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Oś. 7625-10/2010

                                           

 Z A W I A D O M I E N I E  
 o zakończeniu postepowania dowodowego

Informuję, Ŝe postępowanie dowodowe w sprawie  wniosku z dnia 14 października 2010

roku złoŜonego przez pełnomocnika Inwestora - Gminę Zdzieszowice Biuro Projektowe ECO-UNIT

Marek  Klyk  -  ul.  Cygana  4/213   z  siedzibą  w  Opolu  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego

w Rozwadzy zostało zakończone.

Wypełniając  dyspozycję  art.  10  §  1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  roku  Kodeks

postępowania administracyjnego (  tekst  jednolity  z  2000 roku Nr  98,  poz.  1071 ze zmianami)

informuję, Ŝe stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów

i materiałów oraz złoŜonych Ŝądań.  W związku z powyŜszym, zgodnie z art. 73 § 1 cytowanej

ustawy  informuję,  Ŝe  z  materiałami  dotyczącymi  powyŜszej  sprawy  moŜna  zapoznać  się  w

siedzibie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w Referacie Infrastruktury i Ochrony Środowiska

przy ul.  Bolesława Chrobrego 34 II  piętro pokój  B-207  w terminie 14 dni  od daty otrzymania

niniejszego zawiadomienia.  

Po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym strona moŜe zgłosić Ŝądanie

przeprowadzenia dodatkowych dowodów, mogących mieć znaczenie w sprawie.

 
                           

             Z up. BURMISTRZA

                                      mgr Sybila Zimerman
                         Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Do wiadomości:
1. Strony postępowania: 
- Joachim Matejka – ul. Ks. Franciszka Rudzkiego 7, 45-631 Opole
- Łucja Matejka – ul. Brzegowa 2, 45-626 Opole
- Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie – ul. Moniuszki  7,  47-100 Strzelce Opolskie
2. Tablica ogłoszeń w/m
3. Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego
4. A/a



           Zdzieszowice, 23 listopad  2010 r.

Oś. 7625 – 10/2010

 P O S T A N O W I E N I E 
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 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 zm.) a takŜe § 3 ust.1 pkt.56, 63, 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.),
po zapoznaniu się z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
z dnia 09.11.10 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.11.10 r.) znak NZ/TM-4325-50/10 oraz
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18.11.10 r. (data wpływu do tut. urzędu
22.11.10 r.) znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-460/1/10/ic kierując się kryteriami, o których mowa w
art. 63 ust. 1 w/w ustawy 

postanawiam

odstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia
polegającego na uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy”.

UZASADNIENIE

1. Wnioskiem  z dnia 14.10.2010 r.  Gmina Zdzieszowice działająca przez pełnomocnika Biuro
Projektowe  ECO-UNIT  Marek  Klyk,  45-131  Opole,  ul.  Cygana  4/213  zostało  wszczęte
postępowanie  w  sprawie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  na  realizację
przedsiewzięcia  p.n.  “uzbrojeniu  terenu przy ul.  Waryńskiego w Rozwadzy”.  Obwieszczenie  o
wszczęciu postępowania zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz umieszczone w
BIP Zdzieszowic dnia 29.10.10 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których sporządzenie
raportu jest obligatoryjne albo moŜe być wymagane – zgodnie z § 3 ust.1 pkt.72a (kanały zbiorcze
przeznaczone  do  zbierania  ścieków  z  co  najmniej  dwóch  kanałów  bocznych),  pkt.63  (kanały
odkrywkowe  lub  rurociągi  wodociągowe  magistralne  do  przesyłania  wody  oraz  przewody
wodociągowe  magistralne  doprowadzające   wodę  do  stacji  uzdatniania  do  przewodów
wodociągowych  rozdzielczych)  oraz  pkt  56  (drogi  publiczne  o  nawierzchni  utwardzonej,  z
wyłączeniem  ich  remontu  i  przedsiewzięć  polegajqcych  na  budowie,  przebudowie,  montaŜu,
remoncie lub rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa
dzielącego, pobocza, chodnika, ścieŜki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kładki  oraz
obiektów i urządzeń  wyposaŜenia  technicznego dróg  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.). 



