
                                                          Zdzieszowice, 2018-05-04OŚ.6220.1.2018.JBG    D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjęprzedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2ustawy 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 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.)  oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksupostępowania  administracyjnego  (t.j.  Dz.U.  z  2017  r.,  poz.  1257  z  późn.zm.)  po  rozpatrzeniuwniosku  złożonego  w  imieniu  firmy  ArcelorMittal  Poland  S.A.,  ul.  Piłsudskiego  92,  41-308Dąbrowa Górnicza, przez pełnomocnika Pana Jana Rzendkowskiego HPH-HUTMASZPROJEKTSp. z o.o. ul. Stefana Batorego 17, 41-506 Chorzów w sprawie wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach  dla  przedsięwzięcia  mogącego  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  naśrodowisko polegającego na  połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nrIII w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, jak również  po zasięgnięciu opiniiPaństwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Krapkowicach  z  dnia  09.03.18  r.  znakNZ.4315.5.2018.TM, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 19.03.18 r. znakWOOŚ.4220.51.2018oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 12.04.18 r.znak GL.ZZO.3.435.48.2.2018.MOstwierdzam brak potrzeby   przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowiskoU Z A S A D N I E N I EWnioskiem 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 dołączono dokumenty,  o  których  mowa w art.  74 ust.  1  ustawy z  dnia   3października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.  Dz. U z2017 r. poz. 1405 ze zm.) tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonymterenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, pełnomocnictwo, 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  GospodarkiKomunalnej  i  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w  Zdzieszowicach,  ul.  BolesławaChrobrego 34.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.Dnia 1 marca 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, októrym  poinformowano strony,  które  w określonym terminie  nie  wniosły żadnych uwag i  niezgłosiły zastrzeżeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okresod dnia 01.03.2018 r. do dnia 15.03.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynkuUrzędu oraz zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Miejskiego.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 realizacji



przedsięwzięcia  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. Dnia 23 kwietnia 2018 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał postanowienie znak OŚ.6220.1.2018o odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanejinwestycji,  o czym powiadomił strony postępowania obwieszczeniem umieszczonym w BIP gminyZdzieszowice i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.  W określonym terminie strony nie wniosłyżadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń. Podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy uwzględniono przesłanki określone w art. 63ust.  1  ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnieniu  informacji  o  środowisku  i  jegoochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  naśrodowisko ( t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405).1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takżeistotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie: W ramach zadania  przewiduje się  budowę dwóch przenośników taśmowych,  dwóch przesypóworaz dwóch zsypów węgla. Połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III,planuje  się  na  wydziale  węglowni  nr  P1.1.  Węgiel  kamienny  dostarczany  jest  do  koksownitransportem  kolejowym.  Przewiduje  się,  że  w  okresie  zimowym,  węgiel  może  wymagaćrozmrażania w wagonach. Po rozładunku na wywrotnicach wagonowych węgiel jest składowany iuśredniany  na  składowiskach  otwartych.  Dalej  proces  przygotowania  mieszanki  wsadowej



prowadzony jest w dwóch 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 na składowiskanr  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  zsypnicę  kierowanybędzie na nowy przenośnik W5, o wydajności transportu węgla - 1 200 Mg/h i mocy silnika 22 kW.Długość przenośnika w osiach bębnów wyniesie ok. 40 000 mm. Taśmociąg zabudowany zostanieosłoną tunelowo - łukową z tworzywa sztucznego. Z przenośnika W5 węgiel  kierowany będziepoprzez punkt przesypowy na przenośnik W6, o wydajności transportu węgla -             1 200 Mg/h imocy silnika 9,2 kW. Długość przenośnika w osiach bębnów wyniesie ok. 12 000 mm. Taśmociągzabudowany zostanie osłoną tunelową, łukową z tworzywa sztucznego, także przesyp z przenośnikaW5 na W6 zostanie szczelnie zabudowany.Z przenośnika W6 węgiel kierowany będzie wybudowaną zsypnią na istniejący przenośnik 674,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.b)  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływańprzedsięwzięć  realizowanych  i  zrealizowanych,  dla  których  wydana  została  decyzja  ośrodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizacjęprzedsięwzięcia,  oraz  w  obszarze  oddziaływania  przedsięwzięcia  lub  których  oddziaływaniamieszczą  się  w  obszarze  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  w  zakresie,  w  jakim  ichoddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:W  oparciu  złożoną  dokumentację  nie  przewiduje  się  kumulowania  oddziaływań  w  stopniupowodującym wystąpienie znaczących uciążliwości dla otoczenia.c) różnorodności biologicznej wykorzystania zasobów naturalnych, w tym gleb, wody i powierzchniziemi:W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.Na etapie realizacji  przedsięwzięcia wykorzystywane będą: woda, oraz typowe dla tego rodzajuinwestycji materiały i surowce. Zużycie surowców węgiel wsadowy – 5 124 214 Mg



