
               Zdzieszowice, dnia 2014-09-04 

  
 OŚ.6220.5.2014.JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także 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.  z
2013 r.,  poz.  1235 z  późn.zm.)  oraz  §  3  ust.  2  pkt  2,  w związku z  §  3  ust.  1  pkt  66  lit.  a
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn.zm.)  

  BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: 

 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w imieniu którego występuje Pani
Anna Maksymiuk-Dziuban Kierownik Pracowni Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska

DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Dubois 9

w   sprawie   uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację 
przedsięwzięcia  pn.:
 

„Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo
opolskie - modernizacja stopnia wodnego w Januszkowicach, z uwzględnieniem przebudowy

przepławki dla ryb

po uzyskaniu  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w  Krapkowicach  oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

postanawia:

I.  Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

II.  Ustalić  następujący zakres  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Raport
powinien zawierać: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)  charakterystykę  całego  przedsięwzięcia  i  warunki  użytkowania  terenu  w  fazie  budowy  i
eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)  przewidywane  rodzaje  i  ilości  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  krajobraz kulturowy, objęte 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  spełniającą  wymagania,  o  których  mowa  w art.  143  ustawy z  dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
11)  wskazanie,  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 przedmiot 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 odniesieniu do 
każdego elementu raportu;
18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
 



III.  Przy  opracowaniu  raportu   należy  szczególnie  uwzględnić  oddziaływanie  planowanego
przedsięwzięcia  na  chronione  gatunki  ryb  i  strefę  ochrony  bielika  oraz  na  cele  ochrony
analizowanego obszaru chronionego krajobrazu, jak również oddziaływanie projektowanych prac
modernizacyjnych na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki, a także na
cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

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

V.  Raport  winien  zostać  opracowany  w  trzech  egzemplarzach  wraz  z  ich  zapisem  w  formie
elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

UZASADNIENIE

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 34 w imieniu
którego występuje Pełnomocnik Pani Anna Maksymiuk-Dziuban DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. przy
ul. Dubois 9 w Warszawie  pismem znak L.dz.TGW/1567/29/2014 z 11.08.14 r. (data wpływu do
tut.  urzędu  13.08.14  r.).  wystąpiła  z  wnioskiem  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. modernizacja stopnia wodnego w Januszkowicach, z
uwzględnieniem przebudowy przepływki dla ryb. 

Do wniosku  inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia  zawierającą  dane,  o
których  mowa  w  art.  3  ust.  1  pkt  5  ustawy  ooś  oraz  wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

Głownym  celem  przedsięwzięcia  jest  poprawa  stanu  technicznego  jazu  (tym  samym
poprawa warunków jego eksploatacji).  Planowana modernizacja i  przebudowa jazu pozwoli  na
prowadzenie racjonalnej  gospodarki  wodnej,  utrzymanie poziomu wody dla potrzeb śluzowania
oraz podniesienie stopnia bezpieczeństwa w okresie przejścia wielkich wód.    

Zamierzone przedsięwzięcie  zaliczane jest  do przedsięwzięć  wymienionych w § 3 ust.2
pkt.2 ( tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których
ulegająca  zmianie  lub  powstająca  w  wyniku  rozbudowy,  przebudowy  lub  montażu  część
realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w § 3 ust. 1, o
ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a (tj. budowle piętrzące wodę na
obszarach  objętych  formami  ochrony  przyrody)  ww.  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia
9 listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.
U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.).

W oparciu o przekazane informacje Burmistrz Zdzieszowic pismem (zawiadomieniem) znak
OŚ.6220.5.2014.JBG  z  dnia  14  sierpnia  2014  r.  wszczął  postępowanie  administracyjne  w
przedmiocie  wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  i  zawiadomił  strony
postępowania  o  możliwości  zapoznania  się  z  dokumentacją  sprawy w terminie  7  dni  od  dnia
doręczenia zawiadomienia. 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało również przesłane do
Urzędu Gminy Reńska Wieś oraz do sołtysa wsi Januszkowice (z prośbą o zamieszczenie na tablicy
ogłoszeń). Na tym etapie postępowania do tut. urzędu nie wpłynęły od stron postępowania żadne
uwagi i wnioski.      



Burmistrz  Zdzieszowic,  działając  zgodnie  z  art.  64  ust.  1  pkt  1  i  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 2013 r.,
poz.1235  z  późn.zm.),  pismem  z  dnia  14.08.2014  r.  znak  OŚ.6220.5.2014.JBG,  wystąpił  do
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  oraz  do  Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z
dnia 28.08.14 r.(data wpływu do tut. rzędu 01.09.14r.) znak NZ/GJ-4325-22/14 wniósł o odstąpienie
od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. 

