
              Zdzieszowice, 3 wrzesień 2010 r

Oś. 7625 – 6/2010

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.)

z a w i a d a m i a m

Ŝe  dnia  3  września  2010  r.  została  wydana  przez  Burmistrza  Zdzieszowic  decyzja  nr
Oś.  7625-6/2010  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  pn.  budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice na działkach o nr ewidencyjnych  1463/2,
1483/4,  1630,  1631,  1429/3,  1429/4,  1429/5,  1429/6, 1431/1,  1431/2,  1432/1,  1432/2,  1436/1,
1436/2, 1438/2, 1438/3, 1445/2, 1445/3, 1447/1, 1447/2, 1448/1, 1448/2, 1449/1, 1449/2, 1450/1,
1450/2,  1451, 1452/1,  1463/1,  1468/1,  1480, 1671/1, 1671/3,  1673/1,  1675, 1679, 1680, 1681,
1729/2, 1729/3, 5, 6, 11, 12/1, 16, 18/1, 18/2, 19/4, 21, 29, 32, 34/5, 34/6, 37, 38/8, 38/12, 38/16,
38/17, 39/12, 39/13, 39/14, 40/4, 42/1, 44/4, 46/8, 46/10, 46/12, 46/13, 51, 52, 54/1, 56/1, 78, 86/11,
87/5,  88/5,  89/5,  90/4,  107,  341/2,  365/2,  365/3,  366/5,  366/10,  366/12, 367/4,  368/4,  368/19,
368/20, 386/8, 386/17, 386/18, 386/19, 386/20, 391/2, 401, 416, 417, 419, 423/2, 423/3, 1274,
307/2, 478, 485/1, 491/1, 491/2, 492, 493, 498, 501/1, 507/2, 507/4, 507/7, 507/9, 507/11, 516, 519,
524, 536, 538, 539, 540, 542, 543, 546, 585/1, 604/1, 604/2, 604/3, 605, 606, 608, 610, 612, 613,
614, 615, 755/7, 761, 767, 771/1, 772/2, 775, 777, 778, 790, 838, 847/1, 858.

Niniejsza  decyzja  oraz  dokumentacja  sprawy,  w  tym opinia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska  i  Powiatowego  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 t. od 7.30 do 15.30.

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  w
sołectwie Januszkowice.  
  

   BURMISTRZ

Dieter Przewdzing
          



                      Zdzieszowice, 3 wrzesień 2010 r.

Oś. 7625-6/2010

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 ( Dz. U
Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) oraz  § 3,  ust.  1 pkt.72a 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 złoŜonego przez
Pana  Marka  Klyk  Biuro  Projektowe  ECO-UNIT   pełnomocnika  inwestora   „Wodociągi  i
Kanalizacja”  Sp.  z  o.o. w  Zdzieszowicach w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice i po
zasięgnięciu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia
09.08.10 r.  (data wpływu do tut.  urzędu 10.08.10 r.)  znak NZ/GJ-4325-36/10 oraz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 12.08.10 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.08.10 r.)
znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-352/2/10/ic 

stwierdzam

brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzia ływania na

środowisko

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

Pan  Marek  Klyk  Biuro  Projektowe  ECO-UNIT  pełnomocnik  inwestora  „Wodociągi
i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach złoŜył dnia 24.06.2010 r. (uzupełniony 02.08.2010 r.)
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.

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 (Dz. U Nr 199,
poz.1227 z późn.zm.) 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.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć 



mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  W toku postępowania stwierdzono,
Ŝe  przedmiotowa  inwestycja  jest  przedsięwzięciem wymienionych  w  rozporządzeniu  Rady
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2004r.  w  sprawie  określenia  rodzajów  przedsięwzięć  mogących
znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U.
z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn.zm./ - § 3 ust. 1 pkt 72a. 

Dnia  5  sierpnia  2010  r.  wszczęto  postępowanie  administracyjne  w  przedmiotowej  sprawie,  o
którym  poinformowano strony,  które w określonym terminie nie wniosły Ŝadnych uwag i  nie
zgłosiły zastrzeŜeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres
od dnia 06.08.2010r. do dnia 21.08.2010r. poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu,
- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w  Zdzieszowicach,
-  wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w miejscu gdzie będzie realizowana inwestycja – w dniach
06.08.2010r. - 21.08.2010r. / tablice w sołectwie Januszkowice / . 
 W związku z powyŜszym, wypełniając dyspozycje art.  64 cytowanej ustawy wystąpiono
dnia  05.08.br.  z  zapytaniem  do  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu
i  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii  co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  dnia 09.08.2010 r. (data wpływu do
tut. urzędu 10.08.br.) znak: NZ/GJ-4325-36/10 wyraził opinię o braku  potrzeby  przeprowadzenia oceny
oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w
Opolu dnia 12.08. br. (data wpływu do tut. urzędu 17.08.br.) postanowieniem znak RDOŚ-16-WOOŚ-
6613-2-352/2/10/ic   wyraził  opinię,  Ŝe  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  kanalizacji
sanitarnej  w  miejscowości  Januszkowice,  nie  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko. 