Zużycie energiigaz koksowniczy – 19 266 511 GJenergia elektryczna – 1 231 407 GJciepło – 4 507 965 GJPobór wody podziemnej i powierzchniowejwoda podziemna – 2 306 tys.m3 /rokwoda powierzchniowa – 5 488 tys.m3 /rokWytwarzanie odpadów i gospodarowanie odpadamiilość wytworzonych odpadów – 7,6 tys.ton/rokw tym:odpady poddane odzyskowi we własnym zakresie – 1,7 tys.ton/rokodpady unieszkodliwione przez skłądowanie – 2,5 tys.ton/rokprzekazanie odpadów innym odbiorcom – 3,4 tys.ton/rokodzysk odpadów przyjetych z zewnątrz – 0,6 tys.ton/rokd) emisji i występowania innych uciążliwości: 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  przepisówprawa. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawać odpady. Przy transporcie węglaprzenośnikami nr W5 i W6 nie powstają odpady technologiczne.e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrofnaturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, wtym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:Zgodnie  ze  złożoną  kartą  informacyjną  planowanego  przedsięwzięcia  inwestycja  nie  należy  doprzedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnych awarii lub katastrof naturalnych ibudowlanych.f)  przewidywanych ilości  i  rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko,  wprzypadkach gdy planuje się ich powstawanie:Przy transporcie węgla przenośnikami nr W5 i W6 nie powstają odpady technologiczne.g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikające z emisji:Na podstawie zebranej dokumentacji można założyć, że standardy jakości środowiska w zakresieemisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu zostaną dotrzymane.2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, wszczególności  przy  istniejącym  i  planowanym  użytkowaniu  terenu,  zdolnościsamooczyszczania  się  środowiska  i  odnawiania  się  zasobów  naturalnych,  walorówprzyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  uwarunkowań  miejscowych  planówzagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:a)  obszary wodno-błotne,  inne obszary  o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  w tym siedliskałęgowe oraz ujścia rzekPrzedsięwzięcie planowane nie jest zlokalizowane w sąsiedztwie ujścia rzek. Obszar przewidzianypod inwestycję, znajduje się poza granicami lasów łęgowych jak również poza ujściem rzekb) obszary wybrzeży i środowisko morskiegoPrzedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza  obszarami wybrzeży i  środowiskiemmorskim.c) obszary górskie lub leśne Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami górskimi i leśnymid) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wódśródlądowych:Zgodnie z dokumentacja na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną,w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.



e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów izwierząt  lub  ich  siedlisk  przyrodniczych  objętych  ochroną,  w  tym  obszary  Natura  2000  orazpozostałe formy ochrony przyrody:Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza formami ochrony przyrody, o których mowa wart. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r, poz. 2134 z późn. zm.).Inwestycja znajduje się również poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w PlanieZagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Opolskiego  na  podstawie  KoncepcjiPrzestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymiprzez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiskaoraz w 2011 r. we współpracy z Pracownią Na Rzecz Wszystkich Istot.f)  obszary,  na  których  standardy  jakości  środowiska  zostały  przekroczone  lub  istniejeprawdopodobieństwo ich przekroczenia:Z przedłożonej dokumentacji  wynika,  że w miejscu realizacji  inwestycji  oraz w jej  pobliżu niewystępują  obszary,  na  których  standardy  jakości  środowiska  zostały  przekroczone  lub  istniejeprawdopodobieństwo ich przekroczenia.g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:W bezpośrednim sąsiedztwie nie znajdują się obszary mające znaczenie historyczne, kulturowe iarcheologiczne. h) gęstość zaludnieniaGęstość zaludnienia na terenie gminy Zdzieszowice wynosi ok. 277 os/km2   (dane wg GUS 2016 r.)i) obszary przylegające do jezior:W zasięgu  oddziaływania  inwestycji  i  w  jej  najbliższej  okolicy  nie  występują  jeziora  i  innenaturalne zbiorniki wod stojących.j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:Z uwagi na zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia jego realizacja nie będzie się wiązać zmodyfikacją charakterystyki  hydromorfologicznej  ani stanu chemicznego jednolitych części wódpowierzchniowych. Ponadto ze względu na lokalizację pod ziemią nie spowoduje ograniczenia wrozprzestrzenianiu się i migracji zwierząt oraz nie dojdzie do zubożenia różnorodności biologicznej.Z przyrodniczego punktu widzenia realizacja nie spowoduje zagrożenia dla ustanowionych celówśrodowiskowych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.     3)  Rodzaj  i  skala  możliwego  oddziaływania  rozważanego  w odniesieniu  do  uwarunkowańwymienionych w pkt 1 i 2  oraz art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i  liczby ludności,  na którą przedsięwzięciemoże oddziaływać:Zasięg  przestrzenny  oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia  ograniczy  się  do  najbliższegootoczenia miejsca jego realizacji.b)  transgranicznego  charakteru  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  poszczególne  elementyprzyrodnicze:Ze  względu  na  rodzaj  planowanej  inwestycji  oraz  jego  lokalizację  nie  wystąpi  transgraniczne