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu znak
WOOŚ.4241.272.2014.MD  z dnia 28.08.14 r.  (data wpływu do tut.  urzędu 02.09.14 r.)  wyraził
opinię,  iż  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko. Ustalił  również  zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko, ktory sporządzić należy w zakresie zgodnym 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. z 2013
r.,  poz.  1235  z  późn.  zm.),   ze  szczególnym  uwzględnieniem  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia  na  chronione  gatunki  ryb  i  strefę  ochrony  bielika  oraz  na  cele  ochrony
analizowanego obszaru chronionego krajobrazu, jak również oddziaływanie projektowanych prac
modernizacyjnych na przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki, a także na
cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W wyniku analizy karty informacyjnej przedsięwzięcia Organ zważył, co następuje:
1.  przewidziany do modernizacji i przebudowy stopień wodny Januszkowice jest zlokalizowany na
rzece  Odrze  w  km  105,600  na  terenie  gmin  Reńska  Wieś  i  Zdzieszowice,  w  województwie
opolskim i stanowi część kaskadowej zabudowy rzeki Odry na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Brzeg
Dolny. NPP jazu wynosi 165,26 m npmKr. Powyżej niego, w km 95,515 znajduje się stopień wodny
Koźle, a poniżej w km 114,5 stopień wodny Krępna,
2.  dla  części  terenu  położonego  na  stopniu  wodnym  Januszkowice  obowiązują  ustalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
nr XXXIX/306/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r.),
3. podstawowym elementem planowanej modernizacji jazu (wraz z obiektami towarzyszącymi) jest
przebudowa  zamknięć  jazu,  z  sektorowych  na  klapowe  wraz  z  niezbedną  infrastrukturą
mechaniczną, elektryczną i instalacyjną,
4. prace remontowe w obrębie jazu będą polegały między innymi na:
- wykonaniu i montażu kładki łączącej osiedle przystopniowe z jazem,
- wykonaniu ubezpieczenia poszuru dla jazu klapowego,
-  remoncie  modernizacyjnym  języka  rozdzielczego  między  rzeką  Odrą  i  awanportem  dolnym
powyżej i poniżej jazu,
- modernizacji  i  przebudowie jazu sektorowego: 3 przęsła (3 etapy realizacji) rozpoczynając od
prawego:  wykonanie  nowych  zamknięć  remontowych  od  WG  i  WD;  montażu  zamknieć
remontowych  w  poszczególnych  przęsłach;  roboty  rozbiórkowe  i  demontażowe  w  przęsłach,
przyczółkach i  filarach;  roboty konstrukcyjne (betonowe) w przęsłach,  przyczółkach i  filarach;
budowa  nowej  sterowni;  montaż  wyposażenia  technologicznego  wraz  z  urządzeniami  i
wyposażeniem  komunikacyjnym  jazu  dla  każdego  przęsła  oraz  w  maszynowniach;  demontaż
zamknięć  remontowych  po  zakończeniu  robót  w  każdym  przęśle;  zasilanie  i  wyposażenie
elektryczne wraz z oświetleniem zewnętrznym na czas realizacji zadania oraz docelowe,
- udrożnieniu rzeki wzdłuż prawego brzegu wraz z uzupełnieniem ubezpieczeń brzegowych,



-  przebudowa  jazu  nie  będzie  prowadziła  do  zmiany  piętrzenia,  zachowany  zostanie  poziom
normalnego pietrzenia, znajdujący się na rzędnej 165,26 m  mnpKr oraz poziom wody dolnej na
rzędnej 162,66 m mnpKr.

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może
wystąpić  lokalny,  krótkotrwały  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  ze  spalania  paliw
płynnych w silnikach pracujących maszyn oraz środków transportu. Ze względu na charakter prac
możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem, prace te jednak nie
wpłyną  na  pogorszenie  jakości  powietrza.  Eksploatacja  przedmiotowej  inwestycji nie  będzie
źródłem zanieczyszczeń do powietrza. 
 W trakcie realizacji inwestycji  na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić
krótkotrwałe  uciążliwości  związane  z  emisją  hałasu  i  wibracjami,  powodowane  pracą  sprzętu
budowlanego (nie powinien powodować nadmiernej uciążliwości dla otoczenia). 