17  sierpnia  2010  r.  stosownie  do  art.  10  i   art.  73 §  1   ustawy Kodeks  postępowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzieszowic
obwieszczeniem  zawiadomił  o  otrzymanych  uzgodnieniach  od  organów  opiniujących  tj.  PPIS  w
Krapkowicach i RDOŚ w Opolu. Obwieszczenie zostało umieszczone  (na okres od 18.08-24.08.10 r.)
na stronie internetowej BIP miasta Zdzieszowice, na tablicy ogłoszeń w urzędzie oraz na tablicach
ogłoszeń w rejonie inwestycji tzn. w sołectwie Januszkowice.  

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 środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko:
- zgodnie z przedstawioną dokumentacją planowanym przedsięwzięciem jest wykonanie kanalizacji
sanitarnej  w  miejscowości  Januszkowice  i  części  miasta  Zdzieszowice  przylegającej  do
miejscowości  Januszkowice  w  celu  zebrania  ścieków  bytowych  pochodzących  z  obszarów
zabudowanych  na  tym  terenie  i  ich  odprowadzenie  dalej  na  oczyszczalnię  ścieków  w
Zdzieszowicach,
- zakres przedsięwzięcia obejmuje wykonanie  kanałów grawitacyjnych sieciowych z rur DN200 o
łącznej długości około 9000 m, przyłączy grawitacyjnych z rur DN150 około 300 szt, przyłączy
ciśnieniowych z rur  Ø63 mm około 7 szt,  przydomowych przepompowni ścieków około 7 szt,
sieciowych przepompowni ścieków 2 szt oraz rurociągów tłocznych z rur Ø 90 mm i Ø110 mm o
długości łącznej około 2900 m, 
-  wykopy  będą  wykonywane  mechanicznie,  jednak  w  miejscach  wystąpienia  ewentualnych
skrzyŜowań i zbliŜeń do istniejącego uzbrojenia terenu wykopy wykonywane będą ręcznie,



-  wykopy  będą  zabezpieczane  przed  osuwaniem  oraz  dostępem osób  trzecich,   w  przypadku
stwierdzenia obecności wód gruntowych wykopy naleŜy odwodnić,
- rurociągi będą układane na rodzimym gruncie piaszczystym, a w przypadku gruntów innych niŜ
piaszczyste na podsypce Ŝwirowo-piaskowej,
-  rurociągi wykonane będą z rur PVC, kamionkowych łączonych na uszczelki oraz z PE łączonych
poprzez zgrzewanie elektrooporowe lub doczołowe, 
- 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, 
- planowane przedsięwzięcie będzie realizowane głównie na terenie dróg publicznych, ogródków
przydomowych,  pól  uprawnych  i  nieuŜytków  i  jego  oddziaływanie  na  etapie  budowy  będzie
znikome,
- po wykonaniu przedsięwzięcia teren zajęty pod jego realizację zostanie przywrócony do stanu
pierwotnego,
- etap realizacji inwestycji będzie związany z wykorzystaniem takich materiałów jak rury, materiały
budowlane, kruszywa, masa betonowa, cement, a takŜe woda i energia elektryczna,
- odpady gromadzone będą w specjalnie przygotowanych do tego miejscach na terenie budowy, a
następnie odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia,
- nadmiar ziemi z wykopów będzie wywoŜony na składowisko, zaś humus składowany będzie obok
wykopu i ponownie wykorzystany i zagospodarowany,
-  występujące  w  sąsiedztwie  budowy  drzewa,  krzewy  i  gleba  podlegają  ochronie  i  będą
przedmiotem szczególnej troski prowadzących roboty budowlane,
- roślinność nie powinna być naraŜona na negatywne skutki i naleŜy zwrócić uwagę aby pracujące
maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew
oraz warstwy urodzajnej gleby,
-  na  etapie  budowy  przewiduje  się  wzrost  oddziaływania  akustycznego,  związanego  z
prowadzeniem prac  budowlanych  oraz  ze  zwiększonym transportem samochodów cięŜarowych
obsługujących inwestycję,  jednak relatywnie krótki  okres ich trwania nie powinien powodować
nadmiernej uciąŜliwości dla otoczenia,
-  w celu ograniczenia negartwnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
przewidziano przepompownię zbiornikową z pompami charakteryzującymi się niskim poziomem
głośności,
-  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.  NajbliŜej  połoŜonymi  obszarami  podlegającymi
ochronie są: Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny w odległości około 8 km, Obszar Chronionego
Krajobrazu “Łęg Zdzieszowicki” w odległości około  7 km. Ponadto w odległości około 15 km od
granic  przedsięwzięcia zlokalizowany jest  Główny Zbiornik  Wód Podziemnych nr  333 Opole-
Zawadzki (GZWP-333).    



