
OŚ.6220.8.2018. JBG

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 18.10.2018 r.

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Zgodnie z art. 74 ust. 3 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 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.), w związku z art. 49 
ustawy z dnia 4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1257) Burmistrz Zdzieszowic

zawiadamia Strony postępowania
o wydaniu na wniosek (bez numeru) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Krucza 6/14 Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 
Opole reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Gawełek z dnia 11.09.2018 r. decyzji nr 
OŚ.6220.8.2018.JBG z dnia 18 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w 
miejscowości Żyrowa, Rozwadza na działkach ew. nr: 151, 154/1, 153/5,153/3, 300, 305, 304, 557, 
306, 312/1, 311, 279, 280/5, 280/6, 275/5, 274, 268/3, 269, 267, 266/3, 265/3, 264, 263/3 obręb 
Żyrowa i na działkach ew. nr: 478, 502, 497, 483, 490, 484, 482/2, 479/2, 479/1, 477 obręb 
Rozwadza

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krapkowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 
Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 
do 1530.

Od niniejszej decyzji służy Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia
niniejszego zawiadomienia (art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego).
(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

• tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

• tablicy informacyjnej: w sołectwie Żyrowa i Rozwadza

• na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl

• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochfonie^

• http://www.ekoportal.gov.pl
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Zdzieszowice, dnia 18.10. 2018 r.

BUKMIS i'RZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowic?

ul. Bolesława Chrobrego 34

OŚ.6220.8.2018.JBG

OBWIESZCZENIE 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 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 2017 r. poz. 1405 z 
późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic

podaje do publicznej wiadomości informacje
o wydaniu na wniosek (bez numeru) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Krucza 6/14 Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu ul. Armii Krajowej 2, 45-071 
Opole reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Gawełek z dnia 11.09.2018 r. decyzji nr 
OŚ.6220.8.2018.JBG z dnia 18 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:
budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w 
miejscowości Żyrowa, Rozwadza na działkach ew. nr: 151, 154/1,153/5, 153/3, 300, 305, 304, 557, 
306, 312/1, 311, 279, 280/5, 280/6, 275/5, 274, 268/3, 269, 267, 266/3, 265/3, 264, 263/3 obręb 
Żyrowa i na działkach ew. nr: 478, 502, 497, 483, 490, 484, 482/2, 479/2, 479/1, 477 obręb 
Rozwadza

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Krapkowicach i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 47-330 
Zdzieszowice, ul. B.Chrobrego 34, pokój nr B203, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 730 
do 1530.
(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

• tablicy informacyjnej: w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,

• tablicy informacyjnej: w sołectwie Żyrowa i Rozwadza

• na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl

• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie-

• http://www.ekoportal.gov.pl
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OŚ.6220.8.2018.JBG

BURMiSTRZ ZDZ!ESZOWIC
4/-330 Zdzieszowice

ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, 2018-10-18

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 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku złożonego w imieniu firmy Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie Oddział 
Zakład Gazowniczy w Opolu przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Gawełka przedstawiciela firmy 
Hydroinstalmet Sp. z o.o., ul. Piastowska 9, 41-800 Zabrze w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci gazowej podwyższonego średniego 
ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza na działkach ew. 
nr: 151, 154/1, 153/5, 153/3, 300, 305, 304, 557, 306, 312/1, 311, 279, 280/5, 280/6, 275/5, 274, 
268/3, 269, 267, 266/3, 265/3, 264, 263/3 obręb Żyrowa i na działkach ew. nr: 478, 502, 497, 483, 
490, 484, 482/2, 479/2, 479/1, 477 obręb Rozwadza, jak również po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 21.09.18 r. znak 
NZ.4315.24.2018.TM, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 02.10.18 r. znak 
WOOŚ.4220.214.2018.MSe i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 02.10.18 r. znak GL.ZZO.3.435.161.1.2018.DB

stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

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

Wnioskiem z dnia 11.09.18 r. firma Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie 
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu reprezentowana przez Pana Zbigniewa Gawełka 
przedstawiciela firmy Hydroinstalmet Sp. z o.o., wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego 
ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza.

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 
2017 r. poz. 1405 ze zm.) tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonym 
terenem, 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 Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława 
Chrobrego 34.

