
 Zdzieszowice, 26 czerwiec  2008 r

Oś. 7625 – 12/07/2008

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

o wydaniu decyzji nr 4/08

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art.  32 ust.  2 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  26  czerwca  2008  roku  na

wniosek  TSK – Pracownia Projektowa Tadeusz Kucharz – ul. Dwernickiego 12/3, 45 - 049

Opole została  wydana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na realizacje

przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i

infrastrukturą towarzyszącą w Januszkowicach gmina Zdzieszowice.

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, 2008-06-26

Oś. 7625-12/07/2008

D E C Y Z J A 
             o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 46a ust.1 i 7 pkt 4 w związku z art. 46, ust. 1, art. 48 ust. 2 pkt.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 TSK – Pracownia Projektowa Tadeusz Kucharz
w Opolu z 30 października 2007 r oraz uzyskaniu wymaganych przepisami ustawy Prawo
Ochrony Środowiska opinii co do konieczności sporządzenia raportu oraz uzgodnień

ORZEKAM 

następujące środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą  w Januszkowicach
gmina Zdzieszowice.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z:
− postanowieniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  miasta

Zdzieszowice  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr
LII/419/2002 z dnia 10.10.2002 r.,  oraz jego opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego Nr 120 z dnia 25.11.2002 r. poz. 1554, bowiem połoŜona jest
na terenach oznaczonych w planie symbolami:  Rz -tereny łąk i  pastwisk,  Mn -  tereny
zabudowy jednorodzinnej, Z- ulice zbiorcze, Rp- tereny upraw rolnych (polowych), Ro-
tereny upraw rolnych,  Mr - tereny zabudowy zagrodowej, D- ulice dojazdowe,  G- ulice
główne,  U-  usługi,  Ks-  tereny urządzeń  komunikacji  samochodowej  i  zaplecza techn.
motoryzacji.,  Ks/U –  tereny  urządzeń  komunikacji  samochodowej  i  zaplecza  techn.
motoryzacji, ZC – tereny cmentarzy, Rz – tereny łąk i pastwisk,     

− postanowieniami  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
wyznaczonego  obszaru  w  sołectwie  Januszkowice  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady
Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr  XXXI/208/96  z  dnia  14.11.1996  r.,  oraz  jego
opublikowanie  ogłoszone  w  Dzienniku  Urzędowym  Woj.  Opolskiego  Nr  8  z  dnia
15.04.1997 r., poz. 55, bowiem połoŜona jest terenach oznaczonych w planie symbolami:
Z- ulice zbiorcze, Rp – tereny upraw polnych, Mr  – tereny zabudowy mieszkaniowej, KZ
–  droga,  Mn -  tereny  zabudowy  jednorodzinnej,  Uh-  tereny  handlu,Ug-  tereny  usług
gastronomii, Ui- tereny usług innych, KD  – ulice dojazdowe klasy D½ obsługujące tereny
mieszkaniowo-usługowe,   Rz -tereny  łąk  i  pastwisk,  DKIII  –  droga  projektowana  –
obwodnica Opole-Kędzierzyn-Koźle, ZI- tereny zieleni izolacyjnej, NO – przepompownie
ścieków,  ZN- tereny zieleni niskiej,  RL - tereny lasów,  KL- ulica lokalna klasy L½,  ZD-
tereny ogródków działkowych, dr-droga.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia



Planowana  jest  budowa  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjno-ciśnieniowej  w  miejscowości
Januszkowice gmina Zdzieszowice  wraz z pompowniami strefowymi ścieków sanitarnych, z
włączeniem do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Zdzieszowicach, na
działkach o nr ew.:  470, 425, 424/1, 471/1, 491/2, 471/2, 858, 855/1, 862/2, 861/1, 861/4, 838,
491/2, 472, 473, 474, 475/1, 477, 859/4, 478, 479, 423/3, 423/2, 423/1, 422, 415, 414, 419, 483/4, 492,
485/2, 493, 410/1, 413, 412, 401, 399/1, 400, 304, 303, 399/2, 397, 394, 393, 392/2, 341/2, 392/1, 389,
390/2, 390/1, 391/3, 306, 388/1, 396, 387/2, 386/3, 387/1, 386/17, 364/11, 366/10, 386/18, 420, 421,
280, 418, 416, 484, 411, 486/1, 488, 478, 838, 489, 766/1, 768/2, 770, 769/1, 490/1, 857/2, 798/2,
772/1, 490/2, 487, 409/1, 408, 407, 405/2, 402/5, 492, 493, 491/1, 404/3, 402/4, 402/1, 405/1, 406/2,
406/3, 756, 755/1, 755/3, 755/4, 755/5, 755/6, 761, 496, 774, 775, 755/15, 755/16, 755/12, 755/9,
755/8, 754/2, 754/3, 506, 499, 501/1, 374/1, 371/2, 375, 377/1, 377/3, 378/1, 379/1, 382, 386/18, 318,
317, 316/1, 316/2, 314/1, 315, 312, 359, 361, 362, 310, 363, 309, 366/5, 366/4, 367/3, 366/7, 366/9,
383, 384, 381, 368/20, 507/1, 507/3, 507/6, 507/8, 507/10, 507/11, 751/1, 752, 508/1, 507/9, 508/5,
508/6, 510/4, 510/3, 753/1, 753/2, 510/2, 511/3, 498, 524, 512/2, 512/7, 512/5, 513/7, 514/4, 514/3,
515/4, 525, 526, 527/1, 561, 107, 90/4, 87/2, 87/4, 88/2, 88/4, 89/2, 89/5, 86/14, 87/1, 88/1, 89/1, 89/3,
528/1, 528/2, 524, 530, 529, 523, 520/4, 520/9, 521, 520/6, 518/1, 517/3, 513/21, 513/19, 73, 74/4,
74/5, 77/1, 519, 79/1, 77/2, 76, 107, 83/2, 49, 48/3, 48/4, 48/6, 46/15, 46/8, 46/9, 46/2, 44/1, 44/3,
39/12, 39/9, 39/7, 39/2, 40/4, 40/2, 42/2, 42/1, 48/11, 56/2, 51, 20/3, 20/4, 19/2, 536, 38/3, 21, 37, 36,
38/2, 48/12, 531, 533, 534, 535, 537, 555, 554/8, 550, 547, 549, 542, 544, 545, 5, 10, 11, 13, 12/1, 14,
17, 18/1, 18/2, 19/1, 16, 33, 34/5, 34/6, 30, 1272, 9, 613, 608, 604/3, 606, 610, 614, 615, 609, 80, 94/2,
90/4, 89/6, 92/2, 95/3, 8/1, 28, 29, 30, 1625, 1615/1, 1560, 1463/2, 1614, 610, 1463/2, 1463/1, 1436/1,
1432/1, 1729/3.

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.

   
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji
-  NaleŜy utrzymać  w czystości teren zajęty na czas realizacji inwestycji jak i teren wokół
inwestycji.
- Podczas realizacji inwestycji warstwę gleby naleŜy zebrać i odłoŜyć na oddzielną pryzmę, a
następnie wykorzystać do uporządkowania terenu po zakończeniu prac inwestycyjnych.
-  Wykopy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  warstwa  urodzajna  gleby  była  zdejmowana
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót.
- Ewentualnie pozostały nadmiar ziemi z wykopów powinien być wykorzystany gospodarczo
w miejscach połoŜonych blisko terenu inwestycyjnego.
- W celu zachowania bezpieczeństwa osób postronnych w czasie prac naleŜy teren inwestycji
odpowiednio oznaczyć.   
- Grunty zajęte na czas realizacji inwestycji naleŜy przywrócić do stanu sprzed ich zajęcia.
- Realizacja przedsięwzięcia nie moŜe powodować uciąŜliwości dla otaczającego środowiska
(prace budowlane naleŜy wykonywać w porze dziennej z przestrzeganiem przepisów BHP i
ppoŜ.).
- Przy prowadzeniu prac naleŜy dąŜyć do tego, aby stęŜenie substancji zanieczyszczających
emitowanych  do  powietrza  atmosferycznego,  natęŜenie  hałasu  nie  przekraczało  wartości
dopuszczalnych, jak równieŜ aby oddziaływanie przedsięwzięcia nie stanowiło zagroŜenia dla
gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  
-  Nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia  gleby  i  wód  powierzchniowych  substancjami
ropopochodnymi wskutek wycieku paliw z maszyn budowlanych.