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  miasta  Zdzieszowice  zatwierdzonego  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w
Zdzieszowicach  Nr  LII/419/2002  z  dnia  10.10.2002  r. oraz  planem  zagospodarowania
przestrzennego dla wyznaczonego obszaru w sołectwie Januszkowice zatwierdzonego Uchwałą Nr
XXXI/208/96 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14.11.1996 r. 

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

Na  etapie  budowy  przewiduje  się  wzrost  oddziaływania  akustycznego,  związanego  z
prowadzeniem prac  budowlanych  oraz  ze  zwiększonym transportem samochodów cięŜarowych
obsługujących inwestycję,  jednak relatywnie krótki  okres ich trwania nie powinien powodować
nadmiernej uciąŜliwości dla otoczenia.

W  trakcie  realizacji  przedsięwzięcia  naleŜy  wykorzystywać  maszyny  i  urządzenia
spełniające odpowiednie normy techniczne. 

Przedsięwzięcie  realizowane będzie w zabudowie  mieszkaniowej  zlokalizowanej  wzdłuŜ
drogi  wojewódzkiej  nr  423  (ul.  Kozielska)  i  drogi  gminnej  (ul.  Skrajna)  a  takŜe  tereny
niezabudowane połoŜone na trasie projektowanego rurociągu tranzytowego z pompowni sieciowej
do  istniejącego  systemu  kanalizacyjnego  w  rejonie  skrzyŜowania  ulicy  Kozielskiej  z  ulicą
Bolesława Chrobrego. Otoczenie stanowią głównie jednorodzinne budownictwo mieszkaniowej z
zabudowaniami gospodarczymi oraz pola i grunty uprawne.   

Przedsięwzięcie nie spowoduje zmian zasięgu geograficznego oddziaływania, ani teŜ  nie
powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. Planowane przedsięwzięcie nie
jest zaliczane do przedsięwzięć  powodujących skumulowane oddziaływanie na środowisko i nie
wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznego  oddziaływania  na
środowisko.
Realizacja i  eksploatacja przedmiotowej  inwestycji  nie będzie ponadto powodowała zagroŜenia
wystąpienia  powaŜnej  awarii,  ponadnormatywnych  uciąŜliwości  w  zakresie  emisji  hałasu  do
środowiska, przekroczenia stęŜeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu oraz powstawania
znacznej ilości odpadów.

Oddziaływania  powodowane  realizacją  projektu  będą  miały  zróŜnicowany  charakter  ze
względu  na  ich  zasięg  przestrzenny,  częstotliwość  występowania,  trwałość  i  moŜliwości
odtwarzania wartości wcześniej poddanych oddziaływaniom. Analiza oddziaływań na poszczególne
komponenty i walory środowiska wskazuje, iŜ większość oddziaływań zarówno na etapie budowy,
jak i na etapie eksploatacji będzie miała wyłącznie charakter lokalny. Do oddziaływań takich naleŜy
zaliczyć:

Etap budowy:
• zagroŜenie hałasem i  wibracjami  na etapie budowy sieci   kanalizacji  sanitarnej  powodowane
pracą maszyn przystosowanych do prac ziemnych, maszyn budowlanych i środków transportu,
• zagroŜenie emisją zanieczyszczeń do powietrza wskutek wzmoŜonego ruchu środków transportu,
• paca maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz emisja wtórna pyłów z terenów
placów budowy i dróg transportowych,
• czasowe wyłączenie z produkcji gleb na trasie przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej,
• okresowe zmiany w ukształtowaniu powierzchni terenu,

Etap eksploatacji:



• poprawa  warunków  higieniczno-sanitarnych  na  planowanych  do  budowy  domów
jednorodzinnych.