oddziaływanie na środowisko.c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążeniaistniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:Na  podstawie  przedłożonej  dokumentacji  można  stwierdzić,  ze  w  związku  z  realizacją  ieksploatacją  planowanego  przedsięwzięcia  nie  wystąpią  oddziaływania  o  znacznej  wielkości  izłożoności.  Planowane  przedsięwzięcie  nie  będzie  znacząco  negatywnie  oddziaływać  naśrodowisko.d) prawdopodobieństwo oddziaływania:Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapierealizacji  przedsięwzięcia.  Bezpośrednie  oddziaływania  będą  miały  jedynie  zasięg  lokalny,ograniczony do najbliższego obszaru realizacji planowanej inwestycji.e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapierealizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.f)  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności  kumulowania  się  oddziaływańprzedsięwzięć  realizowanych  i  zrealizowanych  dla  których  została  wydana  decyzja  ośrodowiskowych uwarunkowaniach znajdujących się na terenie na którym planuje się realizacjęprzedsięwzięcia  oraz  w  obszarze  oddziaływania  przedsięwzięcia  lub  których  oddziaływaniamieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie,  w jakim ichoddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:Z  uwagi  na  charakter  i  skalę  przedsięwzięcia  stwierdza  się,  że  nie  będą  powstawały  istotneoddziaływania skumulowane.g) możliwość ograniczenia oddziaływania:Zapobieganie  oraz  ograniczenie  niekorzystnego  wpływu  na  środowisko  można  osiągnąć  dziękirealizacji  pewnych  zaleceń  na  etapie  planowania  oraz  podczas  wykonywania  projektówbudowlanych  i  wykonawczych.  W  celu  minimalizacji  oddziaływań  prace  budowlane  powinnyodbywać się w porze dziennej, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie. Zakres  działań  ograniczających  wpływ  na  środowisko  ma  charakter  standardowy  i  wynika  zprzepisów prawa budowlanego i  innych.  Przy tego typu przedsięwzięciu nie ma więc potrzebyformułowania  dodatkowych  zaleceń  i  warunków,  jakie  miałyby  być  nałożone  decyzją  ośrodowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udziałw każdym stadium postępowania,  a  przed wydaniem decyzji  umożliwił  wypowiedzenie się  co dozebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag dotoczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji. Kierując  się  uwarunkowaniami  wynikającymi  z  art.  63  ust.  1  ustawy  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 z2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) a w szczególności po analizie zgromadzonego materiału, mając nauwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu,po  uzyskaniu  wymaganych  opinii  i  uzgodnień  odstąpiono  w  postępowaniu  od  koniecznościprzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 



Biorąc  powyższe  pod  uwagę  stwierdzam,  że  planowana  inwestycja  nie  spowodujeuciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiskaprzyrodniczego. Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi  załącznik  do  decyzji  o  środowiskowychuwarunkowaniach.              Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.POUCZENIE Na podstawie art. 127§ 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z2017  r.  poz.  1257  z  późn.zm.)  stronie  służy  odwołanie  od  niniejszej  decyzji  do  Samorządowego  KolegiumOdwoławczego  w  Opolu,  ul.  Oleska  19a,  45-052  Opole,  które  wnosi  się  za  pośrednictwem   BurmistrzaZdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołaniastrona  może  zrzec  się  prawa  do  wniesienia  odwołania  wobec  organu  administracji  publicznej,  który  wydałdecyzję.  Z  dniem  doręczenia  organowi  administracji  publicznej  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się  prawa  downiesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.   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, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U z 2017 r. poz.1405z późn.zm.).  Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł dokonanodnia 01.03.2018 r. w punkcie kasowym w siedzibie urzędu                  Z up. BURMISTRZA       mgr inż Artur GaszZ-ca Burmistrza Zdzieszowic
Otrzymują:1. Pełnomocnik inwestora– Pan Jan Rzendkowski HPH HUTMASZPROJEKT ul. Stefana Batorego17, 41-506 Chorzów2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:- tablica ogłoszeń w budynku UM w Zdzieszowicach- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie- http://www.ekoportal.gov.pl,- BIP Zdzieszowice3. A/aDo wiadomości:- RDOŚ w Opolu – ul. Firmowa 1, 45-594 Opole                                 - PPIS w Krapkowicach – ul. Ks Koziołka 30, 47-303 Krapkowice- PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu – ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole



  Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.1.2018 z dnia 4 maja 2018 r. Przedsięwzięcie  pn.:  „Połączenie  wywrotnicy  wagonowej  nr  1  ze  składowiskiemwęgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach” planuje się nawydziale węglowni, przygotowujący mieszankę węglową do baterii koksowniczych nr 3 do6  oraz  nr  7,  8  i  11,  12.  Przedsięwzięcie  polega  na  budowie  dwóch  przenośnikówtaśmowych, dwóch przesypów oraz dwóch zsypów węgla, służących do transportu węgla zwywrotnicy wagonowej nr  1  do składowiska nr  III. Realizacja przedsięwzięcia  zapewnistabilną i efektywną pracę baterii koksowniczych oraz normalne warunki funkcjonowaniainstalacji koksowni. Ze względu na zakres i rodzaj inwestycji,  połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 zeskładowiskiem węgla nr III  jest  zlokalizowane na oddziale węglowni nr P1.1 w rejoniewywrotnicy  wagonowej  nr  1  i  składowiska  nr  III.  Budowa  połączenia  wywrotnicywagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III nastąpi w obrębie istniejącej rezerwy terenu,klasyfikowanego  jako  tereny  przemysłowe,  rozwiązanie  to  z  punktu  widzenia  ochronyśrodowiska  jest  optymalne,  gdyż  nie  powoduje  przejmowania  gruntów  rolnych  na  celenieprodukcyjne.Rozważono dwa warianty technologiczne realizacji przedsięwzięcia; budowę połączeniawywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.Oddział  w Zdzieszowicach”  oraz  niepodjęcie  realizacji  planowanego  przedsięwzięcia.Przyjęcie  drugiego  wariantu  technologicznego  przez  niepodejmowanie  przedsięwzięciaspowoduje  duże  ryzyko  wystąpienia  warunków  innych  niż  normalne  funkcjonowanieinstalacji koksowni, co wiąże się ze wzrostem emisji substancji do środowiska. Wybraniepierwszego  wariantu  technologicznego  zdeterminowane  jest  standardem  najlepszychdostępnych technik stosowanych w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach”.Przemawiają  za  tym  zarówno  względy  ekologiczne,  jak  też  ogólne  bezpieczeństwotechniczne  i  efektywność  ekonomiczna  funkcjonowania  węglowni  (wspólne  elementyinfrastruktury  i  typizacja  urządzeń  technologicznych,  jednakowe  standardy  obsługi  iremontów)Kluczowe parametry węglowni: wydajność przygotowania mieszanki dla baterii nr3 -  6 – 7 500 Mg/d; wywrotnica wagonowa nr 1 o wydajności  1 000 Mg/h; pojemnośćskładowiska nr I – 56 000 Mg a składowiska nr III – 40 000 Mg; zwałowarko – ładowarka owydajności  zwałowania  –  1 400  Mg/h  i  wydajności  czerpania  –  1 000  Mg/h;  kruszarkimłotkowe 8 szt.  o wydajności 250-500 Mg/h; zbiorniki magazynowo – dozujące 24 szt.o pojemności 300 Mg każdy; mieszalniki węgla szt. 2; pojemności wieży nr 2 2 600 Mga wieży nr 3 2 600 Mg; przenośniki taśmowe szt. 41 o wydajności 100-700 Mg/h.                               



