
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice

ul. Bolesława Chrobrego 34 Zdzieszowice, dnia 26.09.2019 r.

OŚ.6220.3.2019.AK

DECYZJA
w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133) oraz art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko (: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630,1501,1589, 1712), a 
także § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku 
złożonego w dniu 02.07.2019 r. znak GL.R00.012.60.1.2019.HO (uzupełnionego w dniu 04.07.2019 r.) 
przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Gliwicach Dział Realizacji Projektów w Opolu, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Magdalena 
Matysik przedstawiciel firmy DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa w sprawie 
zmiany decyzji środowiskowej znak OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. 
Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie -  etap II 
(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa) zlokalizowanego na obszarze oznaczonym w 
ewidencji gruntów pod numerami: 1, 2, 16/15, 17 (gmina Zdzieszowice, obręb Rozwadza), 661, 556, 663, 
555, 552, 553, 658/1, 546 (gmina Zdzieszowice, obręb Krępna) oraz 671, 672/1, 672/2, 672/3, 665, 663/1, 
664/3, 657, 671, 670, 668/9, 668/8, 668/7, 668/6, 668/5, 668/4, 668/3, 668/2, 668/1, 666, 684, 683, 682, 681, 
680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673 (gmina Walce, obręb Stradunia)

Orzekam

zmienić decyzję znak OŚ.6220.3.2018.JBG o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia wydaną przez Burmistrza Zdzieszowic dnia 18.07.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. 
Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie -  etap II 
(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa) oraz nadać jej treść zgodną z załącznikiem nr 1 
do niniejszej decyzji, a także stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01.07.2019 r. złożonym do tutejszego urzędu w dniu 02.07.2019 r. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dział Realizacji 
Projektów w Opolu, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Magdalena Matysik przedstawiciel 
firmy DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa wystąpiło o zmianę decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. 
Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie -  etap II 
(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).

W dniu 03.07.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wezwał pełnomocnika inwestora Panią Magdalenę 
Matysik do usunięcia braków we wniosku o zmianę decyzji o: kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 
egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej); poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; mapę w skali
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zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; wypis i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (4 egzemplarze); wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, 
wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron 
postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej 
księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie; potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach.

W dniu 04.07.2019 r. pełnomocnik inwestora Pani Magdalena Matysik uzupełniła wniosek o zmianę 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o w/w załączniki (pismo z dnia 03.07.2019 r.).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym zatem 
do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek:
- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),
- brak przeciwwskazań w przepisach szczegółowych -  w tym przypadku przepisem szczegółowym jest 
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, 
iż w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie 
strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na 
którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Dnia 05.07.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za strony 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a 
ustawy OOŚ uznano wnioskodawcę oraz podmioty, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. w gminie Zdzieszowice obręb 
Rozwadza i Krępna, w gminie Walce obręb Stradunia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z brzmieniem art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, o wszystkich etapach 
prowadzonego postępowania strony informowane były w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego 
na okres 14 dni. Obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.07.2019 r. zawiadamiające strony 
postępowania o wszczęciu postępowania oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.07.2019 r. 
podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wywieszone zostały w okresie od
05.07.2019 r. do 22.07.2019 r. w miejscach:

• tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

www.ekoportal.gov.pl:
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Burmistrz Zdzieszowic w dniu 05.07.2019 r. wystąpił do Urzędu Gminy Walce z prośbą o 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. Urząd Gminy Walce odesłał obwieszczenia (data
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wpływu do tutejszego urzędu 10.07.2019 r.) z informacją, iż zostały wywieszone na tablica ogłoszeń w 
budynku Urzędu Gminy Walce w okresie od 11.07.2019 r. do 26.07.2019 r.

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 pismem z dnia 05.07.2019 
r. znak OŚ.6220.3.2019.AK, wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia
15.07.2019 r. znak NZ.4315.21.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 17.07.2019 r.) wniósł o 
odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie WOOŚ.4220.211.2019.MD.1 z dnia
23.07.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 24.07.2019 r.) poinformował Burmistrza Zdzieszowic, iż z 
uwagi na skompilowany charakter sprawy rozpatrzenie wniosku o opinię nastąpi w terminie do dnia
05.08.2019 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem znak DOK.DOK2.9750.30.2019.MB 
PW: 92773 z dnia 24.07.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 26.07.2019 r.) wezwał Burmistrza 
Zdzieszowic do uzupełnienia przesłanej dokumentacji (Karty informacyjnej przedsięwzięcia). W następstwie 
tego Burmistrz Zdzieszowic pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 30.07.2019 r. wezwał pełnomocnika 
inwestora Panią Magdalenę Matysik do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).

Pismem z dnia 31.07.2019 r. znak WOOŚ.4220.211.2019.IM.2 (data wpływu do tutejszego urzędu
31.07.2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, iż dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pełnomocnik inwestora w dniu 02.08.2019 r., pismo bez znaku sprawy (data wpływu do tutejszego 
urzędu 05.08.2019 r.) przesłał uzupełniony KIP. W następstwie tego Burmistrz Zdzieszowic pismami znak 
OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.08.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyrażenie stanowiska, co 
do podtrzymania wyrażonych opinii, a także pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.08.2019 r. 
przekazał uzupełniony KIP do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

W dniu 12.08.2019 r. pismem bez znaku sprawy z dnia 09.08.2019 r. do Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach wpłynęło drugie uzupełnienie KIP (autokorekta) przesłane przez pełnomocnika inwestora 
Panią Magdalenę Matysik. W związku z czym Burmistrz Zdzieszowic pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z 
dnia 12.08.2019 r. ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyrażenie stanowiska, co do 
podtrzymania wyrażonych opinii, a także pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. przekazał 
autokorektę KIP do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Pismem z dnia 20.08.2019 r. znak WOOŚ.4220.243.2019.IM (data wpływu do tutejszego urzędu
20.07.2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymał stanowisko wyrażone w 
piśmie nr WOOŚ.4220.211.2019.IM.2 z dnia 31.07.2019 r. (dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie z dnia 19.08.2019 r. znak 
NZ.4315.21.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 21.08.2019 r.) poinformował, iż uzupełnienia 
Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie wpływają na zmianę stanowiska zajętego w opinii z dnia
15.07.2019 r. znak NZ.4315.21.2019.TM (odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
ww. przedsięwzięcia na środowisko).
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Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie pismem znak 
DOK.DOK2.9750.30.2019.MB z dnia 23.08.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 23.08.2019 r.) 
poinformował Burmistrza Zdzieszowic, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Zdzieszowic stwierdził, że 
zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych organów opiniujących, 
postanowieniem nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 28.08.2019 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 28.08.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK 
zawiadamiając strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK o opiniach wydanych przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Krapkowicach oraz ’ Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także o wydaniu 
postanowienia nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 28.07.2019 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji strony 
biorące udział w postępowaniu nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.