W wyniku inwestycji nastąpi ograniczenie negatywnego wpływu czynników zagraŜających
destabilizacji  i  degradacji  lokalnych  ekosystemów,  do  których  naleŜy  zaliczyć  skutki  będące
pochodną  niekontrolowanego wprowadzania ścieków komunalnych z obszaru wsi do środowiska.
Zminimalizowany będzie wpływ czynników zagraŜających równowadze przyrodniczej i umoŜliwi
spełnianie  funkcji  środowiskowej  w  odniesieniu  do  fauny  i  flory.  Szczegółowa  analiza
oddziaływania  w/w  przedsięwzięcia  na  środowisko  wykazuje,  Ŝe  jest  ono  ze  wszech  miar
inwestycją  trafną  i  uzasadnioną.  Jego realizacja  nie  pogorszy stanu istniejącego  środowiska,  a
kaŜdy  następny  rok  po  jej  realizacji  przyniesie  wymierne  korzyści  w  postaci  przyspieszenia
procesów  samooczyszczania  czego  pierwszym  objawem  powinna  być  poprawa  czystości  wód
powierzchniowych i podziemnych.

Analizując  wniosek  o  wydanie  niniejszej  decyzji  uwzgledniono elementy  oceny
oddziaływania na środowisko wymagane przez akty prawa krajowego i wspólnotowego (Dyrektywę
rady 85/337/EWG, Dyrektywę Siedliskową 92/43/EWG oraz Dyrektywę Ptasią 79/409/EWG). 
    

Stosownie  do  otrzymanych  opinii  oraz  po  przeanalizowaniu  w  toku  prowadzonego
postępowania dokumentacji  Burmistrz Zdzieszowic postanowieniem z dnia 25.08.2010r. znak: Oś. 7625-
6/2010 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
uznając, iŜ to przedsięwzięcie  nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 

W dniu 25 sierpnia 2010  roku  zgodnie  z art. 10 i  art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) organ prowadzący postępowanie
zawiadomił  o  zakończonym  postępowaniu  dowodowym  i  przystąpieniu  do  rozpatrzenia
zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się  zapoznać  w terminie 7 dni,
licząc od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach.  

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział
w kaŜdym stadium postępowania,  a przed wydaniem decyzji  umoŜliwił  wypowiedzenie się  co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań. 
Zawiadomienie zostało  równieŜ   przekazane Pani  sołtys  w sołectwie Januszkowice z prośbą  o
podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa.

Na  Ŝadnym  z  etapów  nie  wniesiono  uwag  do  toczącego  się  postępowania  o  wydanie
przedmiotowej decyzji. 

W oparciu o załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów
stwierdzono,  Ŝe  planowane  zamierzenie  inwestycyjne  nie  będzie  powodowało  negatywnego
oddziaływania  na środowisko.  Celem przedsięwzięcia  jest  dąŜenie do uregulowania  gospodarki
wodno – ściekowej.  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. 

Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska,
brak  sprzeciwu  stron  biorących  udział  w  postępowaniu,  po  uzyskaniu  wymaganych  opinii  i
uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Biorąc  powyŜsze  pod uwagę  stwierdzam,  Ŝe
planowana  inwestycja  nie  spowoduje  uciąŜliwego  oddziaływania  dla  terenów  sąsiednich,  nie
wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego. 



Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi  załącznik  do  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.

              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 (Dz. U. z 2008 r.  Nr 199, poz.1227 z późn.zm.). 
Od  niniejsze  decyzji  przysługuje  stronie  moŜliwość  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

   BURMISTRZ

Dieter Przewdzing
          

Otrzymuj ą:
– Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
– A/a 

Do wiadomości:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

Umieszczono w BIP dnia 3 września 2010 r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w dniu 3 września 2010 r.



                       Załącznik nr 1 do Decyzji Oś.7625-6/2010
                    z dnia 3 września 2010 r.

Charak te rys tyka  p lanowanego  p rzeds ięwzięc ia  po lega jącego  na  budow ie

kana l i zac j i  san i t a rne j  w  m ie j scowośc i  Januszkow ice.

Inwes to r  –  "Wodoc iąg i  i  Kana l i zac ja "  Sp .  z  o .o .  z  s i edz ibą  w

Zdz ieszow icach ,  u l .  Wschodn ia  2 .