Planowane  przedsięwzięcie  polega  na  kompleksowym  uzbrojeniu  terenu  przewidzianego  pod
zabudowę mieszkaniową połoŜonego w Rozwadzy obejmować będzie obszar o powierzchni około
15,5 ha pomiędzy ulicami Waryńskiego i Szkolną. Przedmiotowy teren jest obecnie uzytkowany
rolniczo. Zlokalizowane w rejonie inwestycji drogi posiadają  nawierzchnię asfaltową.  Otoczenie
obszaru  przewidzianego  pod  przedsięwzięcie  stanowią  tereny  zabudowy  jednorodzinnej  i
zagrodowej.  Uzbrojenie terenu stanowią  napowietrzne i  podziemne linie energetyczne oraz sieć
wodociągowa.
     
3. Inwestycja realizowana będzie na następujących działkach ewidencyjnych:  757, 758/3, 758/4,
758/5, 758/6, 758/7, 758/8, 758/9, 758/10, 758/11, 758/12,758/13, 758/14, 758/15, 759, 791, 796,
797, 84/6. 

  4.  Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 64 ust. 1, 2  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 z
późn.zm.) dnia 29.10.2010  r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Opolu i
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w    Krapkowicach o wyraŜenie opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wskazanego wyŜej przedsięwzięcia
oraz co do zakresu ewentualnego raportu.
Organy te wyraziły opinie sugerujące brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia  tj.:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu -  postanowienie z dnia 18.11.2010 r. sygn.
RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-460/1/10/ic (data wpływu 22.11.10 r.)
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – opinia z dnia 09.11.2010 r. sygn.
NZ/TM-4325-50/10 (data wpływu 09.11.br.)
Burmistrz Zdzieszowic w oparciu o w/w opinie oraz biorąc pod uwagę wszystkie kryteria zawarte
w  art.  63  ust.  1  ustawy  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), określone w §  4 i § 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.)  przyjął
następujące uwarunkowania:

(1)Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
- skali przedsięwziecia, wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,
-  powiązań  z innymi  przedsięwzięciami,  w szczególności  kumulowania się  oddziaływań
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
-  wykorzystywania zasobów naturalnych,
- emisji i występowania innych uciąŜliwości,
-  ryzyka  wystąpienia  powaŜnej  awarii,  przy  uwzglednieniu  uŜywanych  substancji  i
stosowanych technologii. 

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z:
– planem zagospodarowania przestrzennego 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.  oraz

– planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą  Nr  XL/275/09 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza. 

Symbole i przeznaczenie działek:



– RL - tereny lasów,
– D- ulice dojazdowe w części L - ulice lokalne,
– L - ulice lokalne,
– 6MN  do  9  MN –  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej,  wolnostojącej,

bliźniaczej lub szeregowej (przeznaczenie podstawowe), zabudowa garaŜowa i gospodarcza,
zieleń  urządzona,  usługi  nieuciąŜliwe  realizowane  jako  lokale  wbudowane,  do
30/powierzchni  przeznaczenia podstawowego,  infrastruktura techniczna i  komunikacyjna
(przeznaczenie uzupełniające),

– 2ZP/U – tereny urządzeń zieleni parkowej i usług,
– 1KDD  –  tereny  dróg  wewnetrznych  (przeznaczenie  podstawowe),  szerokość  jezdni

minimalna 10m, dopuszcza się  wprowadzenie zieleni oraz elementów małej architektury,
wody opadowe i roztopowe z terenu drogi naleŜy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty
system  kanalizacji  a  następnie  podczyścić  do  stanu  wymaganego  obowiązującymi
przepisami odrębnymi,  

– od1  KDW  do  7  KDW –  tereny  dróg  wewnetrznych  (przeznaczenie  podstawowe),
szerokość jezdni minimalna 4 m, szerokość minimalna chodnika lub chodników łącznie 1,5
m,  dopuszcza  się  realizację  drogi  jako  ciągu  pieszo-jezdnego  bez  wydzielonego
krawęŜnikami chodnika od jezdni o minimalnej łącznej szerokości 5,5 m, dopuszcza się
wprowadzenie zieleni  oraz elementów małej  architektury,  wody opadowe i  roztopowe z
terenu drogi naleŜy ująć i odprowadzić poprzez zamknięty system kanalizacji a następnie
podczyścić do stanu wymaganego obowiązującymi przepisami odrębnymi.

