
  Zdzieszowice,2018-04-18 OŚ.6220.1.2018.JBG POSTANOWIENIENa podstawie art.  123,  w związku  z art.  49 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodekspostępowania administracyjnego (tj.  Dz.U.  z  2017 r.  poz.  1257 z  późn.zm.)  oraz  art.  63 ust.  2ustawy 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 2017 r., poz.1405 z późn.zm.) po zapoznaniu się z opiniami Państwowego PowiatowegoInspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 09.03.18 r. (data wpływu do tut. urzędu 14.03.18 r.)znak NZ.4315.5.2018.TM, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 19.03.18 r.(data wpływu do tut. urzędu 19.03.18 r.) znak WOOŚ.4220.51.2018  i Państwowego GospodarstwaWodnego  Wody  Polskie  z  dnia  12.04.18  r.  (data  wpływu  do  tut.  urzędu  18.04.18  r.)  znakGL.ZZO.3.435.48.2.2018.MO         BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku firmy:        ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicachreprezentowanej przez PełnomocnikaPana Jana Rzendkowskiego – HPH-HUTMASZPROJEKT Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzóww   sprawie   wydania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację przedsięwzięcia  pn.:połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal PolandS.A. Oddział w Zdzieszowicachpo  uzyskaniu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie w Opolu postanawiaodstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowegoprzedsięwzięcia na środowisko. UZASADNIENIEWnioskiem z dnia 01.03.18 r. ( uzupełnionym po wezwaniu  Państwowego GospodarstwaWodnego  Wody  Polskie  w  dniu  27.03.18  r.)  firma   ArcelorMittal  Poland  S.A.  Oddział  wZdzieszowicach reprezentowana przez Pana Jana Rzendkowskiego – HPH-HUTMASZPROJEKTSp. z o.o. wystąpiła  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapn. „połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal PolandS.A. Oddział w Zdzieszowicach.



Do  wniosku  Inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia,  mapę  ewidencyjną,wypis z rejestru gruntów, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegooraz wersję elektroniczną zapisu karty informacyjnej przedsięwzięcia. Powyższa  inwestycja  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w  karcie  informacyjnejprzedsięwzięcia kwalifikuje się do przedsięwzięć z  § 3 ust. 2 pkt 1 ( polegające na rozbudowie,przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2ust.  1  i  niespełniające  kryteriów,  o  których  mowa  w  § 2  ust.  2  pkt  1) rozporządzenia  RadyMinistrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać naśrodowisko  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.71)  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znaczącooddziaływać na środowisko. Inwestycja dotyczy rozbudowy przedsięwzięcia wymienionego w § 2ust. 1 pkt 23 (rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów zropy  naftowej,  oraz  instalacje  do  zgazowania,  odgazowania  lub  upłynniania  węgla  lub  łupkubitumicznego, w ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę) ww. rozporządzenia.   Planowane  przedsięwzięcie  realizowane  będzie  na  terenie  województwa  opolskiego,powiatu krapkowickiego, w gminie Zdzieszowice, w mieście Zdzieszowice, przy ul. PowstańcówŚląskich 1, na działce o nr 1215/33, należącej do inwestora.  Teren  inwestycji  objęty  jest  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego,zatwierdzonym  uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  Nr  LII/419/2002,  z  dnia10 października 2002r., (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 120z dnia 25 listopada 2002 r., poz. 1554). Planowana inwestycja znajduje się na działce oznaczonejsymbolem przeznaczenia: PP- tereny przemysłowe.W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy 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  2017  r.,  poz.1405  z  późn.zm.),  pismem  z  dnia  01.03.2018  r.  znak  OŚ.6220.1.2018.JBG,wystąpił  do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wGliwicach o  wydanie  opinii  co  do  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  naśrodowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W  odpowiedzi  Państwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  w  Krapkowicach  w  piśmie(opinii sanitarnej) z dnia 09.03.18 r.  znak NZ.4315.5.2018.TM wniósł o odstąpienie od potrzebyprzeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.  Regionalny DyrektorOchrony Środowiska w Opolu w  piśmie WOOŚ.4220.51.2018 z dnia 19.03.18 r. wyraził opinię, iżdla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania naśrodowisko.  Dyrektor  Zarządu  Zlewni  w  Opolu  Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego  WodyPolskie  w  piśmie  znak  GL.ZZO.3.435.48.1.2018.MO  z  15.03.18  r.  wniósł  do  inwestora  ouzupełnienie wniosku o następujące elementy: 1.  charakterystykę  prac  budowlanych  i  montażowych  przewidzianych  przy  realizacjiprzedsięwzięcia  z  uwzględnieniem robót  wykonywanych poniżej  poziomu terenu  oraz  systemuodwodnienia wykopów;2. sposób zabezpieczenia gleby oraz wody gruntowej przed zanieczyszczeniami w trakcie budowy ieksploatacji planowanego przedsięwzięcia;3. szczegółową analizę gospodarki wodno-ściekowej na etapie realizacji i eksploatacji;4.  wpływu przedsięwzięcia,  z  uwzględnieniem możliwego zagrożenia  dla  środowiska  na etapiebudowy i eksploatacji uwzględniające:- obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz ujścia rzek,



- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wódśródlądowych,- obszary przylegające do jezior,- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe,5. identyfikację jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) orazprzedłożenie  informacji  dotyczącej  wpływu przedsięwzięcia  na  środowisko  wodno-gruntowe naetapie  realizacji  i  eksploatacji,  czy  nie  zaburzy  stosunków  wodno-gruntowych,  nie  stanowiingerencji w poziomy użytkowe wód podziemnych oraz nie wpłynie negatywnie na jakość wód;6.  uwzględniając  powyższe  uwagi  należy  przedłożyć  informację  odnośnie  wpływu  planowanejinwestycji  na  możliwość  osiągnięcia  celów  środowiskowych  jednolitych  części  wódpowierzchniowych i podziemnych ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarzedorzecza Odry” przyjętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.10.16 r, (Dz.U. z 2016 r.poz.1967).W dniu 27.03.2018 r.  inwestor  przesłał  do tut.  urzędu  uzupełnienie  karty  informacyjnejzgodnie z ww. uwagami,  zaś 28.03.2018 r.  Burmistrz  przesłał  to uzupełnienie do  PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach.  Opinią znak GL.ZZO.3.435.48.2.2018.MO zdnia  12.04.2018  r.  (data  wpływu  do  urzędu  18.04.18  r.)  Dyrektor  Zarządu  Zlewni  w  Opolustwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W  następstwie  tego,  po  wnikliwym  przeanalizowaniu  sprawy,  Burmistrz  Zdzieszowicstwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionychorganów  opiniujących,  odstąpił  od  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływaniaprzedsięwzięcia na środowisko.   W  postanowieniu  wzięto  pod  uwagę  wymienione  w  art.  63  ust.  1  ustawy  z  dnia3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017r.,  poz.1405  z  póżn.zm.)  i  przeanalizowano:  rodzaj,  skalę  i  charakter  inwestycji,  wielkośćzajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania,zasięg  oddziaływania  oraz  odwracalność  oddziaływania,  a  także  wykorzystanie  zasobównaturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji, gęstość zaludnienia wokółinwestycji  oraz  usytuowanie  przedsięwzięcia  względem  obszarów  wymagających  specjalnejochrony  ze  względu  na  występowanie  gatunków roślin  i  zwierząt,  ich  siedlisk  przyrodniczychobjętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.       Karta  informacyjna  dla  omawianego  przedsięwzięcia  została  opracowana  przez  Panadr  Czesława  Olczaka  reprezentującego  firmę  Inżynieria  Środowiskowa  CARBOCHEM   ul.Morelowa 13, 45-920 Opole.Przedsięwzięcie  polega na budowie  dwóch przenośników taśmowych,  dwóch przesypóworaz dwóch zsypów węgla.Połączenie  wywrotnicy  wagonowej  nr  1  ze  składowiskiem węgla  nr  III,  planuje  się  nawydziale  węglowni  nr  P1.1.  Węgiel  kamienny  dostarczany  jest  do  koksowni  transportemkolejowym.  Przewiduje  się,  że  w  okresie  zimowym,  węgiel  może  wymagać  rozmrażania  wwagonach. Po rozładunku na wywrotnicach wagonowych węgiel jest składowany i uśredniany naskładowiskach  otwartych.  Dalej  proces  przygotowania  mieszanki  wsadowej  prowadzony jest  wdwóch niezależnych ciągach technologicznych, obsługujących baterie nr 3 - 6 oraz baterie nr 7 -12.Węgiel  z  wywrotnicy  wagonowej  nr  1,  poprzez  zespół  przenośników,  transportowany  jest  naskładowisko nr 1. Obecnie brak jest możliwości transportu węgla z wywrotnicy wagonowej nr 1 naskładowisko  nr  III,  co  uniemożliwia  wykorzystanie  pełnej  zdolności  rozładowczej  wywrotnicywagonowej nr 1. Realizacja przedsięwzięcia zapewni stabilną i efektywną pracę baterii koksowniczych oraznormalne warunki funkcjonowania instalacji koksowni.



