
                  Zdzieszowice, 2015-08-26

OŚ.6220.10.2.2015.JBG

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

Burmistrz  Zdzieszowic działając na podstawie art.  38 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 ( t.j.  Dz. U
z  2013  r.  poz.1235  z  późn.zm.)  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że  dnia  26  sierpnia  2015  r.  została  wydana  decyzja  o środowiskowych  uwarunkowaniach  nr
OŚ.6220.10.2015.JBG dla przedsięwzięcia pn. 

 przebudowa drogi  powiatowej  nr 1808 O ul.  Góry  św.  Anny  wraz z  budową  ronda  na
skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” - na odcinku od km 11+101 do km 12+208

Niniejsza  decyzja  oraz  dokumentacja  sprawy,  w  tym opinia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska i Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w
siedzibie Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34
w Zdzieszowicach, II piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania tj. od 7.30 do 15.30.

Przedmiotowe zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na
stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach bip.biuletyn.info.pl,
a także przez wywieszenie  na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego. 

Z-CA BURMISTRZA

    mgr inż. Artur Gasz

               



    Zdzieszowice, 26.08.2015 r.

OŚ.6220.10.2.2015.JBG

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
z 2013 r. poz.1235 ze zm.) a także  §3 ust.2 pkt.2 ( przedsięwzięcie polegające na rozbudowie,
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w 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 ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust 1 pkt 60 (drogi o
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2
ust.  1 pkt  31 i  32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi  o nawierzchni  twardej,  z wyłączeniem
przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych  poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody)   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.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst  jednolity z  2013r. poz.267 ze zm.) po
rozpatrzeniu  wniosku  złożonego  przez  Powiat  Krapkowicki  reprezentowany  przez Starostę
Krapkowickiego Pana Macieja  Sonik  i  Wicestarostę  Panią  Sabinę  Gorzkulla-Kotzot w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 1808 O
ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” - na
odcinku od km 11+101 do km 12+208  jak również  po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10.08.15 r. znak WOOŚ.4241.211.2015. IM oraz Opolskiego
Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  13.08.15r.  znak
NZ.9022.321.2015.ZD 

stwierdzam

brak potrzeby  przeprowadzenia oceny oddzia ływania na

ś rodowisko

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

Wnioskiem z dnia 15 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.07.15r.) Powiat Krapkowicki
reprezentowany przez  Starostę  Krapkowickiego  Pana  Macieja  Sonik  i  Wicestarostę  Panią  Sabinę
Gorzkulla-Kotzot  zwrócił  się  do  Burmistrza  Zdzieszowic  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.  „przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O
ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” - na odcinku



od km 11+101 do km 12+208.  Do wniosku   Inwestor dołączył kartę informacyjną przedsięwzięcia,
mapę ewidencyjną obszaru inwestycji, wypis z rejestru gruntów, oraz wersję elektroniczną zapisu karty
informacyjnej przedsięwzięcia. 

Planowane  przedsięwzięcie  zgodnie  z  §3  ust.2  pkt.2  (  przedsięwzięcie  polegające  na
rozbudowie,  przebudowie  lub  montażu  realizowanego  lub  zrealizowanego  przedsięwzięcia
wymienionego w 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 ust.  1,  o  ile  progi  te  zostały określone),  w
związku z  § 3 ust 1 pkt 60 (drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia
powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o
nawierzchni twardej,  z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do
obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych  poza obszarami objętymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody)  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. 

Zgodnie  z art.  71  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
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o
środowiskowych  uwarunkowaniach  jest  wymagane  dla  planowanych  przedsięwzięć  mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Pismem z dnia 24 lipca 2015 r.  znak   OŚ.6220.10.2015.JBG Burmistrz  Zdzieszowic na
podstawie art. 61§1 i  §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.)  oraz art. 73 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 2013 r., poz.1235 z późn. zm.)
zawiadomił  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację  przedsięwzięcia pn.  „przebudowa drogi
powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w
Zdzieszowicach” - na odcinku od km 11+101 do km 12+208. Zgodnie z art. 49 Kpa w związku z
art. 74 ust. 3 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.)  strony  postępowania  zostały  zawiadomione  poprzez
zawiadomienie, umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, oraz na
stronie internetowej www.bip.zdzieszowice.pl.