Obwieszczenia nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 28.08.2019 r. wywieszone zostały w okresie od
28.08.2019 r. do 12.09.2019 r. w miejscach:

• tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Burmistrz Zdzieszowic w dniu 28.08.2019 r. wystąpił do Urzędu Gminy Walce z prośbą o 
zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. W dniu 20.09.2019r. (data wpływu do tutejszego 
urzędu) Urząd Gminy Walce odesłał obwieszczenia z informacją, iż zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w dniach od 03.09.2019 r. do 17.09.2019 r. oraz na stronie internetowej bip.walce.pl od dnia 05.09.2019 r.

Zawiadomieniem z dnia 28.08.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic poinformował strony postępowania 
poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej BIP UM w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl. że ze względu 
na skomplikowany charakter sprawy (dwukrotne uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) 
załatwienie sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w terminie 
do 05.10.2019 r. Dnia 29.08.2019 r. zawiadomienie zostało wysłane do Pani Magdaleny Matysik -  
pełnomocnika Inwestora oraz do Urzędu Gminy Walce.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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 z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności po analizie zgromadzonego materiału, mając na 
uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po 
uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień stosownie do art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy 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.
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Charakterystyka przedsięwzięcia, na podstawie art. 84, ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
stronom 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 jej 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, zgodnie z 
art. 72 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych^ywamnkpwaniach pobrano opłatę skarbową w 
wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych), któtąśra^ał^i^^Rona na konto Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach w dniu 03.06.2019 r.

£wp. burmistrza

m gr inż ArfuĄGas?  
Z-ca Burmistrza/Zctóąszotwi

Załączniki:
1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (załącznik nr 1).
2. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 2).

Otrzymują:
1. Strony postępowania:

- poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach,
- poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP UM w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na ręce 
Pełnomocnika Pani Magdaleny Matysik - DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. ul. Dzielna 60, 01-129 Warszawa,

2. Urząd Gminy Walce, ul. Adama Mickiewicza 18, 47-344 Walce.
3. A/aAK 

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu -  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole.
2 . Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach -  ul. Ks Koziołka 30, 47-303 Krapkowicach.
3. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie - ul. Nowy Świat 6/12, 00-497 Warszawa.
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Załącznik nr 1

do decyzji Burmistrza Zdzieszowic 
nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 25.09.2019 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 
3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (: Dz. U. z 2018 r. poz. 
2081, z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), a także § 3 ust. 2 
pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu
02.07.2019 r. znak GL.K00.012.60.1.2019.HO (uzupełnionego w dniu 04.07.2019 r.) przez Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dział Realizacji 
Projektów w Opolu, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Magdalena Matysik przedstawiciel 
firmy DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa w sprawie zmiany decyzji 
środowiskowej znak OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów 
odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie -  etap II (wykonanie 
dokumentacji projektowej dla jazu Krępa) zlokalizowanego na obszarze oznaczonym w ewidencji 
gruntów pod numerami: 1, 2, 16/15, 17 (gmina Zdzieszowice, obręb Rozwadza), 661, 556, 663, 555, 552, 
553, 658/1, 546 (gmina Zdzieszowice, obręb Krępna) oraz 671, 672/1, 672/2, 672/3, 665, 663/1, 664/3, 657, 
671, 670, 668/9, 668/8, 668/7, 668/6, 668/5, 668/4, 668/3, 668/2, 668/1, 666, 684, 683, 682, 681, 680, 679, 
678, 677, 676, 675, 674, 673 (gmina Walce, obręb Stradunia)

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 01.07.2019 r. złożonym do tutejszego urzędu w dniu 02.07.2019 r. Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach Dział Realizacji 
Projektów w Opolu, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pani Magdalena Matysik przedstawiciel 
firmy DHV Hydroprojekt Sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa wystąpiło o zmianę decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. dla przedsięwzięcia pn. 
Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie -  etap II 
(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).

W dniu 03.07.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wezwał pełnomocnika inwestora Panią Magdalenę 
Matysik do usunięcia braków we wniosku o zmianę decyzji o: kartę informacyjną przedsięwzięcia (4 
egzemplarze wraz z ich zapisem w formie elektronicznej); poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy 
ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz 
obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; mapę w skali 
zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym 
będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie 
oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej; wypis i wyrys z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego (4 egzemplarze); wypis z rejestru gruntów lub inny dokument,
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wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron 
postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej 
księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący 
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na któiy 
będzie oddziaływać przedsięwzięcie; potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej na rachunek Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach.

W dniu 04.07.2019 r. pełnomocnik inwestora Pani Magdalena Matysik uzupełniła wniosek o zmianę 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o w/w załączniki (pismo z dnia 03.07.2019 r.).

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, któiy ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Niezbędnym zatem 
do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest spełnienie następujących przesłanek:
- zgoda strony (wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził),
- brak przeciwwskazań w przepisach szczegółowych -  w tym przypadku przepisem szczegółowym jest 
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, której art. 87 stwierdza, 
iż w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 Kodeksu 
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie 
strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na 
którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
- za jej zmianą przemawia interes społeczny lub słuszny interes strony, w tym przypadku decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędna do uzyskania pozwoleń wodnoprawnych.

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust.2 pkt 2 (polegające na rozbudowie, przebudowie lub 
montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1 z wyłączeniem 
przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga 
progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 66 lit d (budowle 
piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na wysokość nie mniejszą niż 1 m) 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko.

Zestawienie działek ewidencyjnych objętych planowanym zamierzeniem inwestycyjnym:
• działki w granicach inwestycji, obejmującej stopień wodny Krępa:

o nr działek: 1, 2,16/15,17 (gmina Zdzieszowice, obręb Rozwadza), 
o nr działek: 661, 556, 663, 555, 552, 553 (gmina Zdzieszowice, obręb Krępna), 
o nr działki: 658/1 - działka pod dojazd do modernizowanego nabrzeża (gmina Zdzieszowice, 

obręb Krępna),
o nr działki: 671 - działka pod dojazd do modernizowanego nabrzeża (gmina Walce, obręb 

Stradunia);
• działki pod drogę dojazdową do wsi Niewodniki:

o nr działek: 553, 546, 552 (gmina Zdzieszowice, obręb Krępna);
• działki gminne i Skarbu Państwa pod drogę dojazdową ze wsi Stradunia:

o na działek: 672/1, 672/2, 672/3, 665, 663/1, 664/3, 657 (gmina Walce, obręb Stradunia);
• działki prywatne pod drogę dojazdową ze wsi Stradunia:
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° 671, 670, 668/9, 668/8, 668/7, 668/6, 668/5, 668/4, 668/3, 668/2, 668/1, 666, 684, 683, 682,
681, 680, 679, 678, 677, 676, 675, 674, 673 (gmina Walce, obręb Stradunia).

