
           Zdzieszowice, 27 sierpień 2007 r

Oś. 7625 – 7/07

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji nr 9/07

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (  teks jednolity:  Dz.  U.

Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, Ŝe w dniu 27 sierpnia

2007 roku na wniosek Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o.  została wydana

decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizacje  przedsięwzięcia

polegającego  na  „Remont  podczyszczalni  wód  koksowniczych  na terenie  Zakładów

Koksowniczych „Zdzieszowice” Sp. z o.o. ”.

Decyzja wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym jest do wglądu w Urzędzie

Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B 207 (II piętro) w

godz. 7.30 – 15.30.  



Zdzieszowice, 2007-08-27

Oś. 7625-7/07

D E C Y Z J A 
             o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46a, ust.7, pkt 4 w związku z art. 46, ust. 1 oraz art. 56 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 roku  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.
zm.  ),  po  rozpatrzeniu  wniosku  Zakładów  Koksowniczych  „Zdzieszowice”  Sp.  z  o.o.
ul. Powstańców Śląskich 1 z dnia  20 lipca 2007 r oraz uzyskaniu wymaganych przepisami
ustawy Prawo Ochrony Środowiska opinii  co  do konieczności  sporządzenia  raportu  oraz
uzgodnień

O K R E Ś L A M

środowiskowe   uwarunkowania   zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na 
remoncie  podczyszczalni  wód  koksowniczych  na  terenie  Zakładów  Koksowniczych
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. 

Przedmiotowa  inwestycja  jest  zgodna  z  postanowieniami  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  dla  miasta  Zdzieszowice  przyjętego  uchwałą  Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach   Nr LII/419/2002 z dnia 10 października 2002 r. ( Dz. U. Woj.
Opolskiego  Nr  120  z  dnia  25.11.2002  r,  poz.  1554,  bowiem  połoŜona  jest  na  terenach
oznaczonych  w  planie  symbolem  –  PP –  tereny  przemysłowe.  Tereny  oznaczone  tym
symbolem przeznacza się dla istniejącego przemysłu. 
Przedsięwzięcie to realizowane będzie w miejscowości Zdzieszowice, powiat Krapkowice, na
działkach o nr ew.: 1215/24 i 1215/26.

2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji,  ze  szczególnym
uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.   
-  Planowane  przedsięwzięcie  nie  moŜe  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  lokalne,
dopuszcza się jedynie w fazie realizacji przedsięwzięcia krótkotrwałe oddziaływanie.    
- Powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia i prowadzonych prac odpady powinny zostać
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
Nr 62, poz. 628 z póŜn. zm.).
- Odpady niebezpieczne powinny być  gromadzone do szczelnych pojemników a następnie
usuwane  do  utylizacji  przez  wyspecjalizowane  firmy posiadające  zezwolenie  w  zakresie
świadczonych usług.
-  W trakcie modernizacji nie przewiduje się powstania ścieków, które mogłyby zanieczyścić
wody powierzchniowe i podziemne.
− W rejonie  lokalizacji  inwestycji  nie stwierdza się  potrzeby ochrony cennych wartości

przyrodniczych, zasobów naturalnych, poniewaŜ takie tam nie występują.
      



3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie
budowlanym. 
− Przedsięwzięcie  powinno  być  realizowane  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w

obowiązujących przepisach prawnych w tym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 ze zm) oraz ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. u. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 ze zm.).  

-  W trakcie  wykopów zdjąć  warstwę  gleby i  ponownie  wbudować  ją  przy zasypywaniu
wykopów, w ten sposób, by uzyskać pierwotną strukturę gleby.
-  Planowana  inwestycja  nie  pogorszy  obecnie  istniejących  warunków  akustycznych
środowiska. 
-  Przy  zagospodarowaniu  nadmiaru  wytworzonych  mas  ziemnych  oraz  miejsc  ich
gromadzenia naleŜy uwzględnić wytyczne wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o
odpadach ( Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm. ) – art. 2 ust. 1.
-  Kanały sanitarne,  studzienki  mają  zostać  wykonane w sposób zapewniający szczelność
konstrukcji,  uniemoŜliwiając  przenikanie  zanieczyszczeń  do  gruntu  celem ochrony przed
szkodliwym oddziaływaniem na środowisko.
- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki
aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.  
− Po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do  przedsięwzięć  zaliczanych  do  zakładów  stwarzających  zagroŜenie  wystąpienia
powaŜnych awarii.
Nie wymagane w sprawie

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 

6.  Wymogi  w  sprawie  stwierdzenia  konieczności  utworzenia  obszaru  ograniczonego
uŜytkowania.
Nie wymagane w sprawie

Załącznikiem  do  decyzji  jest  charakterystyka  przedsięwzięcia  w  postaci  informacji  o
planowanym przedsięwzięciu.

