
   Zdzieszowice, 21 styczeń 2009 r

Oś. 7625 – 1/09

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

o wydaniu decyzji nr 1/09

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art.  61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania
administracyjnego ( teks jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 32 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze
zmianami) Burmistrz Zdzieszowic zawiadamia, Ŝe w dniu 20 stycznia 2009 roku na wniosek
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział  Świerklany w imieniu
którego  wystąpiła  pani  Jolanta  Potoczna -  IS  –  KAT Biuro  Projektowe została  wydana
decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia
polegającego na  „budowie stacji redukcyjno – pomiarowej Iº o przepustowości Q=3200
m3/h w miejscowości śyrowa przy ul. Wojska Polskiego dla potrzeb realizacji zadania
pn.: Modernizacja SRP śyrowa ul. Wojska Polskiego  Q=3200 m3/h”.   

Decyzja  wraz  z  uzasadnieniem  i  załącznikiem  graficznym  jest  do  wglądu  w  Urzędzie
Miejskim w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, w pokoju nr B-207 w godz. 7.30 –
15.30.  

              Z up. BURMISTRZA
          Krzysztof Krzywkowski

                                     Z- ca Burmistrza Zdzieszowic 



Zdzieszowice, 2009-01-20 

Oś. 7625-9/08 /09

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. z 2008 r Nr 25, poz. 150-  tekst jednolity )
w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  98,  poz.  1071  ze  zm.) po  rozpatrzeniu  wniosku  Operatora  Gazociągów
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  Oddział  Świerklany w imieniu którego wystąpiła Pani  Jolanta
Potoczna -IS-KAT Biuro Projektowe oraz uzyskaniu wymaganych przepisami ustawy Prawo Ochrony
Środowiska opinii oraz uzgodnień

O K R E Ś L A M

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce o nr
153/6 polegającego na „budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Iº o przepustowości Q=3200
m3/h w miejscowości śyrowa przy ul. Wojska Polskiego dla potrzeb realizacji zadania pn.:
Modernizacja SRP śyrowa ul. Wojska Polskiego  Q=3200 m3/h”.   
Przedmiotowa  inwestycja  jest  zgodna  z  postanowieniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego  wyznaczonych  obszarów  w  sołectwie  Oleszka-śyrowa-Jasiona  zatwierdzonego
Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr  XXXVI/243/97  z  dnia  2  kwietnia  1997  r.,
opublikowanego i  ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 18 z dnia
9 lipca 1997 r. poz. 105, bowiem połoŜona jest na terenie oznaczonym w planie symbolem –EG –
tereny urządzeń gazownictwa.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie  to  realizowane  będzie  w  miejscowości  śyrowa,  gmina  Zdzieszowice, powiat
Krapkowice, działka nr ew.: 153/6.

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.)
-  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.
-  Na terenie  przez który  przebiega  inwestycja  nie  występują  zabytki,  wartości  przyrodnicze  oraz
zasoby naturalne podlegające ochronie.
- W fazie realizacji przedsięwzięcia odpowiednio przygotować i zabezpieczyć miejsca gromadzenia
odpadów.
- Nakładam na wykonawcę inwestycji w fazie jej realizacji obowiązek odtworzenia naruszonej w toku
prac ziemnych struktury gleby do stanu pierwotnego. 



-  Zapewnić  bieŜący wywóz odpadów pochodzących z budowy i  rozbiórki  urządzeń  w ilościach i
terminach  niepowodujących  magazynowania  odpadów  innych  niŜ  to  wynika  z  obowiązujących
regulacji prawnych.
- Gazociąg  naleŜy zaizolować powłoką polietylenową w części podziemnej.
- Wykonać wszystkie instalacje technologiczne jako hermetyczne. 
3.  Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie
budowlanym. 
- Planowana inwestycja nie pogorszy obecnie istniejących warunków akustycznych środowiska. 
-  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 2008 r., Nr 25, poz. 150 tekst jednolity).
-  Określić  warunki  i  sposób zagospodarowania odpadów powstałych podczas wykonywania robót
budowlanych.
- 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 dotyczy
5.  Wymogi  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie wymagane w sprawie
6.  Wymogi  w  sprawie  stwierdzenia  konieczności  utworzenia  obszaru  ograniczonego
uŜytkowania.
Nie wymagane w sprawie