Dnia 05.07.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za strony 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a 
ustawy OOŚ uznano wnioskodawcę oraz podmioty, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości 
znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. w gminie Zdzieszowice obręb 
Rozwadza i Krępna, w gminie Walce obręb Stradunia.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z brzmieniem art. 49 
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, o wszystkich etapach 
prowadzonego postępowania strony informowane były w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego 
na okres 14 dni. Obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.07.2019 r. zawiadamiające strony 
postępowania o wszczęciu postępowania oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.07.2019 r. 
podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wywieszone zostały w okresie od
05.07.2019 r. do 22.07.2019 r. w miejscach:

• tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

www.ekoportal.gov.pl:
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Burmistrz Zdzieszowic w dniu 05.07.2019 r. wystąpił do Urzędu Gminy Walce z prośbą o 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. Urząd Gminy Walce odesłał obwieszczenia (data 
wpływu do tutejszego urzędu 10.07.2019 r.) z informacją, iż zostały wywieszone na tablica ogłoszeń w 
budynku Urzędu Gminy Walce w okresie od 11.07.2019 r. do 26.07.2019 r.

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 pismem z dnia 05.07.2019 
r. znak OŚ.6220.3.2019.AK, wystąpił do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia
15.07.2019 r. znak NZ.4315.21.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 17.07.2019 r.) wniósł o 
odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie WOOŚ.4220.211.2019.MD.1 z dnia
23.07.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 24.07.2019 r.) poinformował Burmistrza Zdzieszowic, iż z 
uwagi na skompilowany charakter sprawy rozpatrzenie wniosku o opinię nastąpi w terminie do dnia
05.08.2019 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pismem znak DOK.DOK2.9750.30.2019.MB 
PW: 92773 z dnia 24.07.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 26.07.2019 r.) wezwał Burmistrza 
Zdzieszowic do uzupełnienia przesłanej dokumentacji (Karty informacyjnej przedsięwzięcia). W następstwie 
tego Burmistrz Zdzieszowic pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 30.07.2019 r. wezwał pełnomocnika 
inwestora Panią Magdalenę Matysik do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).

Pismem z dnia 31.07.2019 r. znak WOOŚ.4220.211.2019.IM.2 (data wpływu do tutejszego urzędu
31.07.2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wyraził opinię, iż dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
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Pełnomocnik inwestora w dniu 02.08.2019 r., pismo bez znaku sprawy (data wpływu do tutejszego 
urzędu 05.08.2019 r.) przesłał uzupełniony KIP. W następstwie tego Burmistrz Zdzieszowic pismami znak 
OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.08.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyrażenie stanowiska, co 
do podtrzymania wyrażonych opinii, a także pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 05.08.2019 r. 
przekazał uzupełniony KIP do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

W dniu 12.08.2019 r. pismem bez znaku sprawy z dnia 09.08.2019 r. do Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach wpłynęło drugie uzupełnienie KIP (autokorekta) przesłane przez pełnomocnika inwestora 
Panią Magdalenę Matysik. W związku z czym Burmistrz Zdzieszowic pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z 
dnia 12.08.2019 r. ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wyrażenie stanowiska, co do 
podtrzymania wyrażonych opinii, a także pismem znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. przekazał 
autokorektę KIP do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

Pismem' z dnia 20.08.2019 r. znak WOOŚ.4220.243.2019.IM (data wpływu do tutejszego urzędu
20.07.2019 r.) Regionalhy Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu podtrzymał stanowisko wyrażone w 
piśmie nr WOOŚ.4220.211.2019.IM.2 z dnia 31.07.2019 r. (dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje 
potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na’środowisko).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie z dnia 19.08.2019 r. znak 
NZ.4315.21.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 21.08.2019 r.) poinformował, iż uzupełnienia 
Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia nie wpływają na zmianę stanowiska zajętego w opinii z dnia
15.07.2019 r. znak NZ.4315.21.2019.TM (odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 
ww. przedsięwzięcia na środowisko).

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie pismem znak 
DOK.DOK2.9750.30.2019.MB z dnia 23.08.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 23.08.2019 r.) 
poinformował Burmistrza Zdzieszowic, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności 
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Zdzieszowic stwierdził, że 
zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych organów opiniujących, 
postanowieniem nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 28.08.2019 r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia 
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 28.08.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK 
zawiadamiając strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.3.2019.AK o opiniach wydanych przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Krapkowicach oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także o wydaniu 
postanowienia nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 28.07.2019 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji strony 
biorące udział w postępowaniu nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.

Obwieszczenia nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 28.08.2019 r. wywieszone zostały w okresie od
28.08.2019 r. do 12.09.2019 r. w miejscach:

• tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Burmistrz Zdzieszowic w dniu 28.08.2019 r. wystąpił do Urzędu Gminy Walce z prośbą o 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. W dniu 20.09.2019r. (data wpływu do tutejszego 
urzędu) Urząd Gminy Walce odesłał obwieszczenia z informacją, iż zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń 
w dniach od 03.09.2019 r. do 17.09.2019 r. oraz na stronie internetowej bip.walce.pl od dnia 05.09.2019 r.
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Zawiadomieniem z dnia 28.08.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic poinformował strony postępowania 
poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz poprzez 
umieszczenie na stronie internetowej BIP UM w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl. że ze względu 
na skomplikowany charakter sprawy (dwukrotne uzupełnienie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia) 
załatwienie sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nastąpi w terminie 
do 05.10.2019 r. Dnia 29.08.2019 r. zawiadomienie zostało wysłane do Pani Magdaleny Matysik -  
pełnomocnika Inwestora oraz do Urzędu Gminy Walce.

Podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 
ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Pod względem administracyjnym stopień wody Krępa zlokalizowany jest na Odrze w km 114,500, 
na terenie gminy Zdzieszowice i Walce. Stanowi część kaskadowej zabudowy Odry na odcinku Kędzierzyn- 
Koźle -  Brzeg Dolny.

Granica opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego biegnie po osi rzeki 
Odry, dlatego też projektowana inwestycja znajduje się częściowo na terenach objętych planem, a częściowo 
na terenach bez MPZP. Gmina Zdzieszowice dla obrębu Rozwadza i Krępna posiada MPZP, jest to: 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w 
sołectwach Rozwadza i Krępna w gminie Zdzieszowice, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w 
Zdzieszowicach nr LIV/400/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. oraz miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części obszaru położonego przy stopniu wodnym Krępna w km 114+500 rzeki Odry 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach nr XXXIX/307/2001 z dnia 26 czerwca 2001 r. 
Gmina Walce dla terenów, po których biegnie droga dojazdowa posiada miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Stradunia zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Walcach nr XXXVIII/286/2014 z dnia 
5 listopada 2014 r.

Karta informacyjna przedsięwzięcia została opracowana przez zespół projektantów pod 
kierownictwem dr hab. Pani Magdaleny Matysik DHV Hydroprojekt Sp. i  o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 
Warszawa. Kierownikiem projektu jest mgr inż. Pani Katarzyna Budzianowska.