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

Wnioskiem z dnia 24.05.2007 r. inwestor: Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.
w Zdzieszowicach wystąpiły o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację  przedsięwzięcia polegającego na remoncie podczyszczalni wód koksowniczych
na terenie ZK ”Zdzieszowice” Sp. z o.o., inwestycji zlokalizowanej na działce 1215/24.  
Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr  62,  poz.  627),  strony  postępowania  zostały  powiadomione  przez  obwieszczenie  o
toczącym  się  postępowaniu  administracyjnym.  Obwieszczenie  to  zostało  podane  do
publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej.
W terminie podanym w zawiadomieniu nie wpłynęły uwagi  i  wnioski  od społeczeństwa.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 9 listopada 2004 r (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w sprawie określenia rodzajów



przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko, zakwalifikowane jest do przedsięwzięć  mogących znacząco
oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu moŜe być wymagane.
Dnia 30 maja 2007 r  tutejszy organ wystąpił  o opinię  do Starosty Krapkowickiego oraz
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  w  przedmiocie
obowiązku  sporządzenia  przez  inwestora  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na
środowisko.  
Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  postanowieniem z  dnia  19.06.2007  r.  o  nr
NZ/MO-4325-24/07 wyraził  opinie  o  konieczności  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu
w/w przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
Starosta  Krapkowicki  wobec  braków  w  przedłoŜonej  informacji  o  planowanym
przedsięwzięciu pismem z dnia 04.07.2007 r. o nr ROŚ.7633-22/07 zwrócił się do Burmistrza
Zdzieszowic, określając zakres informacji wymaganych do uzupełnienia przez inwestora tj.:

- rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia w odniesieniu do instalacji w rozumieniu
POŚ (dotyczy podczyszczalni ścieków przemysłowych),

- powierzchni  zajmowanej  nieruchomości  i  obiektów  budowlanych  oraz
dotychczasowego sposobu ich wykorzystania i  pokrycia szatą  roślinną – określenie
powierzchni w jednostkach miary SI,

- pełny opis rodzajów technologii,
- ewentualnych wariantów przedsięwzięcia,
- przewidywanej  ilości  wykorzystywanej  wody,  surowców,  materiałów,  paliw  oraz

energii,
- rozwiązań chroniących środowisko, 
- rodzajach  i  przewidywanej  ilości  wprowadzanych  do  środowiska  substancji  lub

energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.   

W odpowiedzi Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o. pismami T6/1491/2007 z
31.07. br. oraz T6/1576/2007 z 07.08. br. udzieliły wyczerpującej odpowiedzi na poruszane
przez  Starostwo  Powiatowe  w  piśmie  o  nr  ROŚ.7633-22/07  z  dnia  4  lipca  2007  r.
zagadnienia.
Po dokonaniu analizy przedsięwzięcia Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pismem z dnia
01.08.2007 r. o nr ROŚ.7633-22/07  wydało opinię o odstępstwie od sporządzenia raportu
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
Na podstawie otrzymanych dokumentów, zgodnie z art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001  r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  wydałem  postanowienie  o  numerze  Oś.7625-7/07
z dnia 8 sierpnia 2007 r.,  w którym nie nakładam na inwestora obowiązku sporządzenia
raportu.
Dnia  9  sierpnia  2007  r.  tutejszy  organ  wystąpił  do  Starosty  Krapkowickiego  oraz
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  o  uzgodnienie
uwarunkowań środowiskowych dla w/w inwestycji. 
Starosta Krapkowicki pismem ROŚ.7633-42/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. oraz Państwowy
Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  pismem  NZ/MO-4325-41/07  z  dnia  24  sierpnia  2007  r,
przedłoŜyli  uzgodnienia  środowiskowych  uwarunkowań  dla  przedmiotowego
przedsięwzięcia. 
Starostwa Krapkowicki w/w postanowieniem uzgodnił pozytywnie realizację przedsięwzięcia



polegającego  na  remoncie  podczyszczalni  wód  koksowniczych,  jako  elementu
technologicznego  oczyszczalni  ścieków  komunalnych  określając  następujące  warunki
przedsięwzięcia:

w zakresie warunków wykorzystania terenu:
• w fazie realizacji przedsięwzięcia odpowiednio przygotować i zabezpieczyć miejsca

gromadzenia odpadów pochodzących z remontu i rozbiórek w miejscach do tego celu
przeznaczonych,

• zapewnić  bieŜący wywóz odpadów z remontu i  rozbiórek, w ilościach i terminach
niepowodujących powstawanie na terenie zakładu miejsc magazynowania odpadów
innych niŜ to wynika z obowiązujących regulacji prawnych,  

• przywrócić  funkcję  uŜytkową  terenom zieleni,  w przypadku naruszenia  ich  granic
podczas prac realizacyjnych

Po  rozpatrzeniu  całokształtu  materiału  dowodowego  zgromadzonego  w  przedmiotowej
sprawie, oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji
decyzji.              

Pouczenie

Od niniejszej  decyzji   słuŜy stronie  odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania za moim pośrednictwem.
Zgodnie z art. 46 ust. 4b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn. zm. ) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego. Wniosek ten winien być złoŜony nie
później  niŜ  przed  upływem  dwóch  lat  od  dnia,  w  którym  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
Zgodnie  z  art.  56  ust.9  ustawy  prawo  ochrony  środowiska  decyzja  o  środowiskowych
uwarunkowaniach wiąŜe organ wydający decyzję pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego.
    
