
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC 
47-330 Zdzieszowice 

ul. Bolesława Chrobrego 34
Zdzieszowice, dnia 06.12.2019 r.

OŚ.6220.6.2019.AK
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 65 ust. 2 i 3, art. 66 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), a 
także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1839), po 
rozpoznaniu wniosku złożonego w dniu 07.11.2019 r. przez pełnomocnika inwestora działającego w imieniu 
spółki KKG Biogaz S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp 
wraz z niezbędną infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina 
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 2/23 oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu

postanawiam

I. stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z 
niezbędną infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina 
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 2/23;

II. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, zgodny z 
art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze 
szczególnym uwzględnieniem:

• oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego Góra 
Świętej Anny;

• analizy zgodności przedsięwzięcia z zakazami określonymi w rozporządzeniu Nr 0151/P/17/06 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 nr 33, poz. 1134);

• skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi instalacjami o podobnym 
charakterze, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania odziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2019 r. do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wpłynął wniosek spółki KKG Biogaz 
S.A. ul. Stalowa 3/3, 41-200 Sosnowiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z 
niezbędną infrastruktura techniczną planowanego w miejscowości Oleszka, obręb 0001, gmina 
Zdzieszowice, na działce ewidencyjnej nr 2/23.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności karty informacyjnej przedsięwzięcia 
sporządzonej przez dr. Inż. Andrzeja Sobolewskiego dnia 18.10.2019 r. stwierdzono, że wnioskowana 
inwestycja polegać będzie na budowie nowej instalacji fotowoltaicznej umożliwiającej produkcję energii 
elektrycznej za pomocą paneli fotowoltaicznych - urządzeń dokonujących konwersji promieniowania 
słonecznego na prąd elektryczny. Inwestor przewiduje realizację inwestycji o mocy nominalnej do 1000 
kWp, która będzie się składała z zestawu modułów fotowoltaicznych w liczbie do 3125 szt. o mocy 320Wp
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każdy. Instalacja będzie podłączona do sieci średniego napięcia poprzez stację transformatorową z 
transformatorem suchym o mocy 1000kVA. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna będzie przesyłana 
do sieci Energetyki Zawodowej zasilając Krajową Sieć Energetyczną. Przewidywany okres eksploatacji 
instalacji fotowoltaicznej bez konieczności wymiany generatorów wynosi minimum 25 lat.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z następujących elementów:
• Moduły fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej.
• Naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna.
• Inwertery.
• Kablowa linia energetyczna.
• Przyłącze elektroenergetyczne.
• Inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją elektrowni

fotowoltaicznej.
Inwestycja umiejscowiona jest na niemchomości gruntowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 

2/23 jednostka ewid. 160505_5 Zdzieszowice -  Obszar Wiejski. Teren niezabudowany, wykorzystywany 
rolniczo. Obszar* inwestycji nie został objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 
Obecnie działka przeznaczona pod lokalizację przedsięwzięcia nie jest zagospodarowana. Są to grunty 
orne (V i VI klasy bonitacyjnej), na których dotychczas prowadzona była uprawa zbóż. Teren pod 
inwestycje nie jest porośnięty roślinnością wysoką, w związku z czym nie zachodzi konieczność 
wycinki drzew czy krzewów

Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny. Zakazy 
obowiązujące na jego terenie określa rozporządzenie Nr 0151/P/17/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 
2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Św. Anny” (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 33, poz. 1134). Zgodnie z 
§ 5 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia na terenie Parku Krajobrazowego Góra Świętej Anny obowiązuje zakaz 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) nie dotyczy on 
realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o 
oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz parku krajobrazowego.