Planowana do realizacji inwestycja dotyczy modernizacji jazu wraz z obiektami towarzyszącymi i 
będzie obejmować przebudowę zamknięć jazu, z sektorowych na klapowe wraz z niezbędną infrastrukturą 
mechaniczną, elektryczną oraz instalacyjną. Ponadto, w ramach inwestycji przewidziano także przebudowę 
przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych. Pozostałymi elementami stopnia są: śluza duża (pociągowa), śluza 
mała, awanporty górny i dolny śluz oddzielone od koryta rzeki Odry tamą rozdzielczą na WG i WD, osiedle 
przystopniowe, zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Odry, MEW na prawym brzegu. Dodatkowo 
przewiduje się wykonanie nowych dróg i remont dróg istniejących na terenie stopnia wodnego oraz 
przebudowę dróg dojazdowych na lewym brzegu ze wsi Stradunia na prawym brzegu z Krępnej.

Celem projektowanej modernizacji jest poprawa stanu technicznego jazu i warunków jego 
eksploatacji w czasie piętrzenia oraz przepuszczania wód powodziowych, w tym miarodajnych i kontrolnych 
oraz poprawa warunków migracji organizmów wodnych.

Planowana przebudowa jazu pozwoli na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, utrzymanie poziomu wody 
dla potrzeb śluzowania i związanej z tym klasy HI żeglownośd oraz podniesie stopień bezpieczeństwa w okresie przejścia 
wielkich wód i związanym z tym zachowaniem uregulowanego przebiegu rzeki.

W wyniku przeprowadzenia prac nie zmieni się dotychczasowy poziom piętrzenia i nie ulegnie 
zmianie również dotychczasowa wysokość piętrzenia.
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Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujący zakres prac:
1. przebudowa jazu obejmować będzie:

• wymianę zamknięć sektorowych na klapowe;
• przebudowę konstrukcji progów, przyczółków i filarów jazu w dostosowaniu do zamknięć 

klapowych;
• budowę nowej sterowni na lewym przyczółku;
• budowę pomieszczenia na agregat prądotwórczy na przyczółku prawym;
• budowę maszynowni na filarach i prawym przyczółku;
• dostosowanie ubezpieczeń na dolnym i górnym stanowisku oraz urządzeń i obiektów przyległych 

do jazu oraz poszuru i ponuru jazu.
2. przebudowa sterowni jazu na lewym przyczółku:

• pomieszczenia na stały pobyt ludzi (min. 2 osoby na zmianę);
• sanitariat z doprowadzeniem wody i odbiorem ścieków;
• układ wentylacyjny;
• przyłącza sanitarne i wodociągowe.

3. przebudowa istniejącej kładki z wydłużeniem do osiedla przystopniowego istniejącej kładki z
pośrednimi zejściami na obiekty; t

4. budowa slipu do wodowania łodzi;
5. przebudowa nabrzeża;
6. instalacja wyposażenia technologicznego:

• zamknięcia remontowe -  1 komplet;
• . napędy hydrauliczne zamknięć klapowych;
• system automatycznego pomiaru poziomu wody na stanowisku górnym i dolnym (z przekazem 

danych do systemu sterowania pracą obiektu);
• urządzenia łączności przewodowej, jak i bezprzewodowej (umożliwiające łączność ze sterownią 

śluzy Krępa oraz siedzibą Wody Polskie);
• system monitoringu wizyjnego z możliwością zapisu cyfrowego zdarzeń i prowadzenia 

obserwacji bieżącej obiektu z trzech stanowisk;
• przewodowy i bezprzewodowy system przekazu danych.

7. instalacja systemu zasilania jazu z dwóch niezależnych źródeł zasilania;
8. instalacja systemu oświetlenia LED wewnątrz i na zewnątrz obiektu;
9. system sterowania obsługiwany ze sterowni jazu oraz śluzy i system ręcznego sterowania 

zamknięciami z przyczółków i filarów jazu;
10. przebudowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych;
11. budowa budynek socjalno-gospodarczy na lewym brzegu rzeki w miejscu istniejącej wiaty oraz 

budowa:
• pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla 10 osób;
• magazynu podręcznego;
• garażu na pojazdy mechaniczne.

12. przebudowa dolnej i górnej tamy rozdzielczej;
13. przebudowa drogi dojazdowej ze wsi Stradunia do stopnia wodnego (700 m) oraz ze wsi Krępna (0,4 

km) wraz z drogami wewnętrznymi i technologicznymi.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może wystąpić 
lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak wzrost ten nie będzie znaczący i 
ustanie z chwilą zakończenia prac i nie wpłynie na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. 
Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.
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Na etapie realizacji, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, mogą wystąpić uciążliwości 
związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania tych prac można stwierdzić, że realizacja 
przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych. Etap eksploatacji 
nie będzie powodował uciążliwości akustycznej dla środowiska.

Podczas budowy inwestycji minimalizacji hałasu sprzyjają następujące działania:
• ograniczenie do niezbędnego minimum prowadzenia prac rozbiórkowo - budowlanych szczególnie 

uciążliwych akustyczne w godzinach skrajnych okresu dnia roboczego (wcześnie rano/późno wieczorem);
• prowadzenie prac budowlanych uciążliwych akustycznie wyłącznie w porze dnia (w godz: 6:00 -  22:00);
• zakaz stosowania sygnałów dźwiękowych;
• korzystanie z nowoczesnego sprzętu budowlanego.
Realizacja przedsięwzięcia może powodować wytwarzanie odpadów z grupy 17 (odpady betonu oraz 

gruz betonowy z rozbiórek, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek z pogłębiania gruz ceglany, tworzywa 
sztuczne, żelazo’ i stal), a także: odpady opakowaniowe (z grupy 15 01), odpady powstałe w wyniku 
eksploatacji maszyn i urządzeń (z grupy 13 01,13 02,13 07,15 02 02), odpady z grupy 15 01 10, odpadowa 
masa roślinna (z grupy 02 01 03). Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót odpadów, 
spoczywać będzie na wykonawcy tych robót. Odpady komunalne, które powstaną w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia będą gromadzone w pojemnikach, a następnie przekazywane podmiotom posiadającym 
stosowne zezwolenia. Eksploatacja przedsięwzięcia generować będzie niewielkie ilości odpadów 
komunalnych oraz odpady z bieżącej konserwacji obiektu.

Prace będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie koryta i w samym korycie rzeki Odry. 
Prowadzone prace zaplanowano w trzech etapach, zachowując funkcjonowanie pozostałych dwóch przęseł. 
Większość prac będzie prowadzona przy zachowaniu normalnego poziomu piętrzenia wody. Prace będą 
realizowane przy wykorzystaniu tzw. zamknięć remontowych, czyli zostaną zachowane warunki 
odizolowania od wód. Nie przewiduje się emisji ścieków technologicznych. Natomiast powstawać będą w 
niewielkich ilościach ścieki bytowe. Wykonawca robót zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników 
budowy. Na etapie eksploatacji powstawać będą ścieki bytowe, które odprowadzane będą osobnymi 
przyłączami kanalizacyjnymi (jeden dla budynku socjalno-gospodarczego i drugi dla budynku sterowni) do 
zbiorników bezodpływowych, a następnie odbierane będą przez firmy posiadające stosowne zezwolenia.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie wpływać na wody powierzchniowe i wody Odry. 
Zapewni to rozwianie projektowe: napędy z cylindrami hydraulicznymi zlokalizowane są wewnątrz 
przyczółków i filarów, wszystkie potencjale wycieki oleju z układu hydrauliki są wyłapywane w 
pomieszczeniu i nie przedostają się do rzeki.

