
                    Zdzieszowice, 21 lipiec 2009 r

Oś. 7625 – 5/09

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

Na podstawie  art.  38,  art.  72 ust.6,  art.  74 ust.3  oraz  art.  85 ust.  3  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 (tekst jednolity
z 2008 r.  Dz.  U Nr 199,  poz.1227)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r.  -  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m

Ŝe  dnia  21  lipca  2009  r.  została  wydana  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  decyzja  nr
Oś. 7625-5/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa gminnego
punktu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  zlokalizowanego  w  Zdzieszowicach  przy  ul.
Wschodniej 2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 1422.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy , w tym opinie Starosty Krapkowickiego i Inspektora
Sanitarnego,  są  do  wglądu  w  siedzibie  Referatu  Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska  przy
ul. Bolesława Chrobrego 34  w Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania.

Zgodnie  z  art.  49  Kpa,  powyŜszą  decyzję  uznaje  się  za  doręczoną  Stronom  postępowania
administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl,
wywieszone  na  tablicach  ogłoszeń  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  oraz  na  tablicy  ogłoszeń
właściwej terytorialnie rady osiedla.  
  

   
    BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

 



                         Zdzieszowice, 21 lipiec 2009 r.

Oś. 7625-5/09

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 (tekst
jednolity z 2008 r. Dz. U Nr 199, poz.1227),  § 3, ust. 1 pkt.74 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
przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz. U. z 2004 r. Nr 257,
poz.  2573  ze  zm.)  oraz  art.  104  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeksu  postępowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Zdzieszowice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  polegającego  na
“budowie  gminnego  punktu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  zlokalizowanego  w
Zdzieszowicach  przy  ul.  Wschodniej  2  na  działce  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  pod
numerem 1422”  po  zasięgnięciu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w
Krapkowicach  z  dnia  17.06.09  r.  znak  NZ/MO-4325-26/09  oraz  Starostwa  Powiatowego  w
Krapkowicach znak ROŚ. 7633-22/09 z dnia 14.07.09 r. 

orzekam 
1. Realizację  przedmiotowego  przedsięwzięcia  i  stwierdzam  brak  potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust.
1  ustawy  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w Zdzieszowicach
przy ul. Wschodniej 2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 1422.
Projektowane pomieszczenie stanowić będzie wiata w konstrukcji stalowej otwarta, osiatkowana.
KaŜdy  rodzaj  odpadów  niebezpiecznych  będzie  gromadzony  i  przechowywany  w  oddzielnych
pojemnikach.WyposaŜenie punktu stanowić będa kontenery do przechowywania: aerozoli, zuŜytych
smarów  i  olejów,  baterii  rtęciowych  i  kadmowo-niklowych,  świetlówek,  akumulatorów
ołowiowych z elektrolitem .

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 
Z analizy dostarczonych materiałów wynika, Ŝe na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia



nie zachodzi  potrzeba określenia szczegółowych warunków wykorzystania  terenu, gdyŜ  nie ma
kolizji z cennymi wartościami przyrodniczymi ani zasobami naturalnymi i zabytkami.
– odpady z terenu budowy powinny być zagospodarowane w sposób zgodny z obowiązującymi

przepisami prawnymi zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Dz. U. Nr 62, poz. 628
z późn.zm.),

– w fazie realizacji  przedsiewzięcia naleŜy zapewnić  moŜliwość  selektywnej  zbiórki  odpadów
oraz ich sukcesywne wywoŜenie przez uprawnione podmioty,

– negatywne oddziaływanie zamknie się na terenie, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 
– do neutralizacji ewentualnych wycieków oleju lub paliw będą stosowane sorbenty.

Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  projekcie
budowlanym
– teren inwestycji naleŜy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed osobami trzecimi,
– stosowanie takich rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, które pozwolą

chronić środowisko i nie spowodują zanieczyszczeń środowiska powietrzno-gruntowo-wodnego
a więc planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne obszaru
objętego planowaną inwestycją jak równieŜ obszarów przyległych,

Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do
przedsiewzięć  zaliczanych  do  zakłądów  stwarzających  zagroŜenie  wystąpienia  powaŜnych
awarii 
Charakter inwestycji oraz jej rozmiar nie kwalifikują jej do zaliczania do zaliczenia do zakładów
stwarzających zagroŜenie wystąpienia ryzyka awarii przemysłowych.