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 33 
( instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 21 oraz towarzyszące im tłocznie 
lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5 Mpa i przyłączy 
do budynków; przy czym tłocznie łub stacje redukcyjne budowane, montowane lub 
przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016, 
poz. 71), zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie województwa opolskiego, 
powiatu krapkowickiego, w gminie Zdzieszowice, na terenie obrębów Żyrowa i Rozwadza.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczonych 
obszarów w sołectwach Oleszka - Żyrowa - Jasiona, w obrębie Gminy Zdzieszowice, przyjętym 
uchwałą nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 kwietnia 1997r., inwestycja 
będzie tylko częściowo zlokalizowana na terenie oznaczonym symbolami: - Rp - tereny upraw 
polowych, - Z - tereny ulic zbiorczych, - D - tereny dróg dojazdowych, - dr - tereny dróg niższej 
kategorii, - Rlp - tereny lasów projektowanych.
Pozostała część przedsięwzięcia nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

Dnia 14 września 2018 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, 
o którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły żadnych uwag i nie 
zgłosiły zastrzeżeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres 
od dnia 14.09.2018 r. do dnia 28.09.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku 
Urzędu, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Rozwadza i Żyrowa oraz zamieszczenie na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego.

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 2017 r., poz.1405 z późn.zm.), pismem z dnia 14.09.2018 r. znak OŚ.6220.8.2018.JBG, 
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach* Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie 
(opinii sanitarnej) z dnia 21.09.18 r. (data wpływu do tut. urzędu 26.09.18 r.) znak 
NZ.4315.24.2018.TM wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.



przedsięwzięcia na środowisko. Pismem znak WOOŚ.4220.214.2018.MSe z dnia 02.10.2018 r. 
(data wpływu do urzędu 02.10.18 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
stwierdził, iż nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko dla przedmiotowej inwestycji. Zastępca Dyrektor Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w piśmie (opinii) 
znak GL.ZZO.3.435.161.1.2018.DB z 02.10.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.10.18 r.) 
stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 10 października 2018 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał postanowienie znak 
OŚ.6220.8.2018.JBG o odstępstwie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko dla wnioskowanej inwestycji, o czym powiadomił strony postępowania obwieszczeniem 
umieszczonym w BIP gminy Zdzieszowice i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i sołectwach 
Żyrowa i Rozwadza. W określonym terminie strony nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.

W postanowieniu wzięto pod uwagę 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 (t.j. Dz. U z 2017 
r., poz.1405 z póżn.zm.) i przeanalizowano: rodzaj, skalę i charakter inwestycji, wielkość 
zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, 
zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów 
naturalnych, emisje i uciążliwości związane z eksploatacja inwestycji, gęstość zaludnienia wokół 
inwestycji oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej 
ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk przyrodniczych 
objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Karta informacyjna dla omawianego przedsięwzięcia została opracowana przez Pana 
Zbigniewa Gawełka reprezentującego firmę Hydroinstalmet Sp. z o.o., ul. Piastowska 9, 41-800 
Zabrze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie nowego odcinka gazociągu 
koksowniczego, stalowego o podwyższonym średnim ciśnieniu DN250 MOP 1.6 MPa, o długości 
ok. 1,40 km, relacji Brama Zakłady Koksownicze - Śluza w miejscowości Żyrowa oraz wyłączeniu 
z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu DN500. Istniejący gazociąg jest w złym stanie 
technicznym, coraz większy obszar występowania ubytków korozyjnych i perforacja rur oraz słaba 
izolacja, uniemożliwiają skuteczną ochronę gazociągu przed wpływami czynników zewnętrznych. 
Projektowany gazociąg przebiegać będzie w pasie strefy kontrolowanej istniejącego gazociągu 
koksowniczego DN500, więc dotychczasowy sposób użytkowania nieruchomości, na których 
będzie realizowany, nie ulegnie zmianie.

Gazociąg wykonany zostanie z rur stalowych izolowanych powłoką antykorozyjną. 
Łączenie rur wykonywane będzie poprzez spawanie. Rury układane będą pod powierzchnią terenu, 
z minimalnym przykryciem górnej powierzchni rurociągu równej 1,2 m. Gazociąg będzie 
dopuszczony do eksploatacji, po wykonaniu ciśnieniowych prób hydraulicznych z wynikiem 
pozytywnym oraz opróżnieniu go z wody i osuszeniu.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą 
głównie: ruch pojazdów samochodowych oraz praca maszyn budowlanych (spalanie oleju 
napędowego), roboty ziemne, procesy spawania, w związku z operacjami łączenia poszczególnych 
odcinków gazociągu.

Z uwagi na charakter wykonywanych robót oraz krótki czas ich trwania, realizacja



przedsięwzięcia nie wpłynie na pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego. Eksploatacja 
gazociągu nie będzie się wiązała z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza.

