czego 
skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 
naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w 
tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Zgodnie ze złożoną kartą informacyjną planowanego przedsięwzięcia inwestycja nie należy do 
przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnych awarii lub katastrof naturalnych i 
budowlanych.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w 
przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia będą głównie związane z wykonywaniem 
robót związanych z przygotowywaniem terenu pod realizację inwestycji i położeniem nowej 
nawierzchni. W efekcie prac rozbiórkowych i budowlanych powstaną następujące odpady:
- mieszanki bitumiczne inne niż wy mienione w 17 03 01 kod 17 03 02 w ilości ok. 2057,5 m7 
3909 Mg ( zostanie on wykorzystany na budowie jako materiał wzmacniający pobocza i istniejące 
zjazdy na pola a jego nadmiar wywieziony zostanie na otaczamię celem użycia go do produkcji mas 
bitumicznych)
- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów kod 17 01 01 w ilości ok. 73 lm3 /1461 
Mg ( zostanie on w trakcie rozbiórki wywieziony do recyklingu i po recyklingu zostanie użyty na



budowie do wykonania dolnych warstw podbudów na zjazdach indywidualnych i na grunty rolne)
- gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 kod 17 05 04 w ilości ok. 3890 
m3 /5835 Mg (mieszanka ziemi z kamieniami z wykonania poszerzeń i koryt pod warstwy 
konstrukcyjne elementów drogi zostanie wbudowana częściowo do remontu poboczy, a nadmiar 
wywieziony na składowisko odpadów gdzie zostanie użyty do celów technologicznych)
- urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi (namuły z 
odmulenia rowów i przepustów) kod 17 05 05 w ilości ok. 361 m3 /542 Mg ( namuły z odmulenia i 
odtworzenia rowów przydrożnych, będą przekazane jednostce posiadającej stosowne uprawnienia 
do ich utylizacji)
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01 -w  ilości ok. 6 m3. Odpady 
komunalne będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach i przekazane jednostce posiadającej 
stosowne uprawnienia.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:
Na podstawie zebranej dokumentacji można założyć, że standardy jakości środowiska w zakresie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu zostaną dotrzymane. Inwestycja nie 
powoduje powstania nowych emitorów hałasu.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w 
szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności 
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego -  uwzględniające:

a) obszary wodno-blotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska 
łęgowe oraz ujścia rzek:
W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary wodno - błotne i obszary o 
płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek stąd niewyznaczalny jest 
poziom zagrożenia na te elementy.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskiego:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem 
morskim.

c) obszary górskie lub leśne:
W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary górskie natomiast pas drogowy 
na odcinku 200 m jednostronnie przebiega w pobliżu terenu leśnego.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych:
Zgodnie z dokumentacja na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną, 
w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i 
zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz 
pozostałe formy ochrony przyrody:
Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 
6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614), a zatem nie 
będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.



Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w otulinie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny. Odległość 
najbliżej położonego fragmentu przebudowanej drogi od granicy Parku Krajobrazowego Góra 
Świętej Anny wynosi 181 m.
Inwestycja realizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych 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.
Ponadto, 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 strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych;
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i 
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, 
oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie 
występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje 
prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ten obszar, 
gdyż droga nie emituje żadnych szkodliwych substancji poza krótkotrwałymi emisjami w trakcie 
realizacji przedsięwzięcia i emisji z pojazdów.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
W miejscowości Żyrowa po za terenem oddziaływania przedsięwzięcia są zlokalizowane 
szczególnie cenne dla zachowania dziedzictwa kulturowego zabytki historyczne wpisane do rejestru 
takie jak - kościół parafialny p.w. św. Mikołaja, 1300, 1 poł. XVIII, nr rej.: 844/64 z 7.05.1964 - 
zespół pałacowy, XVII-XIX: - pałac, nr rej.: 404/58 z 15.06.1958 (wypis z księgi rejestru) - park, nr 
rej.: 117/85 z 14.02.1985 - folwark, nr rej.: 837/64 z 6.05.1964 - kuźnia, k. XIX, nr rej.: 2019/76 z 
23.08.1976, kapliczka św. Jana Nepomucena, kapliczka-studzionka, wzniesiona na początku XIX 
wieku, gotycko- barokowy, pocysterski kościół filialny pw. św. Mikołaja z 1300 roku, rozłożysty 
dąb cesarski, posadzonym na pamiątkę pobytu w Żyrowej niemieckiego cesarza Wilhelma II w 
1911 roku.
W Zdzieszowicach w dalszej odległości od przedsięwzięcia znajduje się mogiła zbiorowa 
powstańców śląskich, na cmentarzu katolickim, przy ul. Solownia, park pałacowy z czwartej ćw. 
XIX/XX w., kościół pw. św. Antoniego, pochodzący z 1937 r., kapliczka dzwonnicza z XIX w., 
budynek Urzędu Miejskiego wraz z przylegającym dawnym kościołem parafialnym, kilkadziesiąt 
zabytkowych domów robotniczych, pomnik Powstańca Śląskiego, autorstwa Jana Borowczaka.
Nie są bezpośrednio zlokalizowane obszary szczególnie cenne dla zachowania krajobrazu oraz 
znane stanowiska archeologiczne, natomiast w w dalszej odległości od przedsięwzięcia znajdują się 
punkt osadniczy kultury ceramiki wstęgowej (neolit), osada kultury przeworskiej (późny okres 
wpływów rzymskich) i osada średniowieczna (XIV - XV w.) i obozowisko paleolityczne, punkt



osadniczy kultury przeworskiej (okres wpływów rzymskich), osada wczesnośredniowieczna. 
Przedsięwzięcie po realizacji na etapie użytkowania nie będzie oddziaływać na obszary o 
krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia w sąsiedztwie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia wynosi: sołectwo 
Zdzieszowice 1008,76 mieszkańców na 1 km2 , Sołectwo Żyrowa 9,41 mieszkańców na 1 km2. 
Przedsięwzięcie w niewielkim stopniu oddziałuje na człowieka i ma charakter uciążliwości 
czasowej w okresie wykonywania prac przebudowy odcinka drogi powiatowej.

i) obszary przylegające do jezior :
W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne 
naturalne zbiorniki wód stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej, stąd 
niewyznaczalny jest poziom zagrożenia na te elementy.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia jego realizacja nie będzie się wiązać z 
modyfikacją charakterystyki hydromorfologicznej ani stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych. Z przyrodniczego punktu widzenia realizacja nie spowoduje zagrożenia dla 
ustanowionych celów środowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

3) Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania -  obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie 
może oddziaływać:
Teren oddziaływania inwestycji (obiekt może oddziałowywać, zwłaszcza w czasie realizacji 
inwestycji) na poniżesz działki:
Obręb Zdzieszowice teren oddziaływania inwestycji działki:
847/4, 587/1,2178, 598, 599, 2189, 595/4, 602/1,2190, 604, 605/2, 606, 2183, 594, 2177, 2480, 
600/5, 2187, 2182, 603/1, 608/1,2482, 2181,2478, 2479, 2186, 2477, 2523, 2175, 2188, 2035, 
595/13, 2524, 2474, 691,2192, 595/8, 2179, 596/2, 592/2, 601,601/2, 601/4, 692/1,811/1,2185, 
603/2, 2184, 2476, 2036/1,595/9, 2180, 2191,596/4, 2481,605/1, 602/2, 2175, 597/2, 608/2, 601/2, 
601/3, 601/4, 692/1, 689/2, 62/2, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 701,702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 709, 710, 711,712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719/1,721/1.
Obręb Żyrowa teren oddziaływania inwestycji działki:
511, 149, 336, 340/2, 337, 327472/2, 555, 335, 338, 426/1,491,492/1,493, 494, 151,516, 495, 496, 
497/2, 497/3, 509, 341/7, 325/4, 325/3, 508/3, 512, 510/4, 510/20, 168/1, 168/2, 169/1,340/1,492/2, 
490/1, 153/7, 515, 477, 340/4, 423, 510/5, 490/2, 155, 137/2, 154/1, 154/2, 341/3, 
341/1,506/1,343/1,343/2, 343/3, 451/1,452, 457/1,519/1,610/1,514, 143, 156/4, 162/1, 169/2, 180, 
304, 333, 343/11,347/1,413, 456, 523, 156/3, 157/1,474, 163/4, 424, 147, 148, 150/1, 152, 
301/1,302/1,339, 154/1, 154/2, 150/2, 153/4, 153/5, 156/2, 157/2, 301/2, 302/2, 475, 469, 500, 470, 
159/2, 163/3, 167/2, 510/21,510/3, 510/1,467/2, 509. 472/2, 555, 153/7, 474.
Obręb Rozwadza teren oddziaływania inwestycji działki:
855/1,84/2, 847/4.



Otoczenie przedmiotowych działek (obszar oddziaływania przedsięwzięcia) stanowią w większości 
pola uprawne, inne użytki rolne, las, w dużej części zaś zabudowa jednorodzinna, zagrodowa i 
obiekty działalności gospodarczej.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze
Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jego lokalizację nie wystąpi transgraniczne 
oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia 
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, ze w związku z realizacją i 
eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i 
złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 
środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania
Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie 
realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny, 
ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie 
realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych dla których została wydana decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach 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
Z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia stwierdza się, że nie będą powstawały istotne 
oddziaływania skumulowane.

g) możliwość ograniczenia oddziaływania:
Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko można osiągnąć dzięki 
realizacji pewnych zaleceń na etapie planowania oraz podczas wykonywania projektów 
budowlanych i wykonawczych. W celu minimalizacji oddziaływań prace powinny odbywać się w 
porze dziennej, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie.
Zakres działań ograniczających wpływ na środowisko ma charakter standardowy i wynika z 
przepisów prawa budowlanego i innych. Przy tego typu przedsięwzięciu nie ma więc potrzeby 
formułowania dodatkowych zaleceń i warunków, jakie miałyby być nałożone decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział 
w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do 
toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.



Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ust. 1 ustawy 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) a w szczególności po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne 
korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu 
wymaganych opinii i uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia 
oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja nie spowoduje 
uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska 
przyrodniczego.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 127§ 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza 
Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia je j doręczenia.
Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 
72 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o/udpstęgniąn i u informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

<ania na środowisko ( Dz. U z 2018 r. poz. 2081).społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o/Je
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Otrzymują:
1. Powiat Krapkowicki -  ul. Kilińskiego 1,47-303 Krapkowice
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- tablica ogłoszeń w budynku UM w Zdzieszowicach
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie- httD://www.ekonortal.gov.pl. 
-BIP
3. A/a
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1,45-594 Opole
- PWIS w Opolu -  ul. Mickiewicza 1,45-367 Opole
- PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach -  ul. Sienkiewicza 2 I, 44-100 Gliwice

http://www.ekonortal.gov.pl


Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.9.2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Planowana przebudowa drogi jest inwestycją liniową o długości ok. 2325,00 m 
zlokalizowaną w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1443 O dW 423 - Jasiona - Zdzieszowice 
od km 6+130 do km 8+4554 - na odcinku od zjazdu do posesji przy ul. Wojska Polskiego 2 w 
Żyrowej (działka nr 424) do istniejącego ronda na skrzyżowaniu ulic Żyrowskiej, Rozwadzkiej i 
Góry Św. Anny w Zdzieszowicach.

Działki, na których realizowana będzie inwestycja stanowią pas drogowy drogi powiatowej 
w chwili obecnej zlokalizowana jest na nich droga o nawierzchni bitumicznej spękanej 
skoleinowanej z licznymi muldami oraz z chodnikami, ścieżkami rowerowo - pieszymi o 
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w znacznym stopniu zerodowanej, rozmrożonej, 
poboczami gruntowymi, rowami oraz zjazdami w drogi boczne, na przyległe użytki rolne i do 
przyległych posesji.

Nie przewiduje się wariantowości rozwiązań. Wariantowo rozpatruje się tylko możliwość 
wzmocnienia podbudowy. Warianty te to wzmocnienie podbudowy np. poprzez stabilizację 
cementem, emulsją asfaltową, środkami jonowymiennymi lub zastosowanie siatki stalowej, 
wariantowo z uwagi na szybki czas wykonania i biorąc pod uwagę najniższe koszty wykonania 
wzmocnienia zastosowano w projekcie, siatkę stalową.

Z uwagi na fakt, że droga w chwili obecnej ma nawierzchnię bitumiczną, projektowanie 
innego rodzaju nawierzchni pociągałoby za sobą powstanie znacznej ilości odpadów, których nie 
można byłoby wykorzystać do przebudowy drogi. Przyjęte rozwiązania techniczno-geometryczne 
wynikają z faktu, że przebudowa planowana jest na istniejącym odcinku drogi. Lokalne korekty 
niwelety oraz łuków poziomych wprowadza się z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu i spływ 
wód opadowych. Korekty te nie wpływają na sposób odwodnienia drogi.

Wody opadowe i roztopowe , tak jak dotychczas odprowadzane będą w terenie 
zabudowanym do istniejącej kanalizacji deszczowej a poza terenami zabudowanymi 
powierzchniowo poprzez pobocza i skarpy do rowów przydrożnych odparowujących. Nawierzchnie 
chodników i ścieżek pieszo- rowerowych projektuje się z kostki brukowej betonowej, która zastąpi 
istniejącą nawierzchnię z zerodowanej rozmrożonej kostki brukowej.

Prace związane z budową będą miały niewielki wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związana będzie z prowadzeniem prac przy 
wykonaniu nawierzchni, podczas którego wystąpi krótkotrwała emisja fenoli, benzo-a-pirenu, 
naftalenu czy pyłów wynikająca z pracy silników spalinowych sprzętu budowlanego i transportu 
obsługującego inwestycję. Zanieczyszczenie wystąpi w najbliższym otoczeniu wykonywanych 
robót budowlanych i zamknie się w granicach terenu inwestycji.

Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, że 
zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn 
transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie małe, także organizacja zaplecza 
budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem dotrzymania 
odpowiedniej organizacji pracy.

Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z 
prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych 
obsługujących inwestycję (dostarczanie materiałów do budowy, wywóz materiałów z rozbiórki 
itp.).



Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o 
kodzie PLGW2000127 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: 
PLRW60001711752 o nazwie Krępa, o statusie określonym jako naturalna część wód oraz 
PLRW60001911759 o nazwie Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, o statusie określonym 
jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w 
ramach przedsięwzięcia nie wpłyną 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 
2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 1967).
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