Działki: 757, 796, 759 połoŜone w Rozwadzy w części są  poza planem. 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje: 
– przebudowę  istniejącej  magistrali  wodociągowej  DN150  znajdującej  się  w  ulicy

waryńskiego do  średnicy DN250  w  celu  zwiększenia  jej  przepustowości  na  odcinku  o
długości około 300 m,

– wykonanie  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  z  rur  PE 100 SDR 17 o  średnicy DN80  i
DN100 o długości łącznej około 1850 m,

– wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC-U o średnicy DN200 o łącznej
długości około 1850 m,

– budowa drogi publicznej łączącej ul. Waryńskiego z ul. Szkolną o długości około 375 m,
– budowę dróg wewnętrznych w obszarze uzbrojonego terenu o łącznej długości około 1000

m,
– budowę systemu  odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego (drogi publicznej i

dróg wewnętrznych) skłądającego się z układów odprowadzania wód opadowych do gruntu
(wpusty deszczowe, studnie chłonne) oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Na planowane
odprowadzenie  wód  opadowych  do  ziemi  wymagane  jest  uzyskanie  pozwolenia
wodnoprawnego,

– wykonanie oświetlenie ulicznego wzdłuŜ projektowanego układu komunikacyjnego (drogi
publicznej i dróg wewnętrznych),

– przebudowę  istniejącej  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  15  kV  poprzez  jej
skablowanie na odcinku o długości około 400 m wraz z budową stacji transformatorowej.  

Podczas  realizacji  robót  budowlanych,  w  ramach  przedmiotowego  przedsięwzięcia  moŜe
występować  lokalny,  krótkotrwały  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza.  Ze  względu  na
charakter  prac  moŜliwy  jest  wzrost  zapylenia  w  sąsiedztwie  trenu  objętego  przedsięwzięciem,
zmiany te jednak nie będą  znaczące i  nie wpłyną  na pogorszenie jakości  powietrza. W trakcie
realizacji  inwestycji  na  terenie  prowadzenia  prac  budowlanych  mogą  wystąpić  uciąŜliwości
związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego. Niemniej jednak
relatywnie  krótki  okres  trwania  prac  nie  powinien  powodować  nadmiernej  uciąŜliwości  dla



otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
Podczas realizacji inwestycji powstaną odpady: 

– 17 03 01* - nawierzchni asfaltowej – około 0,5 Mg,
– 17 01 81 - gruzu – około 1 Mg,
– 17 05 04 - mas ziemnych – około 500 Mg,
– 17 02 03 - fragmenty rur – około 0,5 Mg,
– 17 09 04 - inne zmieszane odpady z budowy – około 5 Mg

Wszystkie odpady będą gromadzone selektywnie w specjalnie do tego przygotowanych miejscach
na terenie budowy, a następnie przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarki odpadami. Masy ziemne zostaną częściowo wykorzystane na placu budowy do
niwelacji terenu. Podczas budowy plac budowy zostanie wyposaŜony w przenośne sanitariaty dla
pracowników.
W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja do powietrza spalin pochodzących z silników
pojazdów oraz  pyłu  związana z  ruchem grogowym.  Jednak  z  uwagi  na  małe  natęŜenie  ruchu
drogowego na planowanych do budowy odcinkach dróg, w/w emisje nie będą znacząco negatywnie
oddziaływać na środowisko. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przedmiotowych odcinków
dróg,  odprowadzane  będą  do  gruntu.  Eksploatacja  przedmiotowych  odcinków dróg  będzie  się
równieŜ  wiązała z powstawaniem odpadów z czyszczenia ulic, które usuwane będą przez słuŜby
świadczące usługi w zakresie utrzymania czystości. Funkcjonowanie sieci wodociągowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie będzie powodowało emisji zanieczyszczeń do powietrza i
hałasu do otoczenia, ani teŜ emisji odpadów. 