Na  etapie  realizacji  przedsięwzięcia  dominować  będą  roboty  montażowe  przenośnikataśmowego W5 i W6 oraz zsypów i przesypów. Zakłada się wykonanie i dostawę urządzeńw całości bądź w scalonych elementach a następnie montaż na miejscu budowy. Realizacjaprzedsięwzięcia będzie się odbywać w oparciu o istniejącą infrastrukturę w zakładzie i naoddziale węglowni nr P1.1. Na etapie realizacji przedsięwzięcia brak jest oddziaływania na;ukształtowanie terenu, środowisko gruntowo wodne i wody powierzchniowe. Na etapie budowy połączenia wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr IIIwystąpi emisja spalin i unos pyłu związane z pracą maszyn budowlanych, dźwigowych oraztransportem materiałów i  urządzeń.  Oddziaływanie to będzie miało charakter  lokalny,  wobrębie do 50 m od miejsca prowadzenia prac budowlanych. Oddziaływania  akustyczne  w  czasie  prowadzenia  prac  budowlano-montażowych  będąobejmowały  najbliższe  otoczenie  terenu  robót,  rejon  I  zaplecza  budowy  i  drógdojazdowych.  Dominującymi  źródłami  hałasu  będzie  praca  sprzętu  budowlanegoi ciężkiego  sprzętu  służącego  do  montażu  elementów  konstrukcyjnych  i  infrastrukturytechnicznej  oraz  praca  sprzętu  transportowego  przy  dowozie  elementów  i  stawianiukonstrukcji.  Najbardziej  uciążliwymi pod względem hałasu będą prace ciężkiego sprzętubudowlanego, dla którego maksymalny poziom hałasu, w bezpośrednim sąsiedztwie tychźródeł dźwięku może osiągnąć od 90 do 100 dBA. Transport samochodowy materiałów,surowców, maszyn i urządzeń będzie generował dźwięki o poziomie 85 do 95 dBA. Ogólniehałas  emitowany do środowiska w fazie  realizacji  inwestycji  będzie  hałasem zmiennymczasowo,  z  dynamiką  od  20  do  30  dBA.  Ze  względu  na znaczną  odległość  najbliższejzabudowy mieszkaniowej od terenów budowy i wykonywanie prac budowlanych w porzedziennej, przebieg tych prac nie będzie stanowić uciążliwości hałasowej terenów najbliższejzabudowy. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na wytwarzanie odpadów stałych, wymagającychskładowania oraz nieutylizowanych ścieków zagrażających środowisku wodnemu. W fazieprowadzenia inwestycji będą wytwarzane odpady związane z charakterem wykonywanychprac  budowlanych.  Miejscem  powstawania  i magazynowania  odpadów  będą  rejonyprowadzenia robót. Wszystkie nowe bądź zmienione obiekty znajdują się na działkach istniejących obiektówlub przyległych do nich. Projektowane obiekty w całości zlokalizowane zostaną na tereniezajmowanym  przez  obiekty  oddziału  węglowni  nr  P1.1.  Przedsięwzięcie  zrealizowanezostanie  z  zachowaniem funkcjonalności,  dojazdów do obiektów oraz  przy  zachowaniuwarunków  bezpiecznej  eksploatacji.  Budowa  prowadzona  będzie  w  sposób  właściwiezaprojektowany i zabezpieczony oraz nie kolidujący z pracującymi urządzeniami węglowninr P1.1. Budowa nie wymaga określenia specjalnych warunków w zakresie wykorzystaniaterenu.  Ograniczony  zakres  robót  i  wykorzystanie  istniejącej  infrastruktury  pozwala  nazminimalizowanie  obszaru  wykorzystywanego  dla  potrzeb  inwestycji.  Ze względu  na



ochronę  wód  podziemnych  teren  inwestycji  zarówno  w  fazie  budowy  jak  i w  trakcieeksploatacji  winien  mieć  podłoże  utwardzone  i  być  uzbrojony  w  sieć  kanalizacjideszczowej.  Teren  przeznaczony  dla  potrzeb  parkowania  maszyn  i  urządzeń  należyutwardzić, a wody opadowe odprowadzać do kanalizacji zakładowej. Tereny tymczasowegoskładowania powstających na budowie odpadów należy zagospodarować w sposób zgodnyz wymogami przepisów prawnych o odpadach.       Z up. BURMISTRZA       mgr inż Artur GaszZ-ca Burmistrza Zdzieszowic