Wymagania  w  zakresie  ograniczenia  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  w
odniesieniu  do  przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzono  postępowanie  dotyczące
transgranicznego oddziaływania na środowisko
Z  uwagi  na  lokalizację  i  charakter  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania
Nie stwierdza się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania. 

      

3. Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

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

Pan  Ryszard  Wasilewski-  Biuro  Projektowo-Konstrukcyjne  „Zdzieszowice”  Sp.  z  o.o.
działający w przedmiotowej sprawie z upowaŜnienia Burmistrza Zdzieszowic, zwrócił się z wnioskiem z
dnia 02.06.2009 r. o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w
Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem
1422.

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 (tekst jednolity
z 2008 r. Dz. U Nr 199, poz.1227) tj. kartę  informacyjną  przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną  z
zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów.

Dane  o  złoŜonym  wniosku  zostały  umieszczone  w  publicznie  dostępnym  wykazie
danych  o  dokumentach  zawierających  informacje  o  środowisku  prowadzonym  przez  Referat



Infrastruktury  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach,  ul.  Bolesława
Chrobrego 34, II piętro -pok. B-207.

W toku postępowania stwierdzono, Ŝe przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem
opisanym w § 3, ust. 1 pkt.74 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  przedsięwzięć  do  sporządzenia
raportu  o oddziaływaniu  na środowisko /Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  257,  poz.  2573 ze zm.)  i  moŜe
wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia  2  czerwca  2009  r.  wszczęto  postępowanie  administracyjne  w  przedmiotowej
sprawie, o którym zostały poinformowane strony. W toku postępowania nie wpłynęły Ŝadne uwagi i
wnioski.
Wypełniając  dyspozycje  art.  64,  ust.  1  cytowanej  ustawy zwrócono się  z  pismem do Starosty
Krapkowickiego i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie
opinii w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na środowisko. 

Starostwo  Powiatowe  w  Krapkowicach  pismem  z  dnia  10 czerwca  br.  o  numerze
ROŚ.7633-22/09 (wpłynęło do tut. urzędu 17.06 br.) zwróciło wniosek bez wydania opinii z uwagi
na  nie  spełnienie  wymogów  formalnych  tj.  nie  określono  wnioskodawcy,  braku  stosownego
upowaŜnienia  do  występowania  w  imieniu  inwestora,  braku  wykazu  stron  postępowania  oraz
braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Państwowy  Powiatowy  Inspektorat  Sanitarny  w  Krapkowicach  pismem  z  dnia
17 czerwca  br.  o  numerze NZ/MO-4325-26/09   (wpłynęło  do tut.  urzędu 24.06 br.)  wniósł  o
nałoŜenie  na  inwestora  przedsięwzięcia  obowiązek  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  w/w
przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

Na  podstawie  wysłanych  w  dniu  01  lipca  br.  uzupełnień  karty  informacyjnej
przedsięwzięcia Starosta Krapkowicki pismem z dnia 14 lipca 2009 r. o numerze. ROŚ.7633-22/09
wydał  opinię,  iŜ  nie widzi  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na
środowisko dla przedmiotowej inwestycji. 

O  przychyleniu  się  organów  do  powyŜszych  opinii  zawaŜyły  następujące
uwarunkowania,  o  których  jest  mowa  w  art.  63  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:
-  zgodnie z przedstawioną  dokumentacją  planowanym przedsięwzięciem jest  budowa gminnego
punktu zbiórki  materiałów niebezpiecznych do tymczasowego przechowywania odpadów takich
jak: świetlówki, aerozole, zuŜyte oleje i smary, baterie rtęciowe i kadmowo-niklowe akumulatory
ołowiowe przed przekazaniem ich do unieszkodliwienia,   
- projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w Zdzieszowicach na działce o nr ew. 1422,
o powierzchni około 1819,6 m2 , powierzchnia zabudowy 30,30  m2  kubatura 127,30  m3 
- przedsięwzięcie nie będzie kolidowało z dotychczasowym funkcjonowaniem istniejącego zaplecza
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
- podczas realizacja inwestycji  nie wystąpią  emisje substancji i energii, które mogłyby zagraŜać
środowisku czy zdrowiu ludzkiemu,
-  realizacja  inwestycji  nie  wprowadzi  zmian  w  wodach  gruntowych,  powietrzu  oraz  walorach
krajobrazowych środowiska naturalnego, 
- wody opadowe i roztopowe, pochodzące ze spływu powierzchniowego będą  odprowadzane do
istniejącej kanalizacji deszczowej,
-  kaŜdy  rodzaj  odpadów  niebezpiecznych  będzie  gromadzony  w  oddzielnych,  specjalnie
przeznaczonych  do  tego  szczelnych  pojemnikach  (kontenerach),  posiadających  odpowiedznie
dokumenty dopuszczeniowe do ich stosowania, co pozwoli na całkowite wyeliminowanie emisji
szkodliwych substancji i energii do środowiska,
– zgromadzone odpady będą kierowane do Zakąłdu Gospodarki Odpadami (magazynu odpadów