(2)  Usytuowanie  przedsięwzięcia  z  uwzglednieniem moŜliwego  zagroŜenia  dla  środowiska  ,  w
szczególności przy istniejącym uŜytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i
odnawiania  sie  zasobów  naturalnych,  walorów  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzgledniające:

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
- obszary wybrzeŜy,
- obszary górskie i leśne,
- obszary objete ochroną, w tym strefy ochronne ujeć 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  objetych  ochroną,  w  tym obszary
Natura 2000  oraz pozostałe obszary ochrony przyrody,
- obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,
- gestość zaludnienia,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.          

Planowane  przedsięwzięcie  nie  jest  połoŜone  na  obszarach  waŜnych  dla  ochrony  siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt dla których tworzy się sieć Natura 2000. Nie jest
połoŜone na obszarach istotnych dla podtrzymania ciągłości sieci Natura 2000, w tym korytarzy
ekologicznych.    
NajbliŜej połoŜonymi obszarami podlegającymi ochronie są: Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny
w odległości  około 7 km,  Obszar  Chronionego Krajobrazu “Łęg Zdzieszowicki”  w odległości
około  5 km. Ponadto w odległości około 15 km od granic przedsiewzięcia zlokalizowany jest
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole-Zawadzki (GZWP-333).         
Ze względu na lokalny charakter planowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji, jak i eksploatacji
nie  będzie  oddziaływać  na  środowisko,  jak  równieŜ  na  Ŝaden  obszar  podlegający  ochronie
utworzony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 



Przedsięwzięcie będzie realizowane poza w/w obszarami oraz obszarowymi formami przyrody, o
których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.),
w tym poza obszarami Natura 2000.
(3)  Rodzaj  i  skala  moŜliwego  oddziaływania  rozwaŜanego  w  odniesieniu  do  uwarunkowań,
wymienionych w w/w punktach, wynikające z:

-  zasięgu  oddziaływania  –  obszaru  geograficznego  i  liczby  ludności,  na  którą
przedsięwzięcie moŜe oddziaływać,
-  transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia  na poszczególne elementy
przyrodnicze,
-  wielkości  i  złoŜoności  oddziaływania  z  uwzględnieniem  obciąŜenia  istniejącej
infrastruktury technicznej,
- prawdopodobieństwa oddziaływania,
- czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 

Potencjalne  oddziaływanie  przedsięwzięcia  na  poszczególne  komponenty  środowiska
przyrodniczego  jak  równieŜ  na  zdrowie  i  warunki  Ŝycia  ludzi  nie  będzie  miało  negatywnego
wpływu.
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.

Po  dokonaniu  analizy  informacji  zawartych  we  wniosku  oraz  biorac  pod  uwagę  aktualne
zagospodarowanie  terenu  z  uwzględnieniem  obciąŜenia  istniejącej  infrastruktury  technicznej,
analizujac  wyŜej  opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono,  Ŝe charakter  i  zakres planowanej
inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływał na stan środowiska oraz zdrowie i Ŝycie
ludzi, nie będzie równieŜ oddziaływał na tereny związane z ochroną obszaru Natura 2000 i inne
tereny cenne przyrodniczo. 

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę
oddziaływania  na  środowisko  organ  uznał,  Ŝe  nie  ma  potrzeby  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyŜsze, orzeczono jak w sentencji  

Pouczenie:
Na podstawie art.  65 ust.  2 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 zm.) na postanowienie nie słuŜy stronom zaŜalenie.

                                     Z up. BURMISTRZA

                                      mgr Sybila Zimerman
                         Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymuj ą:
– 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
– Biuro Projektowe ECO-UNIT Marek Klyk – ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole 
– Strony postępowania – wg rozdzielnika
– A/a