Charakterystyka  przedsięwzięcia  w  postaci  informacji  o  planowanym  przedsięwzięciu  stanowi
załącznik  ww. decyzji. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł 
(dwieście pięć złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz.
U. Nr 225, poz. 1635) 
Opłatę  naleŜy  wpłacić  na  konto  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach  Bank  Spółdzielczy  Zdzieszowice  Nr  konta
44 8883 1015 2002 00 10 5910 0001.

              BURMISTRZ

           Dieter Przewdzing

Otrzymuj ą:
- Starostwo Powiatowe Krapkowice
- PPIS w Krapkowicach
- Zakłady Koksownicze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.  
- A/a



Załącznik do decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – remont  ma na celu dostosowanie
podczyszczalni pogazowych wód koksowniczych do współczesnych, z istniejącą biologiczno-
chemiczną oczyszczalnią ścieków koksowniczych w zakresie dopuszczalnych stęŜeń
substancji w wodach oraz odtworzenie stanu technicznego istniejących obiektów i urządzeń
podczyszczalni z wprowadzeniem współpracujących rozwiązań zasilania i sterowania
urządzeniami podczyszczalni.   
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na terenie Zakładów Koksowniczych „Zdzieszowice”
Sp. z o.o. w granicach działki nr 1215/24 k.m. 9 
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – wynosi ogółem 185,49 ha, a powierzchnia w
granicach przedsięwzięcia 10043 m2.
3. Rodzaj technologii – remont ma na celu dostosowanie podczyszczalni pogazowych wód
koksowniczych do współczesnych, z istniejącą biologiczno-chemiczną oczyszczalnią ścieków
koksowniczych w zakresie dopuszczalnych stęŜeń substancji w wodach oraz odtworzenie
stanu technicznego istniejących obiektów i urządzeń podczyszczalni z wprowadzeniem
rozwiązań zasilania i sterowania urządzeniami podczyszczalni  
4. Warianty przedsięwzięcia – dla przedsięwzięcia tego istnieją dwa warianty postępowania:
wariant realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem oraz wariant polegający na
niepodejmowaniu planowanego przedsięwzięcia.
Optymalnie wykorzystuje się istniejący układ technologiczny i zagospodarowania terenu
przedsięwzięcia. Projekt obejmuje: remont na kanale dopływowym do podczyszczalni zasuwy
głównej z napędem elektrycznym ze zdalnym sterowaniem, remont modernizacyjny
piaskownika i osadników radialnych z przystosowaniem ich do retencji kompensacyjnych
wód opadowo-przemysłowych oraz remont flotowników i przepompowni wód
koksowniczych z przystosowaniem do zdalnego sterowania i kompensacji, remont kanałów,
komór, zasuw, zasilania elektrycznego. 
Nie podjęcie przedsięwzięcia spowoduje pogorszenie stopnia oczyszczania ścieków na
biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków koksowniczych, powodowałoby to naruszenie
warunków wprowadzania ścieków do rzeki Odry określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii 
woda przemysłowa – w ilości 2400 m3/rok
koagulant – około 600 Mg/rok
polimer – do 32 Mg/rok
katalizator – do 175 Mg/rok
energia elektryczna – około 1050 MWh/rok 
powietrze spręŜone – do 120 mln m3/rok
6. Rozwiązania chroniące środowisko – nie są wymagane specjalne rozwiązania chroniące
środowisko, gdyŜ inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, powierzchnię
terenu, w tym glebę i szatę roślinną, wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze.  
Nastąpi obniŜenie emisji substancji do powietrza z tytułu podniesienia sprawności urządzeń,
w tym procesów technologicznych podczyszczania wód. 
Remont podczyszczalni pogazowych wód koksowniczych jest ze swej istoty działaniem
ochrony środowiska.
7. Rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – przedsięwzięcie nie spowoduje



wprowadzenia do środowiska substancji i energii, które mogłyby zagrozić środowisku, czy
zdrowiu ludzi.
W procesie podczyszczania wód koksowniczych będą powstawały produkty uboczne w ilości:
- piasek z piaskowników – do 350 Mg/rok
- osady pokoagulacyjne – do 1600 Mg/rok.
 Projektowany remont podczyszcalni pogazowych wód koksowniczych jest przedsięwzięciem
proekologicznym. Prawidłowy przebieg procesów technologicznych i prawidłowa
eksploatacja powinny zabezpieczyć przed ujemnym wpływem na środowisko. 
8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko – nie dotyczy
9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o
ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania
przedsięwzięcia – nie występują 



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/9/2007
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia: „Remont
podczyszczalni wód koksowniczych na
terenie Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice” Sp. z o.o.”.

3 Znak sprawy Oś.7625-7/07
4 Data wydania 27.08.2007 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyZGKiM w Zdzieszowicach
7 Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji -
8 Miejsce przechowywania (nazwa organu,

nazwa komórki organizacyjnej, numer
pokoju, numer telefonu)

Urząd Miejski Zdzieszowice 
Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska
Pok. Nr B 206 
Tel. 077/406453

9 Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach  

Ostateczna  - 11.09.2007 r

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

11 Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja

-

11 Uwagi -