Na postawie złożonego wniosku oraz treści dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia należało 
stwierdzić, że wnioskowana inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54, lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko stanowi 
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie zatem z art. 71 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 planowane 
przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dnia 08.11.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za strony 
postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a 
ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uznano wnioskodawcę oraz podmioty, któremu 
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z brzmieniem art. 49 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy o 
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko, o wszystkich etapach prowadzonego postępowania strony 
informowane były w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na okres 14 dni. Obwieszczenie 
Burmistrza Zdzieszowic nr OŚ.6220.6.2019.AK z dnia 08.11.2019 r. zawiadamiające strony o wszczęciu 
postępowania wywieszone zostało w następujących miejscach:

• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w okresie od 08.11.2019 r. do
25.11.2019 r.;

• na tablicy ogłoszeń w sołectwie Oleszka w okresie od 08.11.2019 r. do 25.11.2019 r.;
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• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach -  http://bip.zdzieszowice.pl.
W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 i 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 pismem z dnia 08.11.2019 r. znak 
OŚ.6220.6.2019.AK, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Opolu 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
19.11.2019 r. znak NZ.4315.33.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 21.11.2019 r.) wniósł o 
odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie znak WOOŚ.4220.324.2019.BB z 
dnia 26.11.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.11.2019 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego 
przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ustalając zakres 
raportu zgodny z art. 66 ęytowanej wyżej ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem:

• oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodę i krajobraz Parku Krajobrazowego Góra 
Świętej Anny;

• analizy zgodności przedsięwzięcia z zakazami określonymi w rozporządzeniu Nr 0151/P/l 7/06 
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra Świętej Anny” 
(Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 nr 33, poz. 1134);

• skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi instalacjami o podobnym 
charakterze, znajdującymi się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w 
obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania odziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Uzasadniając swoje stanowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podkreślił, iż mając na 

uwadze uwarunkowania prawne wynikające z lokalizacji przedsięwzięcia w granicach Parku 
Krajobrazowego „Góra Świętej Anny”, skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, jego potencjalny wpływ na 
środowisko, uwzględniając uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ustawy o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 ww. ustawy, który winien zawierać szczegółową analizę 
zagadnień wskazanych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu ujętych w 
niniejszym postanowieniu (strona 1, pkt II).

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w piśmie znak GL.ZZO.3.435.235.1.2019.MO z dnia 27.11.2019 r. (data wpływu do 
tutejszego urzędu 29.11.2019 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma obowiązku 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki tej realizacji:

• wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska 
wodnego;

• zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć 
przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód;

• zaplecze wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w 
sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu 
usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać 
podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

• ewentualne zabiegi mycia paneli wykonywać przy użyciu zdemineralizowanej wody bez dodatków 
chemicznych (detergentów) lub z użyciem środków biodęgradowalnych;

• w przypadku zastosowania transformatorów olejowych, na wypadek awarii, w celu uniknięcia 
przedostania się oleju lub cieczy izolacyjnej do środowiska wodno-gruntowego, pod 
transformatorami należy zastosować szczelne misy olejowe, będące w stanie zmagazynować 100 %
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oleju oraz wody z akcji gaśniczej, wykonane z takich materiałów, aby ciecz izolacyjna lub olej nie 
przedostały się do środowiska gruntowo- wodnego.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego 

dnia 04.12.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.6.2019.AK zawiadamiając 
strony postępowania o opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora RZGW w Gliwicach Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i 
materiałów, a także zgłoszonych żądań. Do dnia wydania niniejszego postanowienia strony biorące udział w 
postępowaniu nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń. Obwieszczenie nr OŚ.6220.6.2019.AK z 
dnia 04.12.2019 r. wywieszone zostało w następujących miejscach:

• tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w okresie od 25.11.2019 r. do
09.12.2019 r.;

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

W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic uznał za konieczne przeprowadzenie oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu, zgodny z art. 66 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, który winien zawierać szczegółową 
analizę zagadnień wskazanych w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium

Otrzymują;
1. KKG Biogaz S.A. na ręce pełnomocnika Pana Bartłomieja Gendera;
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:

• na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• na tablicy ogłoszeń w sołectwie Oleszka;
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach - http://bip.zdzieszowice.pl:
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie 

www.ekoportal.gov.pl:
3. Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń i w

BIP.
Do wiadomości;

1. RDOŚ w Opolu -  ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
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