Zdzieszowice, 14 styczeń 2010 r

Oś. 7625 – 10/09/2010

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.)

zawiadamiam
Ŝe dnia 14 stycznia 2010 r. została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr
Oś. 7625-10/09/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa
drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi Waryńskiego na działkach o nr
ewidencyjnych: 759, 758/1, 762, 763, 764, 769/1, 769/2, 781/2, 781/3, 33/1, 33/2, 32, 31, 30,

29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 15,791.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, 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, 14 styczeń 2010 r.

Oś. 7625-10/09/2010

DECYZJA
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.56 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 Pana Ryszarda Wasilewskiego - Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Zdzieszowice”
Sp. z o.o. ul. Filarskiego 1 47-330 Zdzieszowice, działającego na podstawie pełnomocnictwa
Burmistrza Zdzieszowic nr IZP-II-0113/6/2009 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko polegającego na „przebudowie drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w
ciągu drogi Waryńskiego i po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Opolu znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-060/09/mse z dnia 16.12.09r. oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 08.12.09 r. znak NZ/TM-4325-40/09

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

Pismem z dnia 17.11.2009 r. Pan Ryszard Wasilewski - Biuro Projektowo Konstrukcyjne
„Zdzieszowice” Sp. z o.o. działający na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Zdzieszowic złoŜył
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na przebudowie drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi Waryńskiego .
Przedsięwzięcie będzie realizowana na działkach o nr ew.: 759, 758/1, 762, 763, 764, 769/1, 769/2,
781/2, 781/3, 33/1, 33/2, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 15, 791.
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.56 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.
Przedsięwzięcie zostało równieŜ wymienione w wykazie II stanowiącym załącznik do
Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych
publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywie Rady 97/11/WE z dnia
03.03.1997 r. zmieniającej Dyrektywę Rady 85/337/EWG.
Dnia 25 listopada 2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej
sprawie, o którym zostały poinformowane strony – zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy
ogłoszeń urzędu oraz w miejscu realizacji inwestycji jak równieŜ na stronie internetowej urzędu
miejskiego w Zdzieszowicach.
Wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 cytowanej ustawy zwrócono się z pismem do
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenie oceny
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Oba organy opiniujące tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
pismem z dnia 08.12.09 r. o nr NZ/TM - 4325-40/09 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska pismem z dnia 16.12.09 r. o nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-060/09/mse wydały opinie,
w których stwierdzili, Ŝe nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia.
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 przebudowa drogi
łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi Waryńskiego. Na przebudowanym odcinku
planuje się wprowadzenie takich rozwiązań jak poszerzenie istniejącej jezdni, budowę ciągu
pieszorowerowego, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, umocnienie poboczy, budowa wjazdów
na pola i posesje, remont i przebudowa istniejących przepustów drogowych, przebudowę
istniejącego oświetlenia ulicznego, przebudowę istniejących słupów energetycznych oraz
wykonanie oznakowania,
- długość odcinka drogi przeznaczonej do przebudowy nawierzchni wynosi ok. 1.200 m,
- roboty drogowe będą prowadzone głównie w technologii zmechanizowanej,
- podczas realizacji 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,
- poziom hałasu zrówno w porze dziennej jak i nocnej nie naruszy standardów akustycznych
środowiska,
- inwestycja zapewni wieksze bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszczego,
- przedsięwzięcie ma charakter inwestycji celu publicznego, dlatego wyklucza się moŜliwość
wystąpienia konfliktów społecznych,
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.
Lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:
•
dla m. Zdzieszowice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr
LII/419/2002 z dnia 10.10.2002 r. i oznaczona jest symbolami Rz-tereny łak i pastwisk
trwałe uŜytki zielone i ZL-tereny zieleni leśnej;
•
dla wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza-Krępna w obrębie
gminy Zdzieszowice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr
LIV/400/98 z dnia 17.06.1998 r. i oznaczona jest symbolami D- ulice dojazdowe, RP –
tereny upraw polowych;
•
sołectwa Rozwadza zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr
XL/275/09 z dnia 30.07.2009 r. i oznaczona jest symbolem MN- zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza lub szeregowa, zabudowa garaŜowa i gospodarcza,
zieleń urządzona, usługi nieuciąŜliwe, infarstruktura techniczna i komunikacyjna.
Zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji inwestycja nie będzie transgranicznie
oddziaływać na poszczególne elementy przyrodnicze.
W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują:
- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
– obszary wybrzeŜy,
– obszary górskie lub leśne,
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych,
– obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
– obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
– obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytworzonych
odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i Ŝycie ludzi.
Podczas realizacji robót budowlanych w ramach realizowanej inwestycji mogą wystąpić
uciąŜliwości związane z wibracjami i emisją hałasu, powodowane pracą maszyn (będą one miały
charakter lokalny i krótkotrwały). Wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni bitumicznej na
odcinkach z aktualnie istniejącą nawierzchnią ze złym stanem technicznym zmniejszy poziom
hałasu i wibracji.
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.
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.
Przebudowa istniejących przepustów rurowych pod drogą i przepustów pod zjazdami oraz
budowa nowych przepustów i oczyszczenie rowów przydroŜnych spowoduje sprawny, skuteczny
i ukierunkowany spływ wód opadowych do właściwych urządzeń przeznaczonych do odbioru
i odprowadzenia wód opadowych z obrębu drogi.
Realizacja przedsięwzięcia umoŜliwi korektę jezdni oraz regulację jej dotychczasowych
parametrów. Działania te zapewnią odpowiednie spadki podłuŜne i poprzeczne oraz pozwolą
uzyskać płynność ruchu i moŜliwość odprowadzenia wód opadowych z powierzchni drogi poprzez
powierzchniowy spływ do do rowów przydroŜnych oraz do istniejących i przebudowywanych
przepustów.
Po przeanalizowaniu dokumentacji o planowanym przedsięwzięciu stwierdzono, Ŝe jego
rodzaj, charakterystyka i skala nie wykazują zwiększenia negatywnego oddziaływania na
środowisko i dnia 22.12.2009 r postanowieniem o numerze Oś. 7625-10/2009 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.
Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
14.01.2010 r.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Otrzymują:
- Pan Ryszard Wasilewski Biuro Projektowo-Konstrukcyjne „Zdzieszowice” Sp. z o.o.
- A/a
Do wiadomości:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach

Umieszczono w BIP dnia 14.01.2010 r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w dniu 14.01.2010 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji Oś.7625-10/09/2010
z dnia 14.01. 2010 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – przedsięwzięcie o nazwie przebudowa drogi
łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu drogi Waryńskiego. Obejmującego następujące
działki: 759, 758/1, 762, 763, 764, 769/1, 769/2, 781/2, 781/3, 33/1, 33/2, 32, 31, 30, 29, 28, 26, 25,
24, 23, 22, 21, 20, 15, 791.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości – łączna długość remontowanego odcinka to ok. 1200 m
3. Rodzaj technologii – planuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:
•
wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy SMA gr. 4 cm-warstwa ścieralna,
•
wykonanie nawierzchni bitumicznej z mast mineralno-asfaltowej gr 5 cm-warstwa wiąŜąca,
•
wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową,
•
wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem
kruszywa łamanego,
•
wykonanie warstwy odsączającej z pospółki gr 20 cm,
•
wykonanie chodnika na podsypce cementowo-piskowej,
•
ustawienie krawęŜnika betonowego typ lekki,
•
ustawienie obrzeŜa betonowego,
•
wykonanie nawierzchni na wjazdach,
•
wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego,
•
wykonanie przebudowy istniejących przepustów rurowych pod drogą i przepustów pod
zjazdami,
W planowanym przedsięwzięciu przewidziano:
poszerzenie istniejącej jezdni,
– budowa ciągu pieszorowerowego,
– wykonanie nowej nawierzchni jezdni,
– umocnienie poboczy,
– budowa wjazdów na pola i posesje,
– remont i przebudowa istniejących przepustów drogowych,
– przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego,
– przebudowa istniejących słupów energetycznych,
– wykonanie oznakowania.
–

4. Warianty przedsięwzięcia – dla przedsięwzięcia tego istnieją dwa warianty postępowania:
– wariant 0 – bezinwestycyjny (wariant polegający na niepodejmowaniu planowanego
przedsięwzięcia) spowoduje pozostawienie drogi w dotychczasowym stanie, który wpłynie
negatywnie na środowisko (emisja hałasu, pylenie itd)
– wariant 1- inwestycyjny - realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem
5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i energii
Na etapie realizacji będą wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia
materiały i surowce: beton, mieszanka mineralno-asfaltowa, piasek, cement, kruszywo naturalne,
kostka brukowa, krawęŜniki, kręgi betonowe, rury itd. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie
będzie wiązała się z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych
i podziemnych, jak teŜ surowców mineralnych.Woda bedzie tylko uŜywana jako składnik

mieszanek betonowych lub zapraw.
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.
Polepszenie stanu nawierzchni po remoncie przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa
ruchu drogowego.
Przewiduje się maksymalne ograniczenie uciąŜliwości prac budowlanych dla środowiska.
7. Rodzaj i ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwiązań chroniących środowisko – przedsięwzięci nie spowoduje wprowadzenia do środowiska
substancji i energii, które mogłyby zagrozić środowisku, czy zdrowiu ludzi.
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
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Burmistrz Zdzieszowic
Biuro Projektowo-Konstrukcyjne
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