Na  etapie  realizacji,  powstawać  bedą  głównie  odpady  betonu  oraz  gruz  betonowy  z
rozbiórek  i  remontów,  a  także  niesegregowane  odpady  komunalne.  Odpady  te  zostaną
zagospodarowane  przez  jednostki  posiadające  stosowne  uprawnienia.  Wykonawca  robót
zorganizuje  zaplecze  sanitarne  dla  pracowników  budowy.  Przedsięwzięcie  nie  będzie  źródłem
powstawania scieków przemysłowych ani bytowych. Wody opadowe lub roztopowe będą spływały
bezpośrednio do rzeki.     
  Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również powodowało wykorzystywania zasobów
naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Realizacja  oraz
eksploatacja  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  będzie  powodowała  zagrożenia  wystąpienia
poważnej  awarii  i  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznego
oddziaływania na środowisko.

 W   zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
– obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
– obszary wybrzeży,
– obszary górskie lub leśne,
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne  zbiorników

wód śródlądowych,
– 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             

Z analizy dokumentacji przyrodniczej będącej w posiadaniu RDOŚ w Opolu wynika, że w
rzece Odrze występują chronione i rzadkie gatunki ryb tj. śliz (ochrona ścisła) i brzana (gatunek
rzadki).

Dodatkowo autorzy przedłożonej KIP wskazują  na obecność  w wodach przedmiotowego
cieku innych chronionych gatunków ichtiofauny: kiełb białopłetwy, różanka, koza, minóg rzeczny. 

Ponadto  w  sąsiedztwie  planowanych  robót  zlokalizowana  jest  strefa  ochrony  bielika
ustanowiona decyzją RDOŚ w Opolu nr RDOŚ-16-WPN-6631-2-035/09/mg z 24.04.2009 r.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach obszaru mającego znaczenie
dla Wspólnoty Łeg Zdzieszowicki  PLH160011 jak również  w  granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Łęg Zdzieszowicki".

Rozporządzenie Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie
obszarów chronionego krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Op.Nr 33, poz.1133) w  § 3 wprowadzono zakaz
realizacji  na  terenie  obszaru  chronionego  krajobrazu  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  627  z  późn.zm.)  zakaz  powyższy  nie  dotyczy  realizacji
przedsięwzięć,  dla  których  przeprowadzona  procedura  oceny  oddziaływania  na  środowisko
wykazała  brak  znaczącego  negatywnego  wpływu  na  ochronę  przyrody  obszaru  chronionego
krajobrazu.



Biorąc pod uwagę  to, że planowana modernizacja stopnia wodnego Januszkowice będzie
realizowana w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” oraz w granicach
obszaru Natura 2000  Łęg Zdzieszowicki,  jak  również  fakt,  iż  w rzece Odrze i  w sąsiedztwie
planowanego  zamierzenia  stwierdzono  występowanie  chronionych  gatunków  zwierząt  oraz
występowanie  strefy  ochrony  bielika  zasadnym  jest  dokładne  przeanalizowanie  wpływu
planowanych prac na ww. taksony chronione i ich siedliska oraz na cele ochrony analizowanego
obszaru  chronionego  krajobrazu,  jak  również  oddziaływanie  robót  na  przedmioty  ochrony  w
powyższym obszarze Natura 2000.     

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63  ustawy  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 2013 r., poz.1235 ze zm.) a w
szczególności po uwzględnieniu stanowiska Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu
stwierdzono  potrzebę  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  planowanego
przedsięwzięcia i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie
określonym powyżej.

Wobec  powyższego orzeczono jak w sentencji.                     
      

 Pouczenie

    Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu  za  moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.  

       

      BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję 
Burmistrza Zdzieszowic

                mgr Sybila Zimerman

Otrzymuj ą:
- Pełnomocnik - Pani Anna Maksymiuk-Dziuban-DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. w Warszawie,
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu,
- EGO-ODRA S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Pani Monika Orzłowska Januszkowice,
- Pan Franciszek Orzłowski Januszkowice,
- Pan Andrzej Hadasik Januszkowice,
- Pan Antonii Raszczyk Januszkowice,
- Pani Anna Raszczyk Januszkowice,
- Dychowskie Przedsiebiorstwo Eksploatacji Elektrowni Eldeks Sp. z o.o. z siedzibą w Dychowie,
- RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry,
- Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu,
- RZGW w Opolu,
- Agencja Nieruchomosci Rolnych w Opolu,
- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
- Urząd Gminy Reńska Wieś
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach
- A/A