W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w fazie realizacji przedsięwzięcia zaleca się następujące 
działania minimalizujące negatywne oddziaływanie:

• zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego sprzętu budowlanego. Zakaz mycia pojazdów, maszyn i 
urządzeń budowlanych na terenie zaplecza budowy;

• ograniczenie terenu zajętego pod plac budowy do niezbędnego minimum;
• właściwą organizację pracy wykluczającą możliwość niekontrolowanego poruszania się pojazdów lub 

wystąpienia kolizji;
• zachowanie wszelkich środków ostrożności zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń (zwłaszcza 

węglowodorów ropopochodnych) do środowiska gruntowo-wodnego. Wykonawca pracpowinien 
dysponować sprzętem i środkami do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń, szczególnie podczas 
tankowania pojazdów i maszyn na terenie placu budowy;

• stosowanie przenośnych odstojników zawiesiny/separatorów czy innych rozwiązań umożliwiających 
dotrzymanie parametrów fizykochemicznych odprowadzanych z terenu budowy zanieczyszczonych wód 
opadowych;
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• realizację elementów przedsięwzięcia zlokalizowanych w nurcie rzeki Ochy z wykorzystaniem zamknięć 
remontowych. W przypadku niewystarczającego odizolowania od wód należy prowadzić prace rozbiórkowo- 
budowlane technice ścianek szczelnych bądź w innej technologii dogodnej dla wykonawcy jednakże 
eliminującej możliwość powstawania zamulenia i zanieczyszczenia wód Odry w związku z realizacją 
przedmiotowego zakresu prac.

W rejonie przedsięwzięcia (w Odrze) stwierdzono występowanie szeregu gatunku ryb, w tym 
gatunków chronionych (śliza i różanki). W ramach przedsięwzięcia przewiduje się przebudowę istniejącej 
przepławki. Nowa jednoszczelinowa przepławka o szerokości szczelin 0,5 m i 16 komorach umożliwi 
wędrówkę w górę rzeki, gatunkom ryb charakteryzującym się mniejszymi umiejętnościami pływackimi oraz 
małym rybom. Obiekt taki sprawdzi się nawet w warunkach zmiennego poziomu wody górnej oraz spełni 
wymagania behawioralne dla ryb żyjących w toni wody jak i strefie przydennej. Zaprojektowane wymiary 
komór, szerokość szczeliny, nachylenie przepławki oraz wydatek wody wskazują, że urządzenie to zapewni 
swobodną migrację wszystkich gatunków ryb, tworzących ichtiofaunę rzeki Odry.

Przedsięwzięcie będzie częściowo realizowane w granicach użytku ekologicznego Stara Odra 
(uznany za użytek ekologiczny uchwałą Nr XXVI/197/01 Rady Gminy w Walcach z 23.04.2001 r.). Zgodnie 
z art. 45 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z 
późn.zm.) zakazy obowiązujące w stosunku do użytku ekologicznego nie dotyczą realizacji inwestycji celu 
publicznego w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 
formę ochrony przyrody.

Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich 
obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków 
roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do 
miejsca realizacji przedsięwzięcia jest położony 1,4 km od niego w górę rzeki obszar mający znaczenie dla 
Wspólnoty Łęg Zdzieszowicki PLH160011. Kolejnym obszarem Natura 2000 jest położony 4,3 km od niego 
w dół rzeki obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Żywocickie Łęgi PLH160019. Dla obu obszarów 
ustanowiono plany zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęg 
Zdzieszowicki PLH160011- Dz. Urz.Woj. Op. poz. 242 oraz zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2016 r. w sprawie ustanowienie planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura 2000 Żywocicki Łęgi PLH160019 -  Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2226 z późn.zm.). W w/w aktach 
prawnych zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań 
ochronnych. Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planach zadań 
ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. Jedynym 
zidentyfikowanym w przypadku obu obszarów zagrożeniem, które potencjalnie mogłoby pojawiać się w 
związku z realizacją przedmiotowej inwestycji jest ograniczenie lub eliminacja zalewów wodami Odry w 
wyniku prac regulacyjnych (zagrożenie o kodzie J02.04.02 -  brak zalewania). Z analizy zawartej w KIP jaz 
nie wpływa na eliminację zalewów Odry poniżej. W okresach wezbrań wody Odry przepływają przez jaz bez 
możliwości regulacji przepływu. Po modernizacji rzędne poziomów piętrzenia na jazie Krępna pozostaną 
bez zmian. Stąd eksploatacja jazu Krępna po modernizacji nie wpłynie na możliwość wystąpienia i nie 
zmieni dotychczasowej częstotliwości zalewów w obszarze Natura 2000 Żywocickie Łęgi PLH160019. 
Natomiast przy normalnym i maksymalnym poziomie piętrzenia może występować podwyższenie stanów 
rzeki Odry powyżej stopnia wodnego Krępa tzw. cofka dynamiczna. Zjawisko to występuje na wysokości 
obszaru natura 2000 Zdzieszowicki Łęg PLH160011, a więc jest korzystne dla zależnych od zalewów 
siedlisk łęgowych, będących przedmiotem ochrony w tym obszarze.

Zgodnie z bazą przyrodniczą (w posiadaniu RDOŚ w Opolu), obszar inwestycji znajduje się poza 
pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich 
zakazów.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie korytarza ekologicznego o randze 
międzynarodowej Dolina Odry, wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz w obrębie korytarza 
ekologicznego Dolina Górnej Odry (kod KPd-19) wyznaczonego w 2011 r przez Instytut Biologii Ssaków 
Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącej budowli jazu oraz dróg 
dojazdowych, stąd nie stworzy nowych istotnych barier dla przemieszczania się organizmów lądowych. Z 
kolei przebudowa przepławki usprawni migrację iyb.

Teren inwestycji położony jest w obszarze o wysokich walorach krajobrazowych. Przedsięwzięcie 
będzie oddziaływać na krajobraz tylko w okresie realizacji. Po zakończeniu budowy (po likwidacji placu 
budowy) krajobraz pozostanie bez zmian.

