Zdzieszowice, 17 maj 2012 r.
OŚ.6220.7.2012.JBG

PO S TAN O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Na podstawie art. 63 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 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.) a także § 3 ust.1 pkt.33
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), po zapoznaniu się z
opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 30.04.12 r
(data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) znak NZ/GJ-3425-10/12 oraz Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14.05.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.05.12 r.) znak
WOOŚ.4241.136.2012 WL kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 w/w ustawy

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na przebudowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu
koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa –
Rozwadza.

UZASADNIENIE
Pan Serwacy Pierchała, przedstawiciel Biura Projektowego: Usługi Projektowe Serwacy
Pierchała, ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik działającego w imieniu Górnośląskiej Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
wystąpił dnia 04.04.12 r. ( data wpływu do tut. urzędu 10.04.12 r.) z wnioskiem o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zamierzone przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1
pkt.33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) tj. „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”.
W związku z tym 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 (Dz. U z 2008 r.
Nr 199, poz.1227 ze zm.), pismem z dnia 18.04.2012 r. znak OŚ.6220.7.2012.JBG, wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii
sanitarnej z dnia 30.04.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) znak NZ/GJ-3425-10/12

wyraził opinię o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem z dnia
27.04.12 r. znak WOOŚ.4241.136.2012.WL (data wpływu do tut. urzędu 02.05.12 r.) zawiadomił, iż
sprawa o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedmiotowej inwestycji z uwagi na jej skomplikowany charakter zostanie rozpatrzona w terminie
do dnia 15.05.12 r.
17 maja 2012 r. wpłynęło postanowienie znak WOOŚ.4241.136.2012 WL z dnia 14 maja 2012 r
wyrażające opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Oleszka-Żyrowa-Jasiona, zatwierdzonego uchwałą
Nr XXXVI/243/97 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 02.04.1997 r. działki: 151, 149, 147,
146, 140, 138/1, 137/1, 116/2, 91, 98/1, 108 - symbole: RP (tereny upraw polowych), Rlp (tereny
lasów projektowanych), MN (tereny zabudowy jednorodzinnej), RL (tereny lasów), Z (ulice
zbiorcze), UH (usługi handlu), UG ( usługi gastronomii).
Działki o nr ew.: 204/3, 207/1, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 220, 223/1, 553, 231/1, 230, 512
znajdują się poza obszarem planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Żyrowa.
Organ zważył, co następuje:
Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia
gazu koksowniczego o średnicy 500 mm i ciśnieniu nominalnym 1.6 MPa (relacji ZK Zdzieszowice
– Obrowiec) na gazociąg o średnicy DN250 mm.
W związku z koniecznością zachowania ciągłości dostaw gazu przebudowa polegać będzie na
ułożeniu odcinka nowego gazociągu (wzdłuż istniejącego) i bezpostojowym włączeniu do czynnej
sieci gazowej metodą hermetyczną. Odcinek istniejącego gazociągu zastąpiony nowym zostanie
wyłączony z użytkowania.
Przewiduje się przebudowę gazociągu na odcinku Żyrowa – Rozwadza o łącznej długości ok. 1.9
km, pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Góry Św. Anny, na terenie sołectwa Żyrowa w gminie
miejsko-wiejskiej Zdzieszowice w powiecie krapkowickim (woj. opolskie).
W rejonie posadowienia istniejących gazociągów oraz na całej powierzchni przewidywanego
trwałego i czasowego zajęcia gruntu pod planowane przedsięwzięcie nie występuje zakrzewienie
ani zadrzewienie.
Budowa obiektu realizowana będzie z wykorzystaniem materiałów i urządzeń posiadających
wymagane przepisami atesty i dopuszczenia oraz z zastosowaniem najnowocześniejszych technik