
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 ZDZIESZOWICE 

ul. T<. Chrobrego 34 Zdzieszowice, 14 styczeń 2010 r.

Oś. 7625- 12/2009/1-2010

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art. 
64 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) a także § 3 ust.l pkt.4 
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.), po zapoznaniu 
się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 
13.11.09 r. znak NZ/GJ-3425-39/09 oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Opolu z dnia 14.01.10 r. znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-081/09/wl

postanawiam

nałożyć na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa elektrowni opartej na silnikach 
Diesla zasilanych gazem koksowniczym” w pełnym zakresie ustawowym, zgodnie z art. 
66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) ze szczególnym uwzględnieniem:

- przewidywanego oddziaływania na stan jakości powietrza w otoczeniu 
przedsięwzięcia,

- przewidywanego oddziaływania na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Podmiotowy raport powinien zawierać:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 
budowy, eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilość zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;



4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także 
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 
krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i kraj obraz kulturowy, objete istniejącą dokumentacją, w szczególności 
rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit.a-d;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane , krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 
wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru;

10) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 
proponowanej technologii z technologią spełniającej wymagania, o których mowa w 
art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

1 ljwskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)przedstawienie zagadnień w formie graficznej;



13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem;

15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 
podmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 
odniesiedniu do każdego elementu raportu;

18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać 
oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz 
likwidacji.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2009 r. wpłynął wniosek firmy WOKTAN Sp. z o.o. - ul. 
Powstańców 14, 41-204 Sosnowiec (bez znaku) o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni opartej na 
silnikach Diesla zasilanych gazem koksowniczym.
Do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 74 ust.l 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.

Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym 
przez Burmistrza Zdzieszowic.

W toku postępowania stwierdzono, iż wnioskowania inwestycja jest 
przedsięwzięciem opisanym w § 3 ust.l pkt.4 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 może wymagać przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.

Dnia 12 listopada 2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie, o którym zostały poinformowane strony. Zawiadomienie zostało umieszczone na 
stronie internetowej Urzędu Miasta Zdzieszowice i na tablicy ogłoszeń.



Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz 
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie wniosku.

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.

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 
13.11.09 r. (wpłynęło do tut. urzędu 21.12.09 br.) o numerze NZ/GJ-3425-39/09 wydał 
opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na 
środowisko w pełnym zakresie -  cyt. „uwzględniając skalę przedsięwzięcia jego charakter i 
lokalizację w obrębie zabudowy miasta Zdzieszowice oraz w małej odległości od obszarów 
chronionych w tym Parku Krajobrazowego Góry Św. Anny (1,0 km) uznano, żę 
przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedmiotowego 
przedsięwzięcia na środowisko jest konieczne”.

Starosta Krapkowicki pismem - postanowieniem z dnia 11.12.09 r. o numerze 
ROŚ.7633-35/09 (wpłynęło do tut. urzędu 23.12.09 r.) powołując się na art. 156 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 
(Dz. U. Nr 199, poz.1227) i art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) przekazał 
według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu (jako 
organowi właściwemu do uzgodnienia warunków przedmiotowego przedsięwzięcia) 
wniosek w sprawie wyrażenia opini co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o 
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni opartej 
na silnikach Diesla zasilanych gazem koksowniczym.”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 
14.01.2010 r. znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-29-081/09/wl wyraziła opinię, iż:

- dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko,

- zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy sporządzić w 
pełnym zakresie zgodnie z art. 66 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 (Dz. U. Nr 199, 
poz.1227) ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego oddziaływania na stan 
jakości powietrza w otoczeniu przedsięwzięcia oraz na klimat akustyczny na 
terenach chronionych.
Przedmiotem przedsięwzięcia będzie budowa elektrowni gazowej w Zdzieszowicach 

o mocy ok. 136 MW. Elektrownia zasilana gazem koksowniczym będzie składała się z 6 lub 
8 bloków energetycznych.

Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia wykazują, że będzie ono polegać na 
budowie elektrowni zasilanej gazem koksowniczym z dodatkiem oleju roślinnego, której 
podstawowym celem będzie wytwarzanie energii elektrycznej oraz w dalszej kolejności 
energii cieplnej.

Planowana instalacja spalania paliw będzie od podstaw nowym obiektem i zajmie 
powierzchnię 2,8 ha. Łączna powierzchnia działek, na których planowane jest 
przedsięwzięcie wynosi 3,5 ha. Można uznać, że skala przedsięwzięcia i wielkość 
zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje odpowiadają zamierzonemu celowi



przedsięwzięcia.
Planowana inwestycja będzie realizowana w sąsiedztwie Zakładów Kokowniczych 

„Zdzieszowice” Sp. z o.o. oraz innych zakładów przemysłowych i usługowych, w związku 
z czym może wystąpić skumulowane oddziaływanie na środowisko.

W trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia nie nastąpi wykorzystanie 
zasobów naturalnych.

Przedsięwzięcie podczas eksploatacji będzie powodowało emisję do powietrza 
zanieczyszczeń z procesu spalania paliw: S02 , N 02 , CO, HC, pyłu. Substancje 
zanieczyszczające będą wprowadzane do powietrza przez kominy o wysokości 40m.

Hałas w czasie użytkowania instalacji będzie powodowany przez źródła stacjonarne:
- punktowe: wurzutnie spalin, wentylatory chłodni wody obiegowej,
- budynki, w których wewnętrznymi źródłami hałasu będą silniki gazowe, zespoły 

filtrów, turbina parowa
oraz źródła ruchome takie jak pojazdy ciężarowe obsługujące zakład.

Przedmiotowa instalacja nie będzie źródłem ścieków przemysłowych, ponieważ 
wody chłodzące będą używane w obiegu zamkniętym. Powstające ścieki socjalno-bytowe 
będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej, zaś wody opadowe i roztopowe pochodzące z 
dachów budynków i terenów utwardzonych będą odprowadzane do kanalizacji burzowej.

Na etapie funkcjonowania elektrowni, przewiduje się powstawanie odpadów w 
postaci zanieczyszczonych opakowań, odpadów metalowych, wyeksploatowanych 
urządzeń, smarów i płynów technologicznych oraz odpadów komunalnych. Wszystkie 
odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach oraz specjalnie do tego 
przeznaczonych miejscach na terenie zakładu.

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem 
poważnej awarii.

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, jak również stwierdzono, iż 
przedsięwzięcie realizowane będzie poza:
- obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi lub leśnymi,
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami 
ochronnymi zbiorników wód śródlądowych,
- obszarami o wysokiej gęstości zaludnienia,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania 
chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych 
ochroną. Przedmiotowe inwestycja realizowana będzie w bliskim sąsiedztwie obszaru 
Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Góra Świętej Anny” jednak charakter 
i zakres prac na etapie realizacji inwestycji a także eksploatacji nie będą miały negatywnego 
wpływu na jakość i stan siedlisk oraz gatunków, dla ochrony których wyznaczono ww. 
obszar, a także na spójność obszarów Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie 
realizowane będzie poza granicami: rezerwatów, parków kraj obrazowych, obszarów 
chronionego kraj obrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych,użytków 
ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.



Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu otrzymanych 
dokumentów i zapisów zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Zdzieszowice zatwierdzonego Uchwalą 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 życia ludzi, dobra materialne, 
zabytki kultury oraz ich wzajemne relacje, możliwości i sposoby zapobiegania i 
ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Zdzieszowic w dniu 
14 stycznia 2010 r. wydal postanowienie nr Oś. 7625 -  12/2009/1-2010 o obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem 
przewidywanego oddziaływania na stan jakości powietrza w otoczeniu przedsięwzięcia oraz 
na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Pouczenie

Na postanowiejrie^pr^ysługujb zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Opolu za moftńi ppsmdnię.t\vęm; w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.
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O trz y m u ją :

1. WOKTAN Sp. z o.o. - ul. Powstańców 14, 41-204 Sosnowiec
2. Strony postępowania:
- Skarb Państwa-ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
- Gabor Małgorzata i Gabor Erwin -  ul. Miarki 44, 47-330 Zdzieszowice
- Seidel Stefania -  ul. Myśliwca 57, 47-330 Zdzieszowice
- Przewdzing Aniela, Przewdzing Diter, Przewdzing Klaudia, Przewdzing Józef-ul. Zielona 22, 47-330 Zdzieszowice
- Przewdzing Krystyna -  ul. Leśna 7, 47-330 Zdzieszowice
- Arcelonnittal Poland S.A. z siedzibą w Katowicach -  ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
- Zakłady Koksowniacze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.- ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice 
-Sochor Jerzy -  ul. Lesiańska 16a, 47-330 Januszkowice
-Zamień Sp. z o.o. - ul. Filarskiego 37, 47-330 Zdzieszowice 
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Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu -ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
2. PP1S w Krapkowicach -  ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice


