
                  Zdzieszowice, 05.08.2016 r

OŚ.6220.9.2.2016.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  2016  r.  poz.353)  oraz  art.  49  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania
administracyjnego  (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m

że  dnia  5  sierpnia  2016  r.  została  wydana  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  nr
OŚ.6220.6.2.2016.JBG dla przedsięwzięcia pn.

 budowa toru odstawczego wozów gaśniczych baterii koksowniczych nr 3 i 4  

zlokalizowanego na dz. o nr ew. 1215/33 obr. 007 przy ul. Powstańców Śląskich 1 w
Zdzieszowicach

Niniejsza  decyzja  oraz  dokumentacja  sprawy,  w  tym  opinia  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Urzędu
Miejskiego -Referat 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, 05.08.2016 r.

OŚ.6220.9.2.2016.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 ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 353) a także
art.  104 ustawy z dnia  14 czerwca  1960 r.  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2016 r.,
poz.23) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pełnomocnika firmy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w
Zdzieszowicach Pana Stanisława Mierzwińskiego Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o. - ul. Wolności
362, 41-800 Zabrze  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na  budowie toru odstawczego
wozów gaśniczych baterii koksowniczych nr 3 i 4 zlokalizowanego na dz. o nr ew. 1215/33 obr. 007 przy ul.
Powstańców  Śląskich  1  w  Zdzieszowicach  po  zasięgnięciu  opinii   Regionalnego  Dyrektora  Ochrony
Środowiska  w  Opolu  z  dnia  14.07.16  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  15.07.16  r.)  znak
WOOŚ.4241.221.2016.ES i  Państwowego  Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Krapkowicach  z  dnia
22.07.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 27.07.16 r.) znak NZ.4315.18.2016.GJ 

stwierdzam

brak potrzeby  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na

środowisko

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

Pełnomocnik  firmy  ArcelorMittal  Poland  S.A.  Oddział  w  Zdzieszowicach  Pan Stanisław
Mierzwiński Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp. z o.o.  w dniu 30.06.2016 r. złożył w tut. urzędzie wniosek
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa toru odstawczego
wozów gaśniczych baterii koksowniczych nr 3 i 4. 

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  (  t.j.  Dz.  U  z  2016  r.  poz.353)  tj.  kartę
informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonym terenem, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie, wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego, zapis
karty informacyjnej na płycie CD.

Dane  o  złożonym  wniosku  zostały  umieszczone  w  publicznie  dostępnym  wykazie  danych  o
dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Referat Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.2 pkt 1 (tj. polegające na rozbudowie, przebudowie lub
montażu  realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia  wymienionego w  §2  ust.1  i  niespełniające
kryteriów, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1), w związku z §2 ust. 1 pkt 17 (koksownie inne niż wymienione
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w pkt 23)  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)  zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dnia 1 lipca 2016 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o którym
poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.
Zawiadomienie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres od dnia 04.07.2016r. do dnia
18.07.2016r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku   urzędu .

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 (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 353), pismem z
dnia  04.07.2016  r.  znak  OŚ.6220.9.2016.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  piśmie  znak
WOOŚ.4241.221.2016.ES z dnia 14.07.16 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.07.16 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
22.07.16  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  27.07.16  r.)  znak  NZ.4315.18.2016.GJ  odstąpił  od  potrzeby
przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  ww.  przedsięwzięcia  na  środowisko,  po  uprzednim  wyjaśnieniu
przez  Inwestora  (  zakwalifikowaniu  przedmiotowego  przedsięwzięcia  zgodnie  z  rozporządzeniem Rady
Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć   mogących  znacząco  oddziaływać  na
środowisko Dz.U. z 2016 r. poz. 71) ). 

28 lipca 2016 r. stosownie do art. 10 i art. 73 § 1  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2016 r. poz. 23) Burmistrz Zdzieszowic  zawiadomił o otrzymanych uzgodnieniach od organów opiniujących tj.
RDOŚ w Opolu i  PPIS w Krapkowicach.  Obwieszczenie zostało umieszczone  (na okres od 28.07.16 r.  –
04.07.16 r.) na stronie internetowej BIP miasta Zdzieszowice oraz na tablicy ogłoszeń w tutejszym urzędzie.

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;

- podczas realizacji  inwestycji  może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji  zanieczyszczeń do
powietrza spowodowany pracą maszyn i urządzeń oraz transportem materiałów (uciążliwość będzie miała
charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac);

- realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę wielkości emisji zanieczyszczeń z produkcji koksu;

- na etapie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić wzrost poziomu natężenia hałasu (mając na uwadze
charakter planowanych prac, okres ich trwania oraz miejsce realizacji inwestycji tzn. teren przemysłowy, nie
przewiduje się, aby mogły one powodować znaczne uciążliwości w tym zakresie);

- inwestycja nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego na terenach chronionych;

-  powstały w wyniku demontażu tłuczeń zostanie  wykorzystany na terenie  zakładu, w tym do ułożenia
nowego toru nr 142a, zdemontowane szyny zostaną przekazane do odzysku, a drewniane podkłady kolejowe
do unieszkodliwienia uprawnionym odbiorcom (przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania odpadów
na etapie eksploatacji);

- przedsięwzięcie  nie będzie generowało ścieków przemysłowych;
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- teren projektowanego nasypu pod tor technologiczny nr 142a będzie odwodniony za pomocą drenażu (po
stronie  północnej)  i  otwartego  rowu  odwadniającego  (po  stronie  południowej),  z  podłączeniem  do
zakładowej kanalizacji deszczowej;

-   realizacja  inwestycji  nie  spowoduje  nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  określonych  w  Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry; 

-  nie  zachodzi  konieczność  wycinki  drzew  i  krzewów  (  inwestycja  zlokalizowana  będzie  na  terenie
przemysłowym, silnie przekształconym, pozbawionym roślinności);

-  przedsięwzięcie  będzie  realizowane  na  terenie  zakładu  zaliczanego  do  zakładów  o  dużym  ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;

- ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

-  w  ramach  planowanej  inwestycji  w  jej  bezpośrednim  otoczeniu  nie  występują  obszary  podlegające
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, brak jest na omawianym
obszarze gatunków chronionych fauny i flory;

 -  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

     
-  w  oparciu  o  treść  „Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  opolskiej,  ze  względu  na  przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z
planem działań krótkoterminowych” oraz „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym
uwzględnieniem  rejonu  Kędzierzyna-Koźla  i  Zdzieszowic  –  w  zakresie  benzenu”  stwierdzono,  iż
przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze na którym występują przekroczenia standardów jakości
powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM 10 i PM 2,5, a także benzenu;

- biorąc jednak pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz fakt, że eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie
będzie  miała  wpływu na  emisję  do powietrza  atmosferycznego z  istniejących  instalacji  stwierdzono,  że
realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji;

- ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu nie spowoduje
istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko.
   

Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o
wydanie przedmiotowej decyzji.

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 ( t.j. Dz. U z 2016 r. poz.353) a w szczególności po  uwzględnieniu
stanowiska i opinii organów stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodowało
negatywnego oddziaływania na środowisko.
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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  ( t.j. Dz. U z
2016 r. poz.353).
Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

      

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć
złotych) zgodnie z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635) 

Wpłatę dokonano na konto Urzędu Miejskiego w dniu 29 czerwca 2016 r. nr transakcji 64001110881 

                    Z up. BURMISTRZA

      mgr inż. Artur Gasz

                        Z-ca Burmistrza Zdzieszowic

Otrzymują:

–. Pełnomocnik ArcelorMittal Poland  S.A. Oddział Zdzieszowice Pan Stanisław Mierzwiński – Biuro Projektów „Koksoprojekt” Sp.
z o.o. ul. Wolności 363, 41-800 Zabrze
– 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
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

Umieszczono w BIP dnia  05.08.2016 r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w dniu 05.08.2016 r.

4



  Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.9.2.2016.JBG z dnia 5 sierpnia 2016 r.
              

Cha r akt e r ys ty ka  p l anow a ne go  p rz ed s i ęw z ię c ia  p o l e ga j ą c e go  na  b ud ow ie
to r u  o ds t aw c z e go  w oz ó w  ga śn i c z yc h  b a t e r i i  ko ks own i cz yc h  n r  3  i  4
z lok a l i z o wa n e go  na  dz .  o  n r  ew.  12 15 /3 3  o b r.  0 07  p rz y  u l .  Pow s t ań c ów
Śl ą sk i c h  1  w  Zd z i esz ow ic ac h

Obecnie  wozy gaszenia  koksu  obsługujące  baterie  koksownicze  nr  3  i  4  są  wyprowadzane  na
stanowisko remontowe torami nr 142 i 144. 
Planowana  realizacja  zadania  ma  na  celu  stworzenie  nowych  rozwiązań  umożliwiających
wyprowadzenie wozów gaszenia koksu obsługujących baterie koksownicze nr 3 i 4 na stanowiska
remontowe zlokalizowane poza terenem baterii.

W ramach inwestycji przewiduje się:
- przebudowę (skrócenie) toru nr 144 wraz z zabudową kozła oporowego,
- remont torów nr 144 i 145 (wymiana rozjazdów na długości około 70 m),
- budowę nowego toru technologicznego nr 142a o długości około 250m z włączeniem do toru
149a. Nowy tor technologiczny nr 142a zostanie ułożony na nasypie ( o zmiennej wysokości od
0,00 m do ok. 2,0 m) z gruntów przepuszczalnych. 
    
Zużycie wody, surowców, paliw i energii
Nie przewiduje się wykorzystania mediów energetycznych typu woda, paliwa i inne materiały oraz
nie będzie wykorzystywana energia elektryczna.

Realizacja inwestycji nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczeń z nowo budowanych instalacji
oraz obecnie eksploatowanych. Instalacje technologiczne zostały zaprojektowane w taki  sposób,
aby  całość  zużytego  azotu  została  powtórnie  zwrócona  do  procesu  oczyszczania  gazu.  Z  tego
właśnie względu stosujemy azot jako gaz inertny .   

  Z up. BURMISTRZA

      mgr inż. Artur Gasz

                        Z-ca Burmistrza Zdzieszowic
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