Warunki wykorzystania terenu w fazie eksploatacji
-  Planowane przedsięwzięcie  nie  moŜe negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  lokalne  i
powodować uciąŜliwości dla terenów sąsiednich.



-  Podczas realizacji inwestycji nie wystąpi wystąpi emisja substancji i energii, które mogłyby
zagraŜać środowisku  czy zdrowiu ludzkiemu.
- 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 wytwarzane w trakcie realizacji  inwestycji naleŜy gromadzić  (magazynować)  w
sposób zapewniający ich prawidłową segregację,  a następnie postępować z nimi zgodnie z
zasadami obowiązującej ustawy o odpadach.  
- Prowadzić selektywną zbiórkę odpadów o kodzie:

• 17 05 04 – masy ziemne zajęte przez zabudowane sieci oraz masy ziemne nie nadające
się do powtórnego uŜycia w postaci obsypek i zasypek – 180,0 Mg

• 17  01  01  –  gruz  budowlany  powstały  z  rozbiórek  obiektów  budowlanych
zlokalizowanych na trasie realizowanej sieci – 5,0 Mg

• 17 01 07 – pozostałości po wykonywanych pracach budowlanych – 2,0 Mg
• 17  01  81  –  pozostałości  z  demontaŜu  dróg  nie  nadające  się  do  powtórnego

przerobienia 
• 13 01 10 – odpadowe oleje hydrauliczne – 0,100 Mg
• 13 02 05 – zuŜyte oleje smarowe – 0,100 Mg
• 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 0,100 Mg
• 15 02 03 – odpadowe czyściwo, odzieŜ ochronna – 0,100 Mg
• 16 01 13 – zuŜyty płyn hamulcowy – 0,100 Mg
• 16 06 01 – zuŜyte akumulatory – 0,100 Mg
• 17 04 05 złom metalowy – 1,000 Mg  

-  Powstałe odpady podczas realizacji  inwestycji  zostaną  wykorzystane gospodarczo a ich
nadmiar zostanie oddany na składowisko odpadów.
-  Nadmiar  mas  ziemnych,  w  przypadku  zakwalifikowania  jako  odpad,  przekazać
uprawnionym podmiotom.
-  Zapobiegać powstaniu hałd w miejscach gromadzenia mas ziemnych, zapewnić bieŜące ich
zagospodarowanie i wywóz do miejsc przeznaczenia.
- Odpady niebezpieczne powinny być  gromadzone do szczelnych pojemników a następnie
usuwane  do  utylizacji  przez  wyspecjalizowane  firmy  posiadające  zezwolenie  w  zakresie
świadczonych usług.
-  Ziemia uŜywana w pracach ziemnych powinna spełniać kryteria dopuszczalności wartości
stęŜeń wskazanych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r  w sprawie  standardów jakości  gleby  oraz  standardów jakości  ziemni  (  Dz.  U.  z
4 października 2002 r Nr 165,  poz. 1359 ).
-  Wszystkie  prace  powinny  być  przeprowadzone  w  sposób  ograniczający  ich  wpływ  na
zachowanie stosunków wodnych.
-  W  przypadku  wykonywania  prac  ziemnych  w  zasięgu  koron  drzew,  prace  naleŜy
wykonywać ręcznie bez naruszenia korzeni.
-  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.
-  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 wykonać w sposób zapewniający szczelność konstrukcji.
- Zastosowane wyroby budowlane powinny posiadać aprobatę techniczną właściwej jednostki
aprobującej stwierdzającej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania.
- Realizację inwestycji prowadzić w sposób, aby zniszczenia zieleni były jak najmniejsze, na
ewentualną wycinkę drzew naleŜy uzyskać stosowne zezwolenie.    
- Po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.
- Tereny zniszczone naleŜy odtworzyć  poprzez pokrycie warstwą  rodzimego humusu oraz
ewentualnie obsiać trawą.
-  Emisja  zanieczyszczeń  gazowych  i  pyłowych  przy zuŜyciu  paliwa na odcinku robót  w
wysokości 12 dm3 /h w ilości nie przekraczającej:

• E SO2  = 85,0 g/h
• E NO2 = 262,0 g/h
• E CO = 309,6 g/h
• E CmHn = 91,0 g/h
• E sadza = 56,7 g/h

- Przy układaniu sieci kanalizacyjnej naleŜy zachować odpowiednie odległości od przewodów
wodociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych itp.
-  Określić  warunki  i  sposób  zagospodarowania  mas  ziemnych  powstałych  podczas  rorót
budowlanych.
- Wyznaczyć miejsca magazynowania odpadów.

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

- Wykonawstwo sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków musi gwarantować
całkowitą  szczelność,  potwierdzoną  protokolarnie  próbą  hydrauliczną  przed oddaniem do
eksploatacji.
−
5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, Ŝe nie
będzie  występowało  transgraniczne  oddziaływanie  na  środowisko,  skala  i  zasięg
przedsięwzięcia nie przekroczy granic Gminy Zdzieszowice.  

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

Planowana inwestycja nie naleŜy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z
późn. zm.) - nie wymaga wyznaczenia strefy ograniczonego uŜytkowania.

7. Dodatkowe obowiązki nakładane na wnioskodawcę.



Wnioskodawca jest zobowiązany do:  
- uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokonanie zgłoszenia
robót budowlanych – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),
- roboty budowlane prowadzić w porze dziennej,
- roboty prowadzić w sposób zapewniający utrzymanie przepływów biologicznych wód w
przypadku kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowej,
- w trakcie realizacji inwestycji istniejący drzewostan powinien być przedmiotem szczególnej
troski wykonawcy robót,
- przed oddaniem do eksploatacji protokolarnie potwierdzić szczelność sieci kanalizacyjnej
wraz z przepompowniami.

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

TSK Pracownia Projektowa Tadeusz Kucharz w Opolu przy ul. Dwernickiego 12/3 zwróciło
się  wnioskiem z  dnia  30  października  2007 r.  (data  wpływu  13.11.07  r.)  uzupełnionym
pismem z 06 grudnia 2007 r. (data wpływu 14.12.07 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji
sanitarnej  wraz z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą we wsi Januszkowicach gmina
Zdzieszowice.
Do przedłoŜonego wniosku dołączono między innymi:  
-     informacje o przedsięwzięciu,
− plan zagospodarowania sieci kanalizacyjnej – 14 map
− wypisy uproszczone z rejestru gruntów miasta Zdzieszowice i wsi Januszkowice związane

z przedsięwzięciem,
− opracowanie topograficzne z zaznaczonymi terenami inwestycji,
− kopia zestawienia działek obejmujących teren inwestycji,
− metrykę opracowania – raport oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 Prawo ochrony środowiska realizacja planowanego przedsięwzięcia
mogącego znacząco oddziaływać na środowisko określonego w art. 51 ust.1 jest dopuszczalna
wyłącznie po uzyskaniu decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia.  Postępowanie  w  przedmiocie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  wszczyna  się  na  wniosek  podmiotu  podejmującego  realizację
przedsięwzięcia – art. 46a ust. 1 powołanej ustawy. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1, pkt 72a Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2004 r. zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia
2007 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 158, poz. 1105) 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.
O wszczęciu postępowania powiadomiono mieszkańców miasta i gminy Zdzieszowice, którzy
w określonym terminie nie wnieśli Ŝadnych uwag i nie zgłaszali zastrzeŜeń. 
Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy Prawo ochrony  środowiska organ prowadzący postępowanie
wystąpił  16  listopada  2007  r.  o  opinię  do  Starosty  Krapkowickiego  oraz  Państwowego



Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  w przedmiocie  obowiązku
sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  
W związku z tym, Ŝe przedłoŜona do wniosku informacja o planowanym przedsięwzięciu nie
spełniła wszystkich wymogów określonych w art. 49 ust.3 oraz art. 51 ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z  2006 r Nr  129, poz.  902 tj  z
późn.zm.) Starosta Krapkowicki pismem z 22 listopada 2007 r.(wpłynęło do urzędu 26.11.07
r)  o  numerze  ROŚ.  7633-62/07  wezwał  wnioskodawcę  do  uzupełnienia  przedłoŜonych
materiałów  o:  mapę  ewidencyjną  obejmującą  przewidywany  teren,  na  którym  będzie
realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, rodzaj i  przewidywane ilości wprowadzanych do
środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko (brak
wyszczególnienia rodzajów odpadów), przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych  surowców,  materiałów,  paliw  oraz  energii  (brak  podanej  ilości),
ewentualne warianty przedsięwzięcia (brak wariantu „O”), rodzaj technologii brak metody
prowadzenia prac).       
W odpowiedzi na ww. wezwanie, pismami z 12 listopada 2007 r.(data wpływu 13.11.07 r.),
06 grudnia 2007 r (data wpływu 14.12.07 r), 12 grudnia 2007 r (data wpływu 14.12.07 r) oraz
17 kwietnia 2008 r( data wpływu 18.04.08 r) TSK Pracownia Projektowa Tadeusz Kucharz w
Opolu uzupełnił wniosek o brakujące informacje.     
Państwowy  Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny  pismem  -  postanowieniem  z  dnia
27 listopada 2007 r. o numerze NZ/TM-4325-62/07 wyraził opinię, iŜ nie jest   konieczne
sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.  
Po przeanalizowaniu kompletu dokumentów Starostwo Powiatowe w Krapkowicach pismem
z dnia 21.03.2008 r. (data wpływu 28.03.08 r.) o numerze ROŚ.7633-62/07/08 stwierdziło, iŜ
naleŜy nałoŜyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,
jednak moŜna zgodnie z art. 52 ust. 1a odstąpić od niektórych wymagań, co do jego zakresu,
np.  od  analizy  moŜliwych  konfliktów  społecznych  związanych   planowanym
przedsięwzięciem,  przedstawienia  propozycji  monitoringu  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia na etapie  jego  budowy i  eksploatacji  oraz od wymagania  opisu wariantu
polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia.      
Na podstawie  art.  51 ust.2  ustawy Prawo ochrony środowiska,  kierując się  kryteriami,  o
których mowa w art. 51 ust. 8 pkt. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, określonymi w § 5
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do  sporządzenia  raportu  o
oddziaływaniu na środowisko i biorąc pod uwagę wskazane wyŜej postanowienia opiniujące,
dnia 4 kwietnia 2008 r. organ prowadzący postępowanie wydał  postanowienie,  w którym
nałoŜył  na  inwestora  obowiązek  sporządzenia  raportu  jednak  nie  w  pełnym  zakresie  -
uwzględniając powyŜsze opinie  Oś. 7625-12/07/2008. 
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. 
Niniejsza  decyzja  została  pozytywnie  uzgodniona  w  zakresie  ochrony  środowiska  przez
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  pismo
NZ/TM-4325-19/08 z dnia 30 maja 2008 r.oraz Starostę  Krapkowickiego – postanowienie
ROŚ.7633-19/08 z dnia 12 czerwca 2008 r. (wpłynęło do urzędu 19.06.08 r.) 



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.
    
Raport oddziaływania na środowisko 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.

            Z up. BURMISTRZA

           Krzysztof Krzywkowski
       Z-ca Burmistrza Zdzieszowi

Otrzymuj ą:
− Starostwo Powiatowe Krapkowice
-       PPIS w Krapkowicach
− TSK- Pracownia Projektowa Tadeusz Kucharz
− A/a



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/12/2007
2 Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia: Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączami i
infrastruktura towarzyszącą w
Januszkowicach gmina Zdzieszowice.

3 Znak sprawy Oś.7625-12/07/2008
4 Data wydania 26.06.2008 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyTSK – Pracownia Projektowa Tadeusz

Kucharz
ul. Kołłątaja 11 pok.64
45-064 Opole

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 207 
Tel. 077/4064453

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

Ostateczna  - 11.07.2008 r

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

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

-

11 Uwagi -