W związku z realizacja inwestycji i kolizjami projektowanych elementów z szatą roślinną niezbędne 
jest przeprowadźenie wycinki zieleni. Wycinka zostanie ograniczona do minimum, niemniej do usunięcia 
przewidziane jest łącznie'ok. 50 drzew (w sumie 113 pni drzew) oraz około 200 m2 płatów krzewów.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na 
terenie planowanej inwestycji.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
• obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,w tym siedliska 

łęgowe oraz ujścia rzek;
• obszary wybrzeży i środowisko morskie;
• obszary górskie lub leśne;
• obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
• obszary przylegające do jezior;
• uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Na etapie realizacji inwestycji należy ograniczać przestrzenne zagospodarowanie i przekształcanie środowiska 

przyrodniczego do niezbędnego poprzez prowadzenie prac budowlanych z zachowaniem następujących zasad:
• przestrzeganie zasad zapisanych w art. 52 uąt 1 pkt 3-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody zgodnie, z którym w stosunku do gatunków dziko występujących ptaków objętych ochroną 
gatunkową zabrania się umyślnego niszczenia ich gniazd, jaj, postaci młodocianych oraz siedlisk; jako 
siedlisko ptaków traktuje się miejsce ich występowania i lęgu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
może zezwolić na podstawie art. 56 ww. ustawy na odstępstwa od tych'zakazów w przypadku braku 
rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla dziko występujących populacji 
chronionych gatunków;

• wszelkie prace związane z usuwaniem ewentualnych gniazd z obiektów budowlanych i terenów zieleni, 
wycinką drzew i krzewów dopuszczalne są poza okresem lęgowym ptaków, tj., że mogą być prowadzone od 
drugiej połowy października do końca lutego (art 52 ust. 2 pkt 2);

• odpowiednie prowadzenie wycinki drzew i krzewów;
• ograniczenie wycinki drzew i krzewów do niezbędnego minimum;
• wykonanie zabezpieczeń drzew nieprzeznaczonych do wycinki, pozostających w bezpośrednim sąsiedztwie 

inwestycji. W przypadku, kiedy może dojść do mechanicznego uszkodzenia pni, należy je zabezpieczyć 
poprzez owinięcie drzewa na wysokość 1,6 - 2,0 m matami ze słomy, które mocuje się drutem lub 
syntetycznym sznurkiem, co 40 - 50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczególnego zagrożenia 
uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew deskami. Przy zastosowaniu oszalowania należy pamiętać, aby: 
o wysokość oszalowania wynosiła ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy osłona taka sięga do wysokości

pierwszych gałęzi czyli około 2 m;
° dolna część desek opierała się na podłożu (była lekko wkopana). Jeśli jest to niemożliwe (np. przez nabiegi 

korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub zastosować dodatkową opaskę z drutu;
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° oszalowanie całkowite lub częściowe pnia drzewa powinno być przymocowane opaskami z drutu lub ze 
specjalnej taśmy stalowej (należy je stosować w odległości, co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na 
pniu);

• w celu minimalizacji zagrożenia dla systemów korzeniowych drzew zaleca się prowadzenie prac ziemnych 
poza okresem wegetacji;

• ręczne prowadzenie prac w zasięgu systemu korzeniowego przynajmniej do głębokości 1,0-1,5 m licząc od 
powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie zlokalizowane jest główna masa systemu korzeniowego drzewa. W 
trakcie prac ziemnych w obrębie systemu korzeniowego drzew należy chronić przed wszelkimi 
uszkodzeniami korzenie grubsze niż 2 cm. Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do 
ich osi ostrym narzędziem, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Najlepszym 
sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie śdany wykopu od strony drzewa warstwą torfu, a następnie 
pokrycie tej warstwy folią ogrodniczą, agrowłókniną lub jutą. Warstwy te należy przymocować do ściany 
wykopu. Przykładowy sposób wykonania osłony systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku 12. W 
przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie zimy dodatkowo należy tak zabezpieczone korzenie 
przykryć matami słomianymi, aby nie przemarzły. Opisane zabezpieczenie należy wykonać bezpośrednio po 
wykonaniu robót ziemnych w przeciwnym wypadku dojdzie do utraty wody w warstwie gleby, gdzie 
znajdują się korzenie, a co za tym idzie przesuszenia systemu korzeniowego, a w okresie mrozów do jego 
przemarznięcia;

• zagłębienia powstające na placu budowy należy bezzwłocznie likwidować, aby nie dopuścić do zalęgania w 
nich płazów;

• w trakcie trwania robót budowlanych należy kontrolować wszelkie wykopy pod kątem wyłapywania płazów;
• w celu minimalizacji negatywnego oddziaływania na ichtiofaunę w czasie budowy nowej przepławki należy 

umożliwić migrację organizmów przez stopień wodny, poprzez:
o wykorzystanie kanałów obiegowych po otwarciu wrót w głowie dolnej śluzy, w celu wytworzenia prądu 

wabiącego,
o czas przebudowy istniejącej przepławki zrzucać wodę wszystkimi czynnymi przęsłami jazu, 
o prace modernizacyjne przepławki dla ryb należy prowadzić poza okresem trwającym od 1 kwietnia do 15 

czerwca,
° w trakcie trwania prac modernizacyjnych na jazie należy wykonać ekrany naprowadzające, 
o w trakcie eksploatacji należy wykorzystać istniejącą belkę zanieczyszczeń usytuowaną na przedłużeniu 

brzegu prawego na górnym stanowisku elektrowni do kierowania ryb na wlot wody do przepławki lub też 
ochronno-behawioralną barierę elektryczną w poprzek kanału dopływowego do elektrowni, 

o w czasie przebudowy zakłada się stały przepływ wody nad krawędzią zamknięcia (zrzut jałowy) warstwą 
około O.lm. Procedura ta umożliwia zrzut ryb na stanowisko dolne w czasie przebudowy przepławki. 
Kształt klapy jak i grubość warstwy jest wystarczająca dla skutecznego i bezpiecznego przerzutu ryb na 
dolne stanowisko jazu,

o w przypadku nie odnajdywania wejścia do przepławki dla migracji wstępującej i gromadzenie się ryb pod 
wylotem z elektrowni należy zastosować behawioralną barierę blokująco-nakierowującą w poprzek kanału 
odpływowego z elektrowni o konstrukcji jak na wodzie górnej. Należy rozważyć partycypację w kosztach 
montażu, lub montaż ww. bariery przez użytkownika elektrowni wodnej czyli PGE Energia Odnawialna 
S.A.

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

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 
wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Równocześnie w oparciu o treść "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
wraz z planem działań krótkoterminowych" organ ustalił , że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w
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obszarze, na terenie (gmina Zdzieszowice i gmina Walce) którego występują przekroczenia standardów 
jakości powietrza dla pyłu PM 10, pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu. Biorąc jednak pod uwagę charakter 
inwestycji uznano, iż realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego 
lokalizacji.

Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze dorzecza Odry. Przedsięwzięcie realizowane 
będzie na obszarze dwóch jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). W większości dot. części 
wód: PLRW60001911759 - Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, oraz w niewielkim fragmencie JCWP 
PLRW60001711738 Trzciniec oraz jednej jednolitej części wód podziemnej (JCWPd), tj. PLGW6000127.