Planuje  się  uelastycznienie  układu  transportu  węgla  z  wywrotnicy  wagonowej  nr  1  naskładowiska nr I lub nr III, poprzez zmianę trybu pracy istniejącego przenośnika taśmowego W4, zjednokierunkowej na przenośnik rewersyjny. Następnie planuje się budowę przenośnika taśmowegowęgla nr W5, wraz z przesypem węgla z transportera nr W4, na transporter W5 i przesypem ztransportera nr W5, na transporter węgla nr W6, oraz budowie przenośnika taśmowego nr W6, zzsypem węgla z transportera nr W6 na transporter nr 674.Po  zmianie  kierunku  pracy  przenośnika  W4,  węgiel  poprzez  zabudowaną  zsypnicękierowany będzie na nowy przenośnik W5, o wydajności transportu węgla - 1 200 Mg/h i mocysilnika  22  kW.  Długość  przenośnika  w  osiach  bębnów  wyniesie  ok.  40  000  mm.  Taśmociągzabudowany zostanie osłoną tunelowo - łukową z tworzywa sztucznego. Z przenośnika W5 węgielkierowany będzie poprzez punkt przesypowy na przenośnik W6, o wydajności transportu węgla -1 200 Mg/h i mocy silnika 9,2 kW. Długość przenośnika w osiach bębnów wyniesie ok. 12 000 mm.Taśmociąg zabudowany zostanie osłoną tunelową, łukową z tworzywa sztucznego, takżeprzesyp z przenośnika W5 na W6 zostanie szczelnie zabudowany.Z przenośnika W6 węgiel kierowany będzie wybudowaną zsypnią na istniejący przenośnik674, który współpracuje ze zwałoładowarką ŁZKS, zabudowaną na składowisku węgla nr III, coumożliwi  składowanie  węgla  na  składowisku  nr  III.  Układ  transportu  węgla,  dwoma  nowymiprzenośnikami, wymuszony został poprzez istniejącą lokalizację obiektów. Konstrukcja wsporczaprzenośników;  mosty  konstrukcji  stalowej  oraz  konstrukcja  stacji  przesypowych  są  stalowe,obudowane płytami PCV.Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja spalin i pyłu związana z pracą maszynbudowlanych, dźwigowych oraz transportem materiałów i urządzeń. Oddziaływanie to będzie miałocharakter lokalny, krótkotrwały, wystąpi w najbliższym otoczeniu terenu, na którym prowadzonebędą roboty budowlane i ustanie z chwilą zakończenia budowy.Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, nie będzie występować emisja zanieczyszczeń dopowietrza atmosferycznego. Przenośniki W5 i W6 będą wykonane w obudowie tunelowo-łukowej.Przesyp węgla z  przenośnika W5 na przenośnik W6 jest  zhermetyzowany. Konstrukcje stalowestacji przesypowych są obudowane płytami PCV.Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomów dopuszczalnychpyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu, jednak w ramach eksploatacjiplanowanej instalacji nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, tymsamym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu, na jakość powietrza atmosferycznego w tymzakresie.Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  wystąpi  emisja  hałasu,  pochodząca  ze  sprzętubudowlanego, ciężkiego sprzętu służącego do montażu elementów konstrukcyjnych i infrastrukturytechnicznej oraz pracy sprzętu transportowego, przy dowozie elementów i stawianiu konstrukcji.Wszystkie uciążliwości w zakresie hałasu powodowane pracami budowlanymi, na etapie realizacjiinwestycji,  będą miejscowe,  krótkotrwałe,  wystąpią jedynie w porze  dnia oraz  ustaną  z chwilązakończenia budowy.W fazie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu, której źródłembędzie praca silników, napędzających przenośniki taśmowe W5 i W6, jednak ze względu na to, żesą one obudowane i nie stanowią istotnego źródła hałasu, oraz ze względu na lokalizację inwestycjina  terenie  przemysłowym  ocenia  się,  że  na  etapie  eksploatacji,  realizacja  przedmiotowegoprzedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego otoczenia.Przedmiotowe  przedsięwzięcie  nie  będzie  generowało  ścieków  przemysłowych,  a  ilośćpowstających ścieków bytowych pozostanie bez zmian. Wody opadowe, będą tak jak dotychczas,odprowadzane do zakładowej sieci kanalizacji deszczowej.W  fazie  prowadzenia  inwestycji  będą  wytwarzane  odpady  związane  z  charakteremwykonywanych  prac  budowlanych.  Odpady  te  będą  tymczasowo  magazynowane  w  rejonieprowadzonych  robót,  a  następnie  zagospodarowane  w  sposób  zgodny  z  wymogami  przepisów



prawa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady. Przy transporcie węglaprzenośnikami nr W5 i W6 nie powstają odpady technologiczne.Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza formami ochrony przyrody, o którychmowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r, poz. 2134 zpóźn.  zm.).  Inwestycja  znajduje  się  również  poza  zasięgiem  korytarzy  ekologicznychwyznaczonych  w  Planie  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Opolskiego  napodstawie  Koncepcji  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju,  a  także  poza  korytarzamiekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. nazlecenie Ministerstwa Środowiska oraz w 2011 r. we współpracy z Pracownią Na Rzecz WszystkichIstot. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) onazwie "Odra od kanału Gliwickiego do Osobłogi" i  statusie określonym jako silnie zmienionaczęść wód (SZCW), a jej aktualny stan chemiczny określony jest jako zły. Cele środowiskowe dlajednolitych części wód powierzchniowych, zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarzedorzecza Odry, przede wszystkim odpowiadają wymaganiom warunku, dotyczącego niepogarszaniaich  stanu.  Dla  rzeki  Odry,  która  została  zakwalifikowana  jako  SZCW –  co  najmniej  dobregopotencjału ekologicznego. Ponadto w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będziedodatkowo  utrzymanie  co  najmniej  dobrego  stanu  chemicznego.  Cdelem  środowiskowym  dlaJCWP rejonu inwestycji jest zatem osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanuchemicznego. Według obowiązującego podziału wody podziemne przedmiotowego obszaru należądo jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 127. Cele środowiskowe dla wód podziemnychto:- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,- zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich części wód podziemnych,- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendustężenia każdego zanieczyszczenia powstającego wskutek działalności czlowieka.Wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywane będą przy użyciu sprawnegotechnicznie  sprzetu,  eksploatowanego  i  konserwowanego w sposób  prawidłowy,  który  zapewnizabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na środowisko wodno-gruntowe.  Prowadzone  roboty  nie  będą  wywierać  negatywnego  wpływu  na  wody  gruntowe,powierzchniowe i podziemne. Teren budowy zostanie zabezpieczony przed możliwością skażeniawód  podziemnych  przez  substancje  ropopochodne.  W  razie  ewentualnych  wyciekówwęglowodorów ropopochodnych należy zastosować sorbenty do ich zbierania.   Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,b)     obszary wybrzeży,c)      obszary górskie,d)     obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronnezbiorników wód śródlądowych,e)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,f)       obszary przylegające do jezior,g)     uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.Zakład jest zaliczany do tzw. zakładów dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, zuwagi  na  rodzaje  oraz  ilości  materiałów  wykorzystywanych  na  jego  terenie,  zgodnie  zRozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  29  stycznia  2016  r.  w  sprawie  rodzajów  i  ilościznajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu dozakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z2016r., poz.138). Obowiązki zakładu w tym zakresie regulują przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia2001 r., Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz 627).



Mając  na  uwadze,  charakter  przedsięwzięcia  stwierdzono,  że  nie  zachodzi  potrzebastosowania specjalnych rozwiązań mających na celu adaptację przedmiotowej inwestycji do zmianklimatu. Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone zalaniem oraznie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się realizacji żadnych prac rozbiórkowych.Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakterinwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznegooddziaływania na środowisko.Ocenia się, że skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z istniejącą częścią zakładu niespowoduje istotnych zmian w zakresie oddziaływania na środowisko.Organ zważył co następuje:- biorąc pod uwagę rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, żeinwestycja  w  trakcie  swojej  eksploatacji  nie  będzie  źródłem  emisji  substancji  do  środowiska,odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 lit d ustawy o  udostępnieniu informacji o środowisku i jegoochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  naśrodowisko, nie przewiduje się jej wpływu na stan jakości powietrza w rejonie inwestycji,- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. ustawy, zgodnie z zapisami karty informacyjnejprzedsięwzięcia, inwestycja realizowana będzie na terenie Zakładów Koksowniczych ArcelorMittalPoland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,  - biorąc pod uwagę cechy i parametry przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie przewiduje się,aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnychpoziomów hałasu,  określonych  w rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  14.06.2007  r.  wsprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112),- uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f cytowanej ustawy stwierdzono, iż zewzględu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w fazie eksploatacji nie przewidujesię  istotnych  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  ani  kumulowania  się  oddziaływańplanowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć,- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy stwierdzono, że przy uwzględnieniu charakteruprzedsięwzięcia, stosowanych technologii oraz realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii ikatastrof  budowlanych.  Zgodnie  z  karta  informacyjną  przedsięwzięcia,  teren  planowanegozamierzenia  inwestycyjnego  nie  jest  położony  w  strefie  zagrożenia  powodziowego,  w  strefiezagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk czy ruchów skorupy ziemskiej. Wobec powyższego,nie przewiduje się  wystąpienia katastrofy naturalnej,- odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ww. ustawy stwierdzono, że na etapie prawidłowego,bezawaryjnego  eksploatowania  inwestycji  odpady  nie  będą  powstawały.  Powstające  na  etapieeksploatacji  odpady  będą  związane  z  niezbędnymi  naprawami  eksploatacyjnymi  i  przeglądamikonserwacyjnymi.  Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z  obowiązującymi w tymzakresie  przepisami.  Odpady  będą  selektywnie  gromadzone  w  miejscach  wyznaczonych  iprzekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Mając nauwadze  powyższe  nie  przewiduje  się  negatywnego  wpływu  planowanego  przedsięwzięcia  naśrodowisko gruntowo-wodne w rejonie inwestycji,-  uwzględniając  charakter  planowanego  przedsięwzięcia,  w  kontekście  art.  63  ust.  1  pkt  2  lit.a,b,c,d,f,g,h  oraz  j  ustawy  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, żeteren  przedsięwzięcia  nie  jest  zlokalizowany  w  pobliżu  obszarów  wodno-błotnych  i  innychobszarów  o  płytkim  zaleganiu  wód  podziemnych  i  obszarów  ochronnych  zbiorników  wódśródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich i leśnych, obszarówprzylegających  do  jezior.   Przedsięwzięcie  nie  będzie  miało  wpływu  na  obszary  o  znaczeniuhistorycznym,  kulturowym  oraz  archeologicznym,  nie  będzie  zlokalizowane  na  obszarach



uzdrowiskowych  i  ochrony  uzdrowiskowej.  W  związku  z  realizacją  przedmiotowegoprzedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcienie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia,-  uwzględniając kryteria  o których mowa w art.  63 ust.  1 pkt 1  lit  c  cytowanej ustawy należystwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniemzasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność,- mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, brakkonieczności  wycinki  drzew  i  krzewów,  nie  przewiduje  się  znaczącego,  negatywnegooddziaływania  inwestycji  na  środowisko  przyrodnicze,  w  tym  na  różnorodność  biologiczną,rozumianą  jako  liczebność  i  kondycję  populacji  występujących  gatunków,  w  szczególnościgatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska,- zgodnie z art. 63 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na  środowiskoprzeanalizowano  zasięg,  wielkość  i  złożoność  oddziaływania,  jego  prawdopodobieństwo,  czastrwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwośćpowiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia niepociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska,- połączenie wywrotnicy wagonowej ze składowiskiem węgla zarówno na etapie realizacji jak ieksploatacji nie spowoduje negatywnych oddziaływań na stan ilościowy i chemiczny jednolitychczęści wód podziemnych oraz na stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jednolitych części wódpowierzchniowych,  nie  zagraża  osiągnięciu  celów  środowiskowych  dla  JCWP  i  JCWPdokreślonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,- jednolite części wód powierzchniowych:*europejski kod JCWP: PLRW60001911759, nazwa -”Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi”-  jednolite części wód podziemnych:    *europejski kod JCWPd: PLGW6000127, nazwa – 127.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  ochronieśrodowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U z 2017 r., poz.1405 z późn.zm.)a w szczególności po  uwzględnieniu stanowiska organów opiniujących stwierdzono brak potrzebyprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.Wobec  powyższego orzeczono jak w sentencji.                     
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