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64  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  24.07.2015  r.  znak  OŚ.6220.10.2015.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  pismem z  dnia  30.07.15  r.  (data  wpływu do tut.  urzędu
04.08.15 r.) znak NZ.4315.22.2015.TM powołując się na art. 12 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.) i art. 65 §
1 Kpa (Dz.U z 2013 r. poz.267 z późn.zm.) przekazał według właściwości rzeczowej sprawę do



Państwowego  Wojewódzkiego  Inspektora  Sanitarnego  w  Opolu  celem  zajęcia  stanowiska  w
sprawie jw.

 W  odpowiedzi  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  piśmie  znak
WOOŚ.4241.211.2015.IM  z  dnia  10.08.15 r.  (data  wpływu do tut.  urzędu 14.08.15 r.)  wyraził
opinię,  iż  dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność  przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie (opinii) z dnia 13.08.15 r. (data
wpływu do tut.  urzędu 17.08.15 r.)  znak NZ.9022.321.2015.ZD wniósł  o odstąpienie od potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

18  sierpnia  2015  r.  stosownie  do  art.  10  i  art.  73  §  1  ustawy  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (tj.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.  267  ze  zm.)  Burmistrz  Zdzieszowic  zawiadomił  o
zakończeniu  postępowania  dowodowego  i  otrzymaniu  uzgodnień  od  organów  opiniujących.
Zawiadomienie zostało umieszczone (na okres od 18.08.15r – 25.08.15 r.) na stronie internetowej BIP
miasta Zdzieszowice, na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 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 2013 r., poz.1235 ze zm.) oraz opinie o
których  mowa powyżej  Burmistrz  Zdzieszowic  postanowieniem z  dnia  26  sierpnia  2015 r.  znak
OŚ.6220.10.1.2015.JBG stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1808 O ul. Góry św. Anny wraz z budową
ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach” - na odcinku od km 11+101 do km 12+208” i
tym samym odstąpił od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
wymienionego przedsięwzięcia.

Analizę  planowanego  przedsięwzięcia  przeprowadzono  uwzględniając  szczegółowe
uwarunkowania określone w art.  63 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 2013 r., poz.1235 ze zm.). Wśród rozpatrywanych uwarunkowań
o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przesądziły:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej nr 1808 O ul.
Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach

 - długość – 1107 m,

 - średnia szerokość jezdni – 6,00 m÷8,50 m,

 - ścieżki pieszo – rowerowe i rowerowe o szerokościach od 1,50 m do 2,50 m,

  - powierzchnia jezdni – 7749,00m2,

  - całkowita powierzchnia drogi (jezdnia, ścieżki pieszo-rowerowe i rowerowe)-11868,00.

W ramach przedmiotowej przebudowy planuje się:



• roboty rozbiórkowe,
• remont przepustu drogowego,
• frezowanie istniejące nawierzchni bitumicznej
• poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu do szerokości  normatywnych,
• wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm na rondzie,
• ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej,
• wykonanie  podbudów  tłuczniowych  grubości  10  cm  pod  konstrukcję  ścieżek  pieszo-

rowerowych i rowerowych,
• wykonanie podbudów tłuczniowych na zjazdach grubości 20 cm,     
• wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych i zjazdów z kostki brukowe betonowej

kolorowej i szarej grubości 8 cm,
• wykonanie elementów ronda z bruku kamiennego,
• skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2,
• wykonanie wyrównania z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W – 75 kg/m2,
• wzmocnienie podbudowy siatką  stalową  typu lekkiego z zamocowaniem mieszanką  typu

Slurry Seal,
• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – 6 cm,
• skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 – 4 cm,
• oczyszczanie rowów przydrożnych z odrostów, namułu,
• wymianę oznakowania pionowego. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może
wystąpić  lokalny,  krótkotrwały  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza.  W  celu  ochrony
powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie sprzęt w dobrym
stanie technicznym. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych
zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności
ruchu drogowego co ograniczy emisję zanieczyszczeń do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą  wystąpić
uciążliwości  związane z emisją  hałasu  i  wibracjami,  powodowane pracą  sprzętu  budowlanego.
Prowadzenie  prac  w  porze  dziennej  oraz  relatywnie  krótki  czas  przewidywanych  prac  nie
spowoduje  nadmiernej  uciążliwości  dla  otoczenia.  Natomiast  w  trakcie  funkcjonowania
planowanego  przedsięwzięcia  emisja  hałasu  będzie  spowodowana  głównie  ruchem  pojazdów.
Poprawa stanu technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i
zwiększenie  płynności  ruchu drogowego,  czego skutkiem będzie  zmniejszenie natężenia hałasu
komunikacyjnego.

Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  przewiduje  się  powstawanie  typowych  odpadów
budowlanych,  które  zostaną  w  większości  wykorzystane  do  remontu  drogi.  Odpady,  które  nie
zostaną  wykorzystane  na  miejscu  budowy zostaną  zdeponowane  na  składowisku  odpadów.  W
okresie  eksploatacji  drogi  wytwarzane  będą  m.in.  odpady  z  czyszczenia  nawierzchni,  których
zagospodarowaniem zajmują się firmy zewnętrzne świadczące usługi w zakresie czyszczenia ulic.

Funkcjonowanie drogi będzie się  wiązało z powstaniem wód opadowych i  roztopowych,
które odprowadzane będą tak jak dotychczas: w terenie zabudowanym do istniejącej kanalizacji
deszczowej, a poza terenami zabudowanymi do rowów przydrożnych. 

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie na pogorszenie
jakości  wód powierzchniowych i  podziemnych. Ponadto ocenia się,  że realizacja inwestycji  nie
spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami
na obszarze Dorzecza Odry.



Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami w wysokich walorach przyrodniczych i
krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody.  W ramach inwestycji  nie planuje się  wycinki  drzew.
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:  

– obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
– obszary wybrzeży,
– obszary górskie,
– 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.     

Ponadto  przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  wiąże  się  z  innymi  przedsięwzięciami,  w
związku  z  czym  nie  występuje  skumulowane  oddziaływanie  na  środowisko.  Realizacja,  jak  i
eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej
awarii. Ze względu na charakter 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.     

Rodzaj,  skala  i  lokalizacja  inwestycji  nie  wskazują  na  możliwość  przekroczenia
obowiązujących  norm w zakresie ochrony środowiska pod warunkiem zastosowania  rozwiązań
opisanych  w  przedłożonej  dokumentacji.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  zalicza  się  w  myśl
przepisów art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232 z późn.zm.) do przedsięwzięć o ryzyku wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu
używanych substancji i stosowanych technologii. Zastosowanie wszystkich rozwiązań opisanych w
karcie informacyjnej przedsięwzięcia zamyka oddziaływanie planowanej  inwestycji  w granicach
działek, na których będzie ona realizowana.

Zgodnie z art. 10 Kpa zapewniono stronom czynny udział w każdym stadium prowadzonego
postępowania,  a  przed  wydaniem  decyzji  umożliwiono  wypowiedzenie  się  co  do  zebranych
dowodów i materiałów. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o
wydanie przedmiotowej decyzji.

Zgodnie z art. 84 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 2013 r., poz.1235 ze zm.) organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko w niniejszej decyzji. Wypełniając obowiązek wynikający z art.
77   §  1  Kpa  organ  w  zebranym  przez  siebie  materiale dowodowym  nie  odnalazł  dowodów
wskazujących na to,  iż  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie ponadnormatywnie oddziaływało  na
środowisko. 

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

Kierując  się  uwarunkowaniami  wynikającymi  z  art.  63  ust.  1  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  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
powyższe  pod  uwagę  stwierdzam,  że  planowana  inwestycja  nie  spowoduje  uciążliwego
oddziaływania  dla  terenów  sąsiednich,  nie  wpłynie  na  pogorszenie  stanu  środowiska
przyrodniczego. 

Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi  załącznik  do  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach.