Poniżej przedstawiono ich charakterystykę zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Odry, zwanym dalej „aPGW” :

• PLRW60001911759 (Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi) - silnie zmieniona część wód o 
złym stanie, monitorowana, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla wskazanej 
JCWP ustanowiono odstępstwo czasowe z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej 
(20000/60/WE), ze względu na brak możliwości technicznych, termin osiągnięcia dobrego stanu, 
wskazano na lok 2027, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i 
dobrego potencjału ekologicznego, możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku 
istotnego - Odra w obrębie JCWP. Część wód stanowi obszar przeznaczony do ochrony siedlisk 
lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 
(Dz.U z 2018 r. poz. 1614);

• PLRW60001711738 (Trzciniec) - naturalna część wód, o złym stanie, niemonitorowana, 
zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla wskazanej JCWP ustanowiono 
odstępstwo czasowe z art. 4 ust. 4 RDW, przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego 
do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty, celem jest 
dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Część wód stanowi obszar przeznaczony do 
ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 
ochronie;

• PLGW6000127- część wód podziemnych o dobrym stanie chemicznym i dobrym stanie 
ilościowym, monitorowana, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla tej JCWPd 
nie ustanowiono odstępstw z art. 4 ust. 4 i 5 RDW, celem jest utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego i dobrego stanu ilościowego, przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 
ustalonych w aPGW dla obszaru dorzecza Odry dla ww. jednolitych części wód. Planowane prace nie 
wpłyną trwale na pogorszenie elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych wód. 
Ewentualne możliwe oddziaływania np. w zakresie wzrostu zawiesiny, będą miały charakter krótkotrwały 
związany głównie z okresem realizacji przedsięwzięcia i niewielki w skali zlewni jednolitych części wód. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest związane z powstaniem nowej i trwałej presji na wody. Podjęte prace 
w ramach modernizacji przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych sprzyjać będą osiągnięciu celów 
środowiskowych.

Przedsięwzięcie nie wpłynie również na stan ilościowy i jakościowy JCWPd. Zgodnie z 
informacjami przedstawionymi w dokumentacji, inwestycja nie obejmuje działań związanych z poborem, 
czy zasilaniem wód podziemnych.

Zagadnienie oddziaływań skumulowanych zostało przeanalizowane z uwzględnieniem innych 
przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie 
RZGW Wrocław - województwo opolskie - II etap". W ramach przedmiotowego projektu planowana jest 
równoczesna modernizacja jazów Groszowice oraz Dobrzeń. Jaz Groszowice położony jest na terenie JCWP
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Odra od Osoblogi do Małej Panwi PLRW60002111799 w odległości 28,80 km od jazu Krępa w dół rzeki 
Odry. Jaz Dobrzeń położny jest na terenie JCWP Odra od Małej Panwi do granic Wrocławia 
PLRW60002113337 w odległości 48,46 km od jazu Krępa w dół rzeki Odry.

Dodatkowo realizowane prace na jazie Januszkowice odległym od jazu Krępa o 6 km w górę Odry 
obejmujące remont śluz oraz m.in. przebudowę nadbrzeża nie będą prowadzone równolegle z planowanymi 
pracami modernizacyjnymi na jazie Krępa. Zasadniczym zadaniem jazu jest utrzymanie stałego piętrzenia 
wody - przeprowadzenie prac w jednym czasie spowodowałoby brak możliwości utrzymania stałego i 
zakładanego piętrzenia wód rzeki Odry. Tym samym uniemożliwiłoby to żeglugę na tym odcinku Odry.

W związku z powyższym wymienione inwestycje nie będą prowadziły do kumulowania 
negatywnych oddziaływań z przedsięwzięciem będącym przedmiotem sprawy.

Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. W celu zapobieżenia 
ewentualnym negatywnego oddziaływania na środowisko, podjąć należy następujące działania:

• kontrolowanie na bieżąco stanu technicznego maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy realizacji 
przedsięwzięcia i stosowanie maszyn o korzystnych własnościach akustycznych,

• zastosowanie nowoczesnych technologii, umożliwiających skrócenie czasu realizacji robót budowlanych,
• ograniczenie ilości wytworzonych odpadów poprzez wprowadzenie selektywnej gospodarki ziemią i 

pozyskiwanymi materiałami - pełny odzysk - np. humus, urobek z koryta może zostać zużyty do 
kształtowania terenu inwestycji itd.

• zobligowanie wykonawcy robót do stosowania podstawowych zasad przy realizacji tego typu robót, w tym:
° utrzymać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
o podejmować kroki mające na celu zastosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, 
o zapewnienie zaplecza sanitarnego dla pracowników oraz kontenerów na odpady, wyeliminuje się tym 

samym niekontrolowanych zrzutów ścieków i odpadów do środowiska w trakde prowadzenia prac 
budowlanych,

o ograniczenie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem placu budowy, poprzez odpowiednią 
organizację pracy oraz dostaw materiałów ich wywozu (organizacja mchu),

° ograniczenie prowadzonych prac budowlanych do pory dziennej tj. od 6.00 do 22.00,
° chronić istniejącą roślinność nie przeznaczoną do usunięcia, a w szczególności drzewa i krzewy przed ich 

zniszczeniem w toku realizacji zadania.
Uciążliwość na tym etapie ograniczona będzie do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego pracami 

budowlanymi (będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, chwilowe).
Prowadzona prawidłowo gospodarka odpadami ograniczy wpływ planowanej inwestycji na stan środowiska 

gruntowo-wodnego, a dobra organizacja prac, użycie sprawnego technicznie sprzętu ograniczy negatywne oddziaływanie 
planowanej inwestycji na stan powietrza oraz stan klimatu akustycznego tego terenu.

Oddziaływanie związane z fazą przygotowania przedsięwzięcia i budowy będą występowały w relatywnie 
krótkim okresie. Wielkość tych oddziaływań nie spowoduje trwałych skutków w środowisku.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia, Inwestor zaplanował szereg działań, mających na celu ochronę 
środowiska, w szczególności polegających na:

• prowadzeniu prac budowlanych w sposób zapobiegający przedostawaniu się substancji 
chemicznych (ropopochodnych) do wód oraz do gleby;

• gromadzeniu ścieków socjalno-bytowych w szczelnych, bezodpływowych zbiornikach, a 
następnie zapewnienie ich regularnego wywozu do oczyszczalni ścieków przez upoważnione 
podmioty;

• ograniczeniu terenu zajętego pod plac budowy do niezbędnego minimum;
• realizacji elementów przedsięwzięcia zlokalizowanych w nurcie rzeki Odry z wykorzystaniem 

zamknięć remontowych. W przypadku niewystarczającego odizolowania od wód, prace 
rozbiórkowo-budowlane prowadzone będą techniką ścianek szczelnych bądź w innej technologii
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eliminującej możliwość powstawania zamulenia i zanieczyszczenia wód Odiy w związku z 
realizacją przedmiotowego zakresu prac.

Mając na uwadze wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej z 23 października 2000 r., Inwestor 
powinien zarówno w trakcie realizacji, jak i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia mieć na względzie 
zachowanie dobrego stanu wód. W związku z tym działania podejmowane przez Inwestora powinny 
zapewnić osiągnięcie celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy Prawo 
wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.).

Uwzględniając kryteria 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 organ zważył co następuje:
- zgodnie z pkt 1 lit. a w/w ustawy: biorąc pod uwagę skale przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu 
stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko;
- zgodnie z pkt 1’ lit. b oraz pkt. 3 lit. f w/w ustawy: modernizacja jazów Groszowice oraz Dobrzeń, a także 
prace na jazie Januszkowice nie będą prowadziły do kumulowania negatywnych oddziaływań z 
przedsięwzięciem będącym przedmiotem sprawy;
- zgodnie z pkt 1 lit. c w/w ustawy: eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym 
wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na bioróżnorodność;
- zgodnie z pkt 1 lit d w/w ustawy: nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na stan jakości 
powietrza. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji hałasu i wibracji oraz substancji do środowiska;
- zgodnie z pkt 1 lit. e w/w ustawy: 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 pkt 1 lit. f w/w ustawy: 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;
- zgodnie z pkt 1 lit. g w/w ustawy: standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza oraz emisji hałasu zostaną dotrzymane;
- zgodnie z pkt 2 lit. a, b, c, g, i, j w/w ustawy: w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
obszary wymienione w ustawie nie występują;
- zgodnie z pkt 2 lit. d w/w ustawy: realizacja przedmiotowego projektu nie wpłynie na możliwość 
osiągnięcia celów działań ochronnych;
- zgodnie z pkt 2 lit. e w/w ustawy: realizacja przedmiotowego projektu nie wpłynie na możliwość 
osiągnięcia celów działań ochronnych;
- zgodnie z pkt 2 lit. f w/w ustawy: realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w 
rejonie jego lokalizacji;
- zgodnie z pkt 2 lit. h w/w ustawy: przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o dużej gęstości 
zaludnienia;
- zgodnie z pkt 2 lit. k w/w ustawy: przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych w aPGW. Planowane prace nie wpłyną trwale na pogorszenie 
elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych wód. Przedsięwzięcie nie wpłynie 
również na stan ilościowy i jakościowy JCWPd;
- zgodnie z pkt 3 lit. a w/w ustawy: zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji;
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- zgodnie z pkt 3 lit. b w/w ustawy: inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
- zgodnie z pkt 3 lit. c w/w ustawy: w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie 
wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco 
negatywnie oddziaływać na środowisko;
- zgodnie z pkt 3 lit. d w/w ustawy: można założyć brak istotnych oddziaływań na środowisko związanych z 
planowanym przedsięwzięciem
- zgodnie z pkt 3 lit. e w/w ustawy: oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą 
krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych
- zgodnie z pkt 3 lit. g w/w ustawy: podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko 
zanieczyszczenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi związanymi z pracą maszyn i urządzeń. Aby 
temu zapobiec, konieczny będzie nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz prowadzenie 
prawidłowej gospodarki paliwami. Instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków technologicznych. 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmieni sposobu odprowadzania ścieków opadowych.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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 z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności po analizie zgromadzonego materiału, mając na 
uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po 
uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień stosownie do art. 85 ust.2 pkt. 2 w/w ustawy 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, na podstawie art. 84, ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko stanowi załącznik nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.
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BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34 Załącznik nr 2

do decyzji Burmistrza Zdzieszowic 
nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.
Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie -  etap II 

(wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
(zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630,1501,1589,1712).

1. Planowana do realizacji inwestycja dotyczy modernizacji jazu wraz z obiektami towarzyszącymi i 
będzie obejmować przebudowę zamknięć jazu, z sektorowych na klapowe wraz z niezbędną 
infrastrukturą mechaniczną, elektryczną oraz instalacyjną. Ponadto, w ramach inwestycji 
przewidziano także przebudowę przepławki dla iyb dwuśrodowiskowych. Pozostałymi elementami 
stopnia są: śluza duża (pociągowa), śluza biała, awanporty górny i dolny śluz oddzielone od koryta 
rzeki Odry tamą rozdzielczą na WG i WD, osiedle przystopniowe, zlokalizowane na lewym brzegu 
rzeki Odry, MEW na prawym brzegu. Dodatkowo przewiduje się wykonanie nowych dróg i remont 
dróg istniejących na terenie stopnia wodnego oraz przebudowę dróg dojazdowych na lewym brzegu 
ze wsi Stradunia na prawym brzegu z Krępnej.

2. Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie następujący zakres prac:
1. przebudowa jazu obejmować będzie:

• wymianę zamknięć sektorowych na klapowe;
• przebudowę konstrukcji progów, przyczółków i filarów jazu w dostosowaniu do zamknięć 

klapowych;
• budowę nowej sterowni na lewym przyczółku;
• budowę pomieszczenia na agregat prądotwórczy na przyczółku prawym;
• budowę maszynowni na filarach i prawym przyczółku;
• dostosowanie ubezpieczeń na dolnym i górnym stanowisku oraz urządzeń i obiektów 

przyległych do jazu oraz poszuru i ponuru jazu.
2. przebudowa sterowni jazu na lewym przyczółku:

• pomieszczenia na stały pobyt ludzi (min. 2 osoby na zmianę);
• sanitariat z doprowadzeniem wody i odbiorem ścieków;
• układ wentylacyjny;
• przyłącza sanitarne i wodociągowe.

3. przebudowa istniejącej kładki z wydłużeniem do osiedla przystopniowego istniejącej kładki z 
pośrednimi zejściami na obiekty;

4. budowa slipu do wodowania łodzi;
5. przebudowa nabrzeża;
6. instalacja wyposażenia technologicznego:

• zamknięcia remontowe -  1 komplet;
• napędy hydrauliczne zamknięć klapowych;
• system automatycznego pomiaru poziomu wody na stanowisku górnym i dolnym (z 

przekazem danych do systemu sterowania pracą obiektu);
• urządzenia łączności przewodowej, jak i bezprzewodowej (umożliwiające łączność ze 

sterownią śluzy Krępa oraz siedzibą Wody Polskie);
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• system monitoringu wizyjnego z możliwością zapisu cyfrowego zdarzeń i prowadzenia 
obserwacji bieżącej obiektu z trzech stanowisk;

• przewodowy i bezprzewodowy system przekazu danych.
7. instalacja systemu zasilania jazu z dwóch niezależnych źródeł zasilania;
8. instalacja systemu oświetlenia LED wewnątrz i na zewnątrz obiektu;
9. system sterowania obsługiwany ze sterowni jazu oraz śluzy i system ręcznego sterowania 

zamknięciami z przyczółków i filarów jazu;
10. przebudowa przepławki dla ryb dwuśrodowiskowych;
11. budowa budynek socjalno-gospodarczy na lewym brzegu rzeki w miejscu istniejącej wiaty oraz 

budowa:
• pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla 10 osób;
• magazynu podręcznego;
• garażu na pojazdy mechaniczne.

12. przebudowa dolnej i górnej tamy rozdzielczej;
13. przebudowa drogi dojazdowej ze wsi Stradunia do stopnia wodnego (700 m) oraz ze wsi Krępna 

(0,4 km) wraz z drogami wewnętrznymi i technologicznymi.