niebezpiecznych),  gdzie  będą  gromadzone  przed  ekspedycją  do  ich  unieszkodliwiania  lub
odbierane bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zajmujące się unieszkodliwianiem odpadów,

-  poziom hałasu  zrówno w  porze dziennej  jak  i  nocnej  nie  naruszy standardów akustycznych
środowiska,
-  przedsięwzięcie  ma  charakter  inwestycji  celu  publicznego,  dlatego  wyklucza  się  moŜliwość
wystąpienia konfliktów społecznych,
-  pomieszczenia wyposaŜone bedą  w izolowane posadzki  betonowe,  oddzialające powierzchnie
pomieszczeń  od  gruntu  i  uniemoŜliwiające  penetrację  ewentualnych  wycieków  substancji
niebezpiecznych,
- podczas eksploatacji oraz realizacji inwestycji nie planuje się zmiany szaty roślinnej terenu,
-   w wyniku realizacji  przedsięwzięcia nie wystąpią  emisje substancji  i  energii,  która mogłyby
zagraŜać środowisku, czy zdrowiu ludzkiemu,  
-  realizacja  inwestycji  nie  wprowadzi  zmian  w  wodach  gruntowych,  powietrzu  oraz  walorach
krajobrazowych środowiska naturalnego, prowadzona bedzie poza obszarami chronionymi,
- realizacja inwestycji poprawi stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi, poprzez ich segregację,
magazynowanie oraz unieszkodliwianie przez specjalistyczne jednostki.
 Biorąc pod uwagę przedstawioną przez inwestora kartę informacyjną  przedsiewzięcia
uwzględniającą  oddziaływanie  inwestycji  na  poszczególne  elementy  środowiska,  zakładane
zagospodarowanie terenu oraz proponowane rozwiązania techniczne, mozna uznać, Ŝe inwestycja
nie będzie w sposób istotny wpływać na środowisko oraz powodować konfliktów społecznych.

Wobec  powyŜszego,  na  podstawie  otrzymanych  opinii  oraz  po  przeanalizowaniu
otrzymanych  dokumentów  i  zapisów  zawartych  w  miejscowym  planie  zagospodarowania
przestrzennego dla m. Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/419/2002 z
dnia  10.10.2002  r.  oraz  po  ocenie  bezpośredniego  i  pośredniego  wpływu  planowanego
przedsięwzięcia  na  środowisko  oraz  zdrowie  i  warunki  Ŝycia  ludzi,  dobra  materialne,  zabytki
kultury oraz ich wzajemne relacje, moŜliwości i sposoby zapobiegania i ograniczania negatywnego
oddziaływania na środowisko, Burmistrz Zdzieszowic w dniu 14 lipca 2009 r. wydał postanowienie
nr  Oś.7625-5/2009  o  odstąpieniu  od  obowiązku  sporządzania   raportu  oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.  

Postanowienie przesłane zostało jednocześnie stronom postępowania oraz umieszczone
w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Do  organu  prowadzącego  postępowanie  administracyjne  nie  wpłynęły  Ŝadne  wnioski,  uwagi,
oŜwiadczenia czy Ŝądania stron bądź organizacji ekologicznych czy społeczeństwa.
 Planowaną inwestycję poddano ocenie oddziaływania na środowisko w oparciu o  § 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  przedsięwzięć  do  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu  na
środowisko /Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) stwierdzając, iŜ z uwagi na lokalizacje i
charakter  przedsiewzięcia  pn.  budowa   gminnego  punktu  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych
zlokalizowanego w Zdzieszowicach przy ul. Wschodniej 2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod
numerem 1422 nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.
 Po  przeprowadzonej  analizie  załączonego  wniosku  o  wydamnie  decyzji  o
środowiskowych  uwarunkowań  wraz  z  kartą  informacyjną  przedsięwzięcia  pod  kątem
uwarunkowań  związanych  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko zgodnie z ustaleniami § 5 w/w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004 :
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali  przedsięwzięcia i  wielkości  zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji –  nie
nastąpi zmniejszenie obszaru czynnego biologicznie, poniewaŜ  planowana inwestycja nie będzie
zlokalizowana  w  takim  obszarze,  naleŜy  jednak  zapewnić  oszczędne  korzystanie  z  terenu  i
minimalne jego przekształcenie, 