Realizacja inwestycji będzie się wiązała z emisją hałasu, w wyniku m.in.: wykonywania 
robót spawalniczych, wykonywania prac montażowych z wykorzystaniem m.in. agregatu 
prądotwórczego, sprężarki, dźwigu, ładowarki i przemieszczania się środków transportu.

Prace będą wykonywane w porze dziennej. Uciążliwość związana z emisją hałasu 
występować będzie tylko w fazie budowy i będzie miała charakter miejscowy oraz okresowy, a po 
zakończeniu prac całkowicie zaniknie.

Proces przesyłu gazu gazociągiem w trakcie normalnej, niezakłóconej jego eksploatacji nie 
będzie źródłem emisji hałasu.

Na etapie budowy, w związku z wykonaniem robót budowlano-montażowych, będą 
wytwarzane odpady głównie z grupy 17 (gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 
17 05 03, odpady betonu, żelazo i stal itp.) oraz 15 (odpady opakowaniowe itp.). Za prawidłowe 
zagospodarowanie powstałych odpadów odpowiedzialny będzie wykonawca robót.

Natomiast podczas funkcjonowania planowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania 
odpadów.

Zaplecze budowy będzie wyposażone w przenośne urządzenia sanitarne ze szczelnymi 
zbiornikami, systematycznie opróżnianymi przez specjalistyczne firmy. Woda z prób 
hydrostatycznych wywożona będzie beczkowozami do najbliższej oczyszczalni ścieków. 

Eksploatacja gazociągu nie będzie źródłem powstawania ścieków.
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w otulinie Parku krajobrazowego Góra św. Anny. 

Inwestycja będzie realizowana poza granicami pozostałych form ochrony przyrody, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2134 z późn. zm.), w tym poza stwierdzonymi dotychczas stanowiskami gatunków chronionych i 
ich siedliskami, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.
Wycinka drzew i krzewów oraz prace przygotowujące teren pod pas montażowy będą wykonywane 
poza okresem lęgowym ptaków tj.: dla terenów otwartych (pola uprawne, łąki, pastwiska) - poza 
okresem 20 marca - 30 lipca.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze o wysokich walorach fizjonomicznych 
krajobrazu, zgodnie z zapisami dokumentu pn. „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa 
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony”. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, 
realizacja inwestycji nie stwarza zagrożenia dla walorów krajobrazowych.

Inwestycja będzie realizowana w obrębie istniejącej sieci gazowniczej, zatem nie 
przewiduje się jej negatywnego oddziaływania na bioróżnorodność ani walory krajobrazowe. 
Ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
- obszarami wybrzeży,
- obszarami górskimi,
- obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi 
zbiorników wód śródlądowych,
- obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszarami przylegającymi do jezior,
- uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

Równocześnie, w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, tutejszy organ stwierdził, 
że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, na którym występują przekroczenia 
standardów jakości powietrza dla pyłu PM 10, pyłu PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Jednak biorąc pod 
uwagę charakter przedsięwzięcia (inwestycja liniowa) oraz fakt, że eksploatacja przedmiotowego 
gazociągu nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza, stwierdzono, że realizacja



przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie istniejącego gazociągu, 

który po uruchomieniu projektowanego gazociągu, zostanie wyłączony z użytkowania, z uwagi na 
utratę swojej sprawności. Wobec powyższego nie dojdzie do kumulacji oddziaływań tych dwóch 
inwestycji. Ponadto w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się inne realizowane 
lub zrealizowane inwestycje tego typu.

Biorąc pod uwagę opisane w KIP rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne, 
minimalizujące oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko i ludzi, w tym 
minimalizujące skutki ewentualnych awarii, tj. m.in.:
- właściwą organizację robót i zaplecza budowy,
- zapewnienie szczelności urządzeń gwarantujące, że transportowany gaz koksowniczy nie będzie 
stanowił zagrożenia dla środowiska wodnego, gleby, flory i fauny,
- przeprowadzenie szczegółowej kontroli wykonania i ułożenia rur przewodowych wraz z armaturą 
oraz zabezpieczenie ich przed korozją zewnętrzną,
ocenia się, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii ryzyko 
wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej, jak i ryzyko związane ze 
zmianą klimatu, jest niewielkie.

Ponadto, biorąc pod uwagę podziemne usytuowanie projektowanego odcinka gazociągu 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, oraz wykonanie go z wysokiej jakości materiałów 
budowlanych, można stwierdzić jednoznacznie, że zmiany klimatu nie będą miały wpływu na 
przedmiotowe przedsięwzięcie.