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

Wnioskodawca w dniu 06.11.2008 r. wystąpił  z wnioskiem o wydanie decyzji  o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pod nazwą   budowa stacji  redukcyjno –
pomiarowej  Iº o  przepustowości  Q=3200  m3/h  w  miejscowości  śyrowa  przy  ul.  Wojska
Polskiego  dla  potrzeb  realizacji  zadania  pn.:  Modernizacja  SRP  śyrowa  ul.  Wojska
Polskiego  Q=3200 m3/h”, na działce o nr ewid. 153/6 w miejscowości śyrowa.
Do wniosku dołączono:
− informację  o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z ustawą  z dnia 27.04.01 r.  Prawo

ochrony środowiska (  Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150-  tekst jednolity ),
− wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego,
− pełnomocnictwo do występowania w imieniu Inwestora,
− mapę ewidencyjną z zaznaczonym w terenie przebiegiem granic terenu którego wniosek

dotyczy,
− wypis uproszczony z rejestru gruntów.

     
W dniu 14.11.2008 r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w
przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska  (  Dz.  U.  z  2008  r  Nr  25,  poz.  150-tekst  jednolity  ),  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia
14 czerwca 1960 r ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Ponadto w w/w zawiadomieniu
podano  do  publicznej  wiadomości  informację  o  w/w  wniosku,  jednocześnie  określając  termin  i
miejsce składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Ponadto Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 51 ust. 3, pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008 r Nr 25, poz. 150-  tekst jednolity ) zwrócił się w
pismach  z  dnia  13.11.2008  r.  znak  Oś.7625-9/08  do  Starosty  Powiatu  Krapkowickiego  oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyraŜenie opinii w sprawie
obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko. 



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem o nr NZ/MO-4325-50/08 z dnia
26.11.08 r.  uznał,  Ŝe zachodzi  potrzeba sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na
środowisko  zgodnie  z  art.  52  cyt.  ustawy  –  Prawo  ochrony  środowiska  w  pełnym  zakresie
ustawowym.
Starosta Krapkowicki po analizie przedsięwzięcia, ze względu na słuszny interes strony pismem z dnia
08.12.08  r.  (wpłynęło  do  tut.  urzędu  12.12.08  r.)  o  numerze  ROŚ.7633-48/08  stwierdził,  iŜ
sporządzenie raportu wobec przeprowadzanej procedury oceny oddziaływania na środowisko nie jest
konieczne, z uwagi na to, Ŝe:
− nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu,
− przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej

z zachowaniem obecnych parametrów technicznych,
− realizacja przedsięwzięcia zamknie się w granicy stacji,
− realizacja  przedsięwzięcia  nie  będzie  wywierać  istotnego  wpływu  na  elementy

przyrodnicze,
− nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych,
− przedsięwzięcie  ma  na  celu  zwiększenie  bezpieczeństwa  eksploatacji  stacji  oraz

wyeliminowanie potencjalnego zagroŜenia Ŝycia i zdrowia w jego otoczeniu,
− wpływ  na  środowisko  będzie  nieznaczny  i  nie  nastąpi  przekroczenie  standardów

emisyjnych poza teren władania nieruchomością, gdyŜ emisja związana będzie wyłącznie
z wytwarzaniem odpadów innych niŜ  niebezpieczne, które zostaną w sposób właściwy
zagospodarowane oraz z emisją hałasu na etapie realizacji inwestycji,

− do realizacji  przedsięwzięcia zostaną  wykorzystane materiały i  urządzenia posiadające
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia,

− planowana inwestycja będzie realizowana przy wykorzystaniu najnowszych technologii,
gwarantujących minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko zarówno w
trakcie budowy jak i eksploatacji obiektu.     