b)  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływań
przedsięwzięć  znajdujących się  na terenach nieruchomości  sąsiednich  -  planowana inwestycja
będzie pełnić  funkcję  punktu zbiórki  odpadów niebezpiecznych i  nie przewiduje się  kumulacji
oddziaływań innych przedsięwzięć znajdujących się na terenech sąsiednich,      

c) wykorzystywania zasobów naturalnych – na etapie budowy i eksploatacji  energia elektryczna
wykorzystywana będzie celów oświetlenia obiektu,

d) emisji i występowania innych uciąŜliwości – nie dotyczy tego przedsięwzięcia,

e) ryzyka wystąpienia powaŜnych awarii, przy uwzględnieniu uŜywanych substacji i stosowanych
technologii – nie dotyczy tego przedsięwzięcia.

2.Usytuowanie  przedsięwzięcia  –  ze  zwróceniem  uwagi  na  moŜliwe  zagroŜenie  środowiska  –
zwłaszcza  przy  istniejącym  uŜytkowaniu  terenu,  zdolności  samooczyszczania  się  środowiska  i
odnawianie się  zasobów naturalnych,  walory przyrodnicze i  krajobrazowe oraz  uwarunkowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:   
a)  obszary  wodno  –  błotne  oraz  inne  obszary  o  płytkim   zaleganiu  wód  podziemnych-
przedsiewzięcie nie jest zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów,

b) obszary wybrzeŜy – nie dotyczy,

c) obszary górskie lub leśne – nie dotyczy,

d) obszary objete ochroną w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych – nie dotyczy,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt
oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000
wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16.04.2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880)-
planowana inwestycja nie przebiega przez obszary Natura 2000, z uwagi na znaczącą  odległość
realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać na ten obszar,

f) obszary na których standardy jakości środoiwska zostały przekroczone- nie dotyczy,

g)  obszary  o  krajobrazie  mającym znaczenie  historyczne,  kulturowe lub  archeologiczne  –  nie
dotyczy, 

h) gestość zaludnienia- planowane zamierzenie znajduje się w zabudowie mieszkalnej, inwestycja
w  fazie  budowy  i  realziacji  nie  będzie  oddziaływać  w  znaczący  sposób  na  mieszkańców
Zdzieszowic poniewaŜ planowana inwestycja nie koliduje z ciągami komunikacyjnymi,

i) obszary przylegające do jezior – nie dotyczy,

j) obszary ochrony uzdrowiskowej - nie dotyczy.

3.  Rodzaj  i  skala  moŜliwego  oddziaływania  rozwaŜanego  w  odniesieniu  do  uwarunkowań
wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z :
a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i  liczby ludności,  na która przedsięwzięcie



moŜe  oddziaływać  – inwestycja  nie  będzie  stanowić  uciąŜliwości  dla  mieszkańców sąsiednich
nieruchomości,

b)  transgranicznego  charakteru  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne  elementy
przyrodnicze – z uwagi na znaczącą odległość od granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia
nie będzie oddziaływać transgranicznie, 

c)  wielkości  i  złoŜoności  oddziaływania,  z uwzględnieniem obciąŜenia istniejącej  infrastruktury
technicznej - przewiduje się jedynie wzrost zuŜycia energii elektrycznej do oświetlenia obiektu,

d) prawdopodobieństwo oddziaływania- skala odziaływań będzie znacząco zredukowana,

e) czasu trwania,  częstotliwości  i  odwracalności  oddziaływania –  przez czas trwania  realziacji
inwestycji.

Spełnienie wymagań wskazanych w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji
planowanego  przedsięwzięcia  winno  spowodować,  Ŝe  wszystkie  uciąŜliwości  zamkną  się  w
granicach działki inwestora. 