Adres  ob iek tu  -   Januszkowice  i  czę ś ć  m ias ta  Zdz ieszowice  dz .  n r :   1463 /2 ,

1483/4 ,  1630 ,  1631,  1429/3 ,  1429/4 ,  1429 /5 ,  1429/6 , 1431/1 ,  1431 /2 ,

1432/1 ,  1432/2 ,  1436/1 ,  1436/2 ,  1438/2 ,  1438/3 ,  1445 /2 ,  1445/3 ,  1447 /1 ,

1447/2 ,  1448/1 ,  1448/2 ,  1449/1 ,  1449/2 ,  1450 /1 ,  1450/2 ,  1451 ,  1452/1 ,

1463/1 ,  1468/1 ,  1480,  1671/1 ,  1671 /3 ,  1673/1 ,  1675 , 1679,  1680 ,  1681 ,

1729/2 ,  1729/3 ,  5 ,  6 ,  11 ,  12 /1 ,  16 ,  18 /1 ,  18 /2 ,  19 /4 ,  21 ,  29 ,  32 ,  34 /5 ,  34 /6 ,

37 ,  38 /8 ,  38 /12 ,  38 /16 ,  38 /17 ,  39 /12 ,  39 /13 ,  39 /14 , 40 /4 ,  42 /1 ,  44 /4 ,  46 /8 ,

46 /10 ,  46 /12 ,  46 /13 ,  51 ,  52 ,  54 /1 ,  56 /1 ,  78 ,  86 /11 , 87 /5 ,  88 /5 ,  89 /5 ,  90 /4 ,

107 ,  341 /2 ,  365 /2 ,  365 /3 ,  366 /5 ,  366 /10 ,  366 /12 ,  367 /4 ,  368 /4 ,  368 /19 ,

368 /20 ,  386 /8 ,  386 /17 ,  386 /18 ,  386 /19 ,  386 /20 ,  391 /2 ,  401 ,  416 ,  417 ,  419 ,

423 /2 ,  423 /3 ,  1274 ,  307 /2 ,  478 ,  485 /1 ,  491 /1 ,  491 /2,  492 ,  493 ,  498 ,  501 /1 ,

507 /2 ,  507 /4 ,  507 /7 ,  507 /9 ,  507 /11 ,  516 ,  519 ,  524 ,  536 ,  538 ,  539 ,  540 ,  542 ,

543 ,  546 ,  585 /1 ,  604 /1 ,  604 /2 ,  604 /3 ,  605 ,  606 ,  608,  610 ,  612 ,  613 ,  614 ,

615 ,  755 /7 ,  761 ,  767 ,  771 /1 ,  772 /2 ,  775 ,  777 ,  778 ,  790 ,  838 ,  847 /1 ,  858 .

Planowana  inwestyc ja  obe jmu je  -  w ykonan ie   kana łów  grawi tacy jn ych

s iec iow ych  z  ru r  DN200  o  łączne j  d ługośc i  oko ło  9000  m,  p rz yłącz y

graw i tac yjn ych  z  ru r  DN150  oko ło  300  sz t ,  p rz yłącz y  c iśn ien iow ych  z  ru r

Ø63  mm  oko ło  7  sz t ,  p rzydomow ych  przepompowni  śc ieków  oko ło  7  sz t ,

s i ec iow ych  przepompown i  śc ieków  2  sz t  o raz  ru roc iągów  t łocznych  z  ru r  Ø

90 mm i  Ø110  mm o  d ługośc i  ł ącznej  oko ło  2900  m.

Trasa  przeb iegu  p lanowanego  p rzeds ięwz ięc ia  zos ta ła  zapro jek towana   w  ten

sposób  ab y  n ie  zachodz i ła  kon iecznoś ć   w yc ink i  d rzew  i  za roś l i   a  t akŜe

przeb iega  w  w iększośc i  p rzez  d rog i  pub l i czne ,  ogródk i  p rz ydomowe,  po la

uprawne  i  n i euŜytk i .

    BURMISTRZ

Dieter Przewdzing
          



Lp. Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne 
1 Numer wpisu w spisie kart B/2/2010
2 Zakres przedmiotowy decyzji

Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia:„ budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowości
Januszkowice”.

3 Znak sprawy Oś.7625-6/2010
4 Data wydania 03.09.2010 r.
5 Nazwa organu, który wydał decyzję Burmistrz Zdzieszowic
6 Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczyWodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą

w Zdzieszowicach
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  - 20.09.2010 r.

10 ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
informacji

Brak 

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

-

11 Uwagi -