Analizowane przedsięwzięcie z uwagi na jego lokalizację nie jest zagrożone powodzią oraz ■ 
nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Równocześnie uwzględniając ww. rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia 
wynikającego z mogących powstawać emisji.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter 
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego 
przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o 
kodzie PLGW6000127 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: 
PLRW60001711752 o nazwie Krępa o statusie określonym jako naturalna część wód.

W wyniku analizy dokumentów Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach uznało, że planowane działania w ramach 
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o 
których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a 
ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach określiło następujące warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia:
1) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie 
sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie 
środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych,
2) tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych prowadzić na utwardzonym i uszczelnionym 
terenie, zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego 
substancjami ropopochodnymi,
3) nie wykonywać na terenie budowy żadnych prac naprawczych sprzętu budowlanego



polegających np. na wymianie oleju,
4) poruszanie się maszyn budowlanych i środków transportu po wytyczonych drogach dojazdowych 
oraz pasie montażowym,
5) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska 
wodnego,
6) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez 
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas 
odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z 
odwodnienia odprowadzać w sposób nie .powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz 
niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze 
szkodą dla gruntów sąsiednich,
7) zastosować urządzenia podczyszczające (osadniki) przed odprowadzeniem wód z odwodnienia 
wykopów i próby hydraulicznej do odbiorników,
8) zaplecze budowy należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami poprzez jego utwardzenie i 
uszczelnienie, teren powierzchni szczelnej zabezpieczyć przed spływami wód opadowych 
bezpośrednio do gruntu,
9) zorganizować odpowiednie zaplecze budowlane, tak aby przechowywane materiały budowlane 
nie stanowiły zagrożenia dla środowiska,
10) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować 
selektywnie w wyznaczonym miejscu placu budowy, w sposób zabezpieczający przed 
zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego,
11) odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych, zamkniętych i oznakowanych pojemnikach, 
zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu zaplecza budowy, na terenie ogrodzonym, zadaszonym i 
utwardzonym oraz zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych,
12) zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków,
13) zabezpieczyć punkty sanitarne dla pracowników budowy, ścieki bytowe odprowadzać do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych przenośnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać 
przez uprawniony do tego celu podmiot, a ich zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków,
14) na etapie eksploatacji gazociągu zastosować całkowicie hermetyczny odbiór skroplin 
(kondensatu) z odwadniaczy do utylizacji.

Organ zważył co następuje:
- biorąc pod uwagę rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając fakt, że 
inwestycja 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 jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko, 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 informacyjnej 
przedsięwzięcia, inwestycja realizowana będzie w miejscowości Żyrowa i Rozwadza,
- biorąc pod uwagę cechy i parametry przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie przewiduje się, 
aby realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia mogła wiązać się z przekroczeniami dopuszczalnych 
poziomów hałasu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w 
sprawie 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 ze 
względu na skalę i rodzaj przedsięwzięcia oraz jego lokalizację w fazie eksploatacji nie przewiduje 
się istotnych powiązań z innymi przedsięwzięciami, ani kumulowania się oddziaływań 
planowanego przedsięwzięcia z oddziaływaniem innych przedsięwzięć,
- w związku z art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ww. ustawy stwierdzono, że przy uwzględnieniu charakteru 
przedsięwzięcia, stosowanych technologii oraz realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zgodnie z



obowiązującymi normami i przepisami nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii i 
katastrof budowlanych. Zgodnie z karta informacyjną przedsięwzięcia, teren planowanego 
zamierzenia inwestycyjnego nie jest położony w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie 
zagrożonej 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 etapie 
eksploatacji odpady będą związane z niezbędnymi naprawami eksploatacyjnymi i przeglądami 
konserwacyjnymi. Gospodarka odpadami będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami. Odpady będą selektywnie gromadzone w miejscach wyznaczonych i 
przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym w tym zakresie podmiotom. Mając na 
uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 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, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzono, że 
teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych i innych 
obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych, obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich i leśnych, obszarów 
przylegających do jezior. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na obszary o znaczeniu 
historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, nie będzie zlokalizowane na obszarach 
uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. W związku z realizacją przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie prżewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska. Przedsięwzięcie ■ 
nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia,
- uwzględniając kryteria o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit c cytowanej ustawy należy 
stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem 
zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność,
- mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, nie 
przewiduje się znaczącego, negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w 
tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących 
gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska,
- zgodnie z art. 63 ust.l pkt 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas 
trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość 
powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska.