Mając  na  uwadze  moŜliwe  zagroŜenia  środowiska  –  zwłaszcza  przy  istniejącym
uŜytkowaniu  terenu,  zdolności  samooczyszczania  się  środowiska  i  odnawiania  się  zasobów
naturalnych,  walory  przyrodnicze  i  krajobrazowe  oraz  uwarunkowania  miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  naleŜy  uznać  usytuowanie  przedsięwzięcia  za  odpowiednie.
W sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny wodno-błotne, ani obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  wiąŜe  się  równieŜ  z  negatywnym  wpływem  na
obszary objęte  ochroną,  w tym strefy  ochronne ujęć  wód i  obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych.

Inwestycja będzie realizowana poza obszarami wymagającymi  specjalnej ochrony ze
względu  na  występowanie  gatunków  roślin  i  zwierząt  oraz  siedlisk  przyrodniczych  objętych
ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000 oraz planowanymi do utworzenia obszarami Natura
2000.

Usytuowanie  przedsięwzięcia  jak  równieŜ  jego  oddziaływanie  nie  jest  powiązane  z
obszarami,  na  których  standardy  jakości  środowiska  zostały  przekroczone,  ani  z  obszarami  o
krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe. Przedmiotowa inwestycja
nie  jest  zlokalizowana  w  obszarze ochrony uzdrowiskowej  oraz  w obszarze  przylegającym  do
jezior. Na terenach sąsiednich nie występują obszary górskie, obszary wybrzeŜy. 

Zamierzenie  jest  zgodne  z  ustaleniami  zawartymi  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego dla m. Zdzieszowice zatwierdzonego uchwałą nr LII/419/2002 z
dnia 10.10.2002 r. Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, z którego wynika, ze teren objęty inwestycja
oznaczony jest  symbolami  Mr/U w części  – Z,  w części  –  L z przeznaczeniem Mr-zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy gospodarczej związanej z
obsługą rolnictwa, U-tereny usługowe, w części Z-ulice zbiorcze, ustalając szerokość pasa w liniach
rozgraniczających  równą  20m,  L-ulice  lokalne,  ustalając  szerokość  pasa  w  liniach
rozgraniczających równą 12m. 

Zarówno  w fazie  realizacji  jak  i  eksploatacji  inwestycja  nie  będzie  transgranicznie
oddziaływać na poszczególne elementy przyrodnicze.

Prace  budowlane  będą  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  zminimalizować  ilość
wytworzonych odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i
Ŝycie ludzi. 

Przebudowane skrzyŜowanie dróg przebiega częściowo na terenie zabudowanym oraz
częściowo w obszarze o charakterystyce parku miejskiego. Część  zabudowana podlega prawnej
ochronie przed hałasem. 



Na etapie budowy obszarami wymagającymi szczególnej ochrony będą  tereny, gdzie
zabudowa mieszkaniowa połoŜona jest blisko drogi. W miejscach tych powinny zostać zastosowane

ogólne zasady postępowania tj. zabezpieczenie transportowanych materiałów budowlanych przed
pyleniem.  W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  naleŜy  wykorzystywać  maszyny  i  urządzenia
spełniające odpowiednie normy techniczne dla wykonania robót drogowych.

Z uwagi na poprawę płynności ruchu na przedmiotowym skrzyŜowaniu dróg na etapie
funkcjonowania powstające emisje związane z ruchem pojazdów nie będą miały Ŝadnego znaczenia
w odniesieniu do kształtowania się jakości powietrza atmosferycznego. W związku z powyŜszym
nie ma konieczności stosowania rozwiązań zmierzających do ograniczenia emisji.

Przedmiotowa inwestycja  nie  będzie  miała  wpływu  na warunki  siedliskowe.  Droga
przebiega przez tereny w duŜej  mierze poddane antropopresji,  dlatego nie będzie negatywnego
oddziaływania  w  odniesieniu  do  świata  roślinnego  i  zwierzęcego  oprócz  planowanej  wycinki
2  klonów z  uwagi  na projektowaną  zajezdnię  autobusową.  Na wycinkę  drzew naleŜy uzyskać
odpowiednie zezwolenie.

W  celu  zminimalizowania  moŜliwości  wystąpienia  negatywnego  oddziaływania
przedsięwzięcia na etapie budowy zostaną zastosowane takie rozwiązania jak: 
– wyeliminowanie bądź ograniczenie przelewania paliw i innych środków chemicznych na placu

budowy,
– wykorzystywanie sprzętu posiadającego odpowiednie atesty,
– ograniczenie  do  minimum  stacjonowania  maszyn  budowlanych  w  pobliŜu  budynków

mieszkalnych,
– prowadzenie robót zgodnie z wymogami BHPi p.poŜ.

Po przeanalizowaniu dokumentacji o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, Ŝe jego
rodzaj,  charakterystyka  i  skala  nie  wykazują  zwiększenia  negatywnego  oddziaływania  na
środowisko i dnia 14 lipca 2009 r postanowieniem o numerze Oś. 7625-5/2009 organ odstąpił od
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z odstąpieniem od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko organ nie miał
obowiązku przeprowadzić udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji w
przedmiotowej sprawie.

Po  zebraniu  całego  materiału  dowodowego  w  sprawie  strony  zostały  poinformowane  o
moŜliwości zapoznania się z nim w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Biorąc  powyŜsze  pod  uwagę  stwierdzam,  Ŝe  planowana  inwestycja  nie  spowoduje
uciąŜliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego ani nie będzie miała niekorzystnego wpływu na warunki Ŝycia i zdrowia ludzi. 

Z karty informacyjne przedsięwzięcia i pozostałych dokumentów wynika, ze realizacja
planowanej  inwestycji  jest  zgodna  z  ustaleniami  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego miasta Zdzieszowice i nie pociąga za sobą znaczących oddziaływań. Oddziaływanie
to nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego oraz na zdrowie ludzkie.

         
    Wobec powyŜszego postanowiono orzec jak w sentencji.



POUCZENIE 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której
mowa w art. 72 ust.1 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 (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 199, poz.1227). 

Wniosek ten powinien być złoŜony nie później niŜ przed upływem czterech lat od dnia, w którym
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. W przypadkach określonych w
art. 72, ust.4 cytowanej ustawy termin ten moŜe być przedłuŜony o kolejne 2 lata. 
Od  niniejsze  decyzji  przysługuje  stronie  moŜliwość  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

Sporządziła:
Joanna Buska-Gnoińska
Inspektor w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska
dnia 21.07.2009 r.

   BURMISTRZ

Dieter Przewdzing

 

        
Otrzymuj ą:
– Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Zdzieszowice” Sp. z o.o. 
– A/a 

Do wiadomości:
- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach
- Strony postępowania

Umieszczono w BIP 23 lipca dnia 2009 r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w dniu 22 lipca 2009 r.



           Załącznik nr 3 do Decyzji Oś.7625-5/2009
           z dnia 21.07.2009 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI ĘWZI ĘCIA

Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w Zdzieszowicach
przy ul. Wschodniej 2 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem 1422.
Projektowane pomieszczenie stanowić będzie wiata w konstrukcji stalowej otwarta, osiatkowana.
KaŜdy  rodzaj  odpadów  niebezpiecznych  będzie  gromadzony  i  przechowywany  w  oddzielnych
pojemnikach. 
WyposaŜenie  punktu stanowić  będa kontenery  do przechowywania:  aerozoli,  zuŜytych  smarów
i  olejów,  baterii  rtęciowych  i  kadmowo-niklowych,  świetlówek,  akumulatorów  ołowiowych  z
elektrolitem.
Projektowana budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych prowadzona będzie na
terenie  zaplecza  technicznego  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w
Zdzieszowicach.  
Planowane dane obiektu:
– kubatura – 127,30 m3

– powierzchnia zabudowy – 30,30 m2 

Planuje  się  realizacje  obiektu  w  technologii  budowlanej  typowej.  Do  realizacji  obiektu
wykorzystana zostanie istniejąca wiata o konstrukcji stalowej. Wydzielona część tej wiaty zostanie
wyremontowana  i  ogrodzona  siatką.  Wykonana  zostanie  nowa  posadzka  betonowa  z  izolacją
poziomą oddzielającą jej powierzchnię od gruntu. 
W trakcie uŜytkowania  punktu zbiórki  odpadów niebezpiecznych przewiduje się  wykorzystanie
jedynie energii elektrycznej do oświetlenia obiektu w ilości około 2,0 kWh/dobę.
Zastosowanie segregacji i przechowywania odpadów niebezpiecznych w specjalnych kontenerach
w  punkcie  zbiórki  odpadów  niebezpiecznych  nie  spowoduje  wprowadzenia  substancji  do
środowiska. 

 



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/5/2009
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia:„budowa gminnego
punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych
zlokalizowanego w Zdzieszowicach przy
ul. Wschodniej 2 na działce oznaczonej w
ewidencji gruntów pod numerem 1422” 

3 Znak sprawy Oś.7625-5/2009
4 Data wydania 21.07.2009 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyGmina Zdzieszowice
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 -