W związku z powyŜszym Burmistrz Zdzieszowic postanowieniem z dnia 15.12.2008 r. nr
Oś.7625-9/08 odstąpił od konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla inwestycji „budowa stacji redukcyjno – pomiarowej Iº o przepustowości Q=3200 m3/h w
miejscowości  śyrowa  przy  ul.  Wojska  Polskiego  dla  potrzeb  realizacji  zadania  pn.:
Modernizacja SRP śyrowa ul. Wojska Polskiego  Q=3200 m3/h”. 
Dnia 16 grudnia 2008 r.  tutejszy organ wystąpił  do Starosty Krapkowickiego oraz Państwowego
Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  o uzgodnienie  uwarunkowań
środowiskowych dla w/w inwestycji. 
Starosta Krapkowicki postanowieniem z dnia 9 stycznia 2009 r.( wpłynęło do  tut. urzędu
14.01.09r.)  o  nr  ROŚ.  7633-52/08/09  uzgodnił  pozytywnie  realizację  przedsięwziecia   i
określił następujące warunki:
− podejmowane przedsięwzięcie realizować w wariancie najkorzystniejszym dla środowiska

przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik i technologii, z zachowaniem zasady
zrównowaŜonego rozwoju,

− w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  odpowiednio  przygotować  i  zabezpieczyć  miejsca
gromadzenia odpadów,

− odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji naleŜy gromadzić z zachowaniem ich
segregacji, a następnie postępować  z nimi zgodnie z zasadami obowiązującej ustawy o
odpadach,

− po zakończeniu prac  budowlanych,  teren  budowy oczyścić  z  wszystkich  zalegających
zanieczyszczeń i odpadów,

− masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować
w  ramach  prowadzonego  przedsięwzięcia,  pod  warunkiem  dotrzymania  standardów



jakości  gleby  i  ziemi,  o  których  mowa  w  obowiązującej  ustawie  Prawo  ochrony
środowiska,

− układy technologiczne stacji zaprojektować w taki sposób aby zabudowane urządzenia i
armatura, gwarantowały wysoki stopień szczelności oraz minimalizację emisji hałasu oraz
substancji lotnych do atmosfery.       

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem NZ/MO- 4325-54/08 z dnia 16.01.2009
r.  (wpłynęło  do urzędu 19.01.09 r.)  uzgodnił  środowiskowe warunki  dla przedmiotowego
przedsięwzięcia i zaproponował następujące warunki realizacji inwestycji:
− projektowane  rozwiązania  techniczne  i  organizacyjne  zapewnią,  Ŝe  realizacja  i

eksploatacja  przedsiewzięcia nie będzie powodować  przekroczenia standardów jakości
środowiska poza terenem do którego inwestor posiada tytul prawny,

− powstałe  w  trakcie  realizacji  i  eksploatacji  przedsięwzięcia  odpady  bedą
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

− wszystkie  materiały  budowalne  i  instalacyjne  będą  posiadały  wymagane  dokumenty
dopuszczające do stosowania w budownictwie,

− w  realizacji  inwestycji  naleŜy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  zachowanie  walorów
krajobrazowych  i  przyrodniczych  w  obrębie  terenu  inwestycji,  w  tym  utrzymanie
zadrzewień  i  zakrzewień.  W  przypadku  kolizji  inwestycji  z  zielenią  naleŜy  uzyskać
decyzję zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów,

− przy realizacji inwestycji stosować urządzenia i technologie bezpieczne ekologicznie,
− po zakończeniu robót budowlanych teren ma zostać doprowadzony do stanu pierwotnego.
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) 
Kwotę w wysokości 205 zł  wniesiono dnia 07.11.2008 r. Kopię  dowodu wpłaty No 1295095 pozostawniono w aktach sprawy na podstawie
§3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.12.2006 r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej
zwrotu (Dz.U. Nr 246, poz. 1804).   

Sporządziła:
Joanna Buska-Gnoińska 
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
tel. 077/4064453
Zdzieszowice, 20.01.2009 r.            

    Z up. BURMISTRZA
                            Krzysztof Krzywkowski

                                                                        Z- ca Burmistrza Zdzieszowic 
    
Otrzymuj ą:

- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
- Operator  Gazociągów Przesyłowych  GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach
- IS-KAT Biuro Projektowe Jolanta Potoczna  
- A/a 



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/1/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia:„budowa stacji
redukcyjno – pomiarowej Iº o
przepustowości Q=3200 m3/h w
miejscowości śyrowa przy ul. Wojska
Polskiego dla potrzeb realizacji zadania
pn.: Modernizacja SRP śyrowa ul.
Wojska Polskiego  Q=3200 m3/h”.   

3 Znak sprawy Oś.7625-9/0809
4 Data wydania 20.01.2009 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyOperator  Gazociągów  Przesyłowych  GAZ-

SYSTEM S.A. Oddział Świerklany
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  - 

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

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

-

11 Uwagi -