              Wobec powyższego 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 2013 r. poz.1235). 
Od  niniejsze  decyzji  przysługuje  stronie  możliwość  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

  Z-CA BURMISTRZA

    mgr inż. Artur Gasz

Otrzymuj ą:
– Powiat Krapkowicki-ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkwoice 
– Strona internetowa Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach – www.bip.zdzieszowice.pl
– a/a

Do wiadomości;
- Regionalna Dyrekcja Ochrony  Środowiska w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole



 Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.10.2015.JBG z dnia 26 sierpnia 2015 r. 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej
nr 1808 O ul. Góry św. Anny wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Nową w Zdzieszowicach”
- na odcinku od km 11+101 do km 12+208

Inwestor – Powiat Krapkowice ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Planowana inwestycja obejmuje: 
• roboty rozbiórkowe,
• remont przepustu drogowego,
• frezowanie istniejące nawierzchni bitumicznej
• poszerzenie jezdni na skrzyżowaniu do szerokości  normatywnych,
• wykonanie podbudowy betonowej grubości 20 cm na rondzie,
• ustawienie krawężników, obrzeży na ławie betonowej,
• wykonanie  podbudów  tłuczniowych  grubości  10  cm  pod  konstrukcję  ścieżek  pieszo-

rowerowych i rowerowych,
• wykonanie podbudów tłuczniowych na zjazdach grubości 20 cm,     
• wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych, rowerowych i zjazdów z kostki brukowe betonowej

kolorowej i szarej grubości 8 cm,
• wykonanie elementów ronda z bruku kamiennego,
• skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 1,5 kg/m2,
• wykonanie wyrównania z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W – 75 kg/m2,
• wzmocnienie podbudowy siatką  stalową  typu lekkiego z zamocowaniem mieszanką  typu

Slurry Seal,
• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W – 6 cm,
• skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 – 4 cm,
• oczyszczanie rowów przydrożnych z odrostów, namułu,
• wymianę oznakowania pionowego. 

Usytuowanie przedsięwzięcia:  działki  o nr  ew. 361/1,  441, 601,  442,  444,  418/6,  411/5,  465,
470/3, 471/1, 412/2, 480/1, 500/7, 443, 445, 460, 461, 462, 463, 464, 466/1, 468, 469.

Przewidywana ilość wykorzystanej wody i innych surowców, materiałów, paliw i energii:
- woda przemysłowa z rurociągu – 250,8405m3,
- emulsja asfaltowa – 16272,900 kg,
- słupki z rur stalowych – 29,630 kg,
- gwoździe budowlane – 0,0580 kg,
- siatka wzmacniająca – 7749,000 m2,
- tablice znaków drogowych trójkątne– 15 szt,
- znak drogowy C-9 – 6 szt,
- słupek U-5a  4 szt,
- tablice znaków drogowych – 5 szt,
- kruszywo łamane niesortowane – 741,420 t
- elementy betonowe – 15 szt,
- kruszywo min. łamane – 68,420 t,
- miał kamienny łamany – 34,3200 t,



- miał kruszny – 222,426 t,
- piasek zwykły – 617,850 m3,
- mieszanka SMA 11 – 774,950 t,
- mieszanka AC 16 W – 1162,350 t,
- mieszanka AC 11 W – 581,175
- cement – 26,119 t,
- krawężniki drogowe kamienne – 170,800 m,
- krawężniki drogowe betonowe – 2220,200 m,
- obrzeża betonowe – 2180,500 m,
- kostki brukowe z betonu 6 cm – 1073,943 m2,
- kostki brukowe z betonu grube – 3699,000 m2,
- kostki brukowe betonowe szare – 420,300 m3,
- beton zwykły z kruszywa – 167,580 m3,
- beton zwykły – 769,601 m3,
- zaprawa cementowa – 2,5090 m3,
- deski – 69,3289 m3,
- taśma bitumiczna – 1460,0000m.

Rozwiązania chroniące środowisko:
należy podjąć działania zapobiegające negatywnemu wpływowi na środowisko tzn.:
- prawidłowo zaprojektowany przebieg drogi w planie oraz przebieg wysokościowy odprowadzenia
wód opadowych z jezdni do istniejących systemów kanalizacyjnych i rowów przydrożnych,
- zaprojektowanie takich spadków poprzecznych i  podłużnych, aby wodę  opadową  i  roztopową
spływającą z jezdni zagospodarować generalnie w pasie drogowym. 
 

     