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 
2017 r. poz. 1405 z późn. 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 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

Na podstawie art. 127§ 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) stronie służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza 
Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia je j doręczenia.
Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania 
strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia 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.l 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 2017 r. poz. 1405 
z późn.zm.).

Opłatę skarbową za decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w wysokości 205,00 zł dokonano 
dnia 10.09.2018 r. na konto urzędowe tj. 44888310152002001059100001 numer dokumentu 1240.

- ul. piastowska 9,41-800 Zabrze.
Otrzymują:
1. Pełnomocnik inwestora- Pan Zbigniew Gawełek przedstawiciel firmy Hydroinstalmet Sp. z o.o
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- tablica ogłoszeń w budynku UM w Zdzieszowicach
- tablica ogłoszeń w sołectwie Żyrowa i Rozwadza
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie- httD://www.ekoportal.gov.nl.
- BIP Zdzieszowice
3. A/a
Do wiadomości:
- RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1,45-594 Opole
- PPIS w Krapkowicach -  ul. Ks Koziołka 30,47-303 Krapkowice
- PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach -  ul. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice

http://www.ekoportal.gov.nl


Załącznik nr 1 do Decyzji OŚ.6220.8.2018 z dnia 18 października 2018 r.

Podstawowe parametry techniczno -  użytkowe projektowanego gazociągu:

- ciśnienie w gazociągu -  MOP 1,6 MPa

- średnica gazociągu -  DN 250

- długość gazociągu -  ok. 1,40 km

- minimalna grubość przykrycia gazociągu -  1,2 m

Gazociąg będzie budowany racjonalna metodą potokową prowadzenia prac oraz kompleksowej 
mechanizacji. Istotą tej metody jest właściwe zsynchronizowanie większości czynności 
technologicznych. Umożliwia ona równomierne wykonywanie prac przez wyspecjalizowane 
brygady oraz równomierne zaopatrzenie w materiały. Zakłada się podział trasy gazociągu na 
odcinki robocze o długości do 100 m. Na każdym realizowanym odcinku budowy wykonuje się 
typowy, powtarzalny, zamknięty cykl robót:

- etap 1 -  roboty przygotowawcze, udostępnienie terenu;

- etap 2 -  roboty montażowe -  rozwózka i układanie rur, centrowanie, spawanie rur w sekcje 
przygotowane do opuszczenia do wykopów, sprawdzanie połączeń spawanych, izolowanie złączy;

- etap 3 -  wykonywanie wykopu i zwałowanie gleby i ziemi, odwodnienie wykopów;

- etap 4 -  opuszczanie gazociągu (sekcji) do wykopu, ułożenie gazociągu w wykopie, spawanie 
poszczególnych sekcji i łuków, sprawdzanie połączeń spawanych, izolowanie złączy, wstępny 
odbiór ułożonego gazociągu;

- etap 5 -  zasypywanie wykopów, ewentualnie rozbiórka systemu odwadniania, porządkowanie 
trasy (terenu budowy).

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii w fazie 
realizaci i-budowy

• woda -  ok 90.000 litrów

• rury stalowe przewodowe z izolacją zewnętrzną oraz armatura -  ok 110 ton ( jako gotowe 
elementy do montażu na placu budowy)

• materiały malarskie -  ok 100 litrów (wielowarstwowe malowanie ochronne wszystkich 
elementów nadziemnych instalacji)

• paliwo -  ok 10.000 litrów ( olej napędowy do maszyn pracujących podczas budowy)

• elektrody spawalnicze-ok. 1,0 ton (spawanie odcinków rur)

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii w fazie 
eksploatacji



Przepływ ciśnieniowy gazu w projektowanym odcinku gazociągu DN250 będzie procesem 
hermetycznym, odbywać się będzie bez udziału osób postronnych oraz nie będzie wymagał 
dostawy surowców, paliw czy materiałów z zewnątrz.

Przewidywana ilość i rodzaj wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych powstawać będą następujące odpady:

-17 01 0 1 - ok. 1,9 Mg

- 17 04 0 5 - ok 2,4 Mg

- 17 04 11-ok . 0,01 Mg

- 17 05 04-ok . 3451 Mg 

-20 03 01 -  ok. 0,05 Mg 

-15 01 01-ok . 0,01 Mg 

-20 03 9 9 - ok. 246 Mg 

-15 01 1 0 * -ok. 0,01 Mg

W trakcie eksploatacji gazociągu nie przewiduje się wytworzenia odpadów.


