
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 ZDZIESZOWICE 

ul. B. Chrobrego 34 Zdzieszowice, dnia 2014-11-12

OŚ.6220.6.2014.JBG

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 63 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 2013 r., poz. 123 5 ze zm.), a także 
§ 3 ust.l pkt.l7w związku z § 3 ust. 2 pkt 1 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.), po zapoznaniu się z opiniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 22.10.14 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.10.14 r.) znak 
WOOŚ.4241.310.2014. ES i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z 
dnia 28.10. 14 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.14 r.) znak NZ/TM-4325-25/14

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku:

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach

ul. Powstańców Śląskich 1,47-330 Zdzieszowice

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

przebudowa chłodnic wstępnych gazu na instalacji węglopochodnych ArcelorMittal Poland 
S.A. Oddział Zdzieszowice

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

postanawia

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego 
przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Firma ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach w dniu 01.10.2014 r. złożyła w tut. 
urzędzie wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 
przebudowa chłodnic wstępnych gazu na instalacji węglopochodnych ArcelorMittal Poland S.A, 
Oddział Zdzieszowice na działce o nr ewidencyjnym 1215/33, obr. 9. przy ul. Powstańców Śląskich 
1 w Zdzieszowicach.

Do wniosku Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną obszaru 
inwestycji, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej przedsięwzięcia.



Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.2 pkt.l {polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w §2 
ust. 1 i niespełniającego kryteriów o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1), w związku z § 3 ust. 1 pkt 17 
(koksownie inne niż wymienione w pkt 23) 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.) zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym 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 ze zm.), pismem z dnia 06.10.2014 r. znak OŚ.6220.6.2014.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.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu 
WOOŚ.4241.310.2014.ES z  dnia 22.10.14 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.10.14 r.) wyraził 
opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 
28.10.14 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.14 r.) znak NZ/TM-4325-25/14 wniósł o odstąpienie 
od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Organ zważył co następuje:
- przedsięwzięcie będzie realizowane na działce ew. Nr 1215/33, k.m.9 obręb Zdzieszowice dla 
której obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla m. Zdzieszowice 
uchwalony przez Radę Miejską w Zdzieszowicach uchwałą Nr LII/419/2002 z dnia 10.10.02 r. 
Zgodnie z w/w planem teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem PP- tereny 
przemysłowe;
- inwestycja będzie realizowana w instalacji węglopochodnych P3.2 powiązanej z bateriami 
koksowniczymi nr 7,8,11,12;
- w ramach przedsięwzięcia przewiduje się demontaż wyeksploatowanych 4 chłodnic wstępnych o 
nr 3,4,5,8 o powierzchni chłodzenia F=2500m2 każda oraz montaż 3 chłodnic poziomorurkowych o 
powierzchni chłodzenia F=6000m2 każda w miejsce zdemontowanych chłodnic o nr 3,4,5 i 8;
- nowe, wysokosprawne chłodnice wstępne będą posiadać zmodyfikowany system zraszania 
przestrzeni międzyrurowej emulsją wodno-smołowo-olejową i włączone będą w istniejący układ 
rurociągów gazu oraz powiązane będą z instalacjami technologicznymi istniejących chłodnic 
wstępnych;
- realizacja przedsięwzięcia zapewni stabilną i efektywną pracę instalacji węglopochodnych P3.2 
oraz obniżkę emisji z węzła chłodzenia wstępnego gazu i zmniejszy emisję gazów z pozostałych 
węzłów oczyszczania gazu;
- podczas realizacji inwestycji może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza spowodowany pracami demontażem wyeksploatowanych chłodnic 
wstępnych o nr 3,4,5, i 8 i montażem trzech nowych chłodnic. Uciążliwość ta będzie miała 
charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac;
- w związku z realizacją przedsięwzięcia może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu (mając 
na uwadze charakter planowanych prac, okres ich trwania oraz miejsce realizacji inwestycji nie 
przewiduje się, aby mogły one powodować znaczne uciążliwości w tym zakresie);
- w wyniku prac demontażowych i montażowych wytworzone będą odpady głównie złom żelaza i 
stali. Podmiotem odpowiedzialnymi za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji 
przedsięwzięcia w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami 
będzie wykonawca przedsięwzięcia;



- na etapie realizacji przedsięwzięcia pracownicy będą korzystali z zaplecza sanitarnego 
znajdującego sie na terenie zakładu;
- w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji inwestycji, 
przewiduje sie zhermetyzowanie zamknięcia hydraulicznego chłodnic wstępnych poduszka azotową 
i odsysanie opar do gazu surowego przed chłodnicami wstępnymi;
- zainstalowanie nowych chłodnic wstępnych spowoduje obniżenie emisji substancji do powietrza z 
instalacji odbioru i chłodzenia gazu z baterii koksowniczej nr 7,8,11,12 oraz z instalacji absorpcji 
niskociśnieniowej (oczyszczenie gazu z sierkowodoru, amoniaku i benzolu z baterii koksowniczej 
nr 7,8,11,12);
- w okresie podwyższonych i wysokich temperatur (powyżej 25°C) obniżka emisji substancji do 
powietrza, w tym składników surowego gazu koksowniczego może wynosić około 30%;
- montaż 3 nowych chłodnic wstępnych w miejsce zdemontowanych 4 chłodnic nie wpłynie w 
sposób istotny na zmianę klimatu akustycznego zakładu;
- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów. Sposób 
gospodarowania odpadami będzie taki sam jak przed realizacją przedsięwzięcia i będzie 
prowadzony na warunkach określonych w pozwoleniu zintegrowanym;
- nie zwiększy się powierzchnia terenów utwardzonych, a tym samym inwestycja nie będzie miała 
wpływu na ilość wód odpadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu zakładu;
- instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych, ponadto w celu ochrony 
środowiska gruntowo-wodnego nowe chłodnice (podobnie jak zdemontowane chłodnice) będą 
posadowione na tacach;
- realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie 
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry;
- realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia 
wystąpienia poważnej awarii;
- ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter 
inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego 
oddziaływania na środowisko;
- planowana inwestycja znajduje się poza granicami form ochrony przyrody, w tym poza obszarami 
Natura 2000, poza stanowiskami chronionych roślin, grzybów i zwierząt i nie będzie łamała 
zakazów w odniesieniu do nich obowiązujących;
- przedsięwzięcie realizowane będzie również poza siedliskami przyrodniczymi, dla ochrony 
których wyznacza się obszary Natura 2000;
- w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem 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 o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
-obszary przylegające do jezior,
-uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
- skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu spowoduje obniżenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 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.) a w 
szczególności po uwzględnieniu stanowiska organu opiniującego tj. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko planowanego przedsięwzięcia.



Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Na niniejsze postanowienie nie służy 
postanowienie w tej sprawie można zaskarżyć^

zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa 
odwdftttnuMecyzj i.

Otrzymują:
1. ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice -  ul. Powstańców Śląskich 1,47-330 Zdzieszowice
2. A/a
Do wiadomości:
- Tablica ogłoszeń w/m
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- RDOŚ w Opolu -  ul. Obrońców Stalingradu 66,45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach -  ul. Ks. Koziołka 30,47-303 Krapkowice 
-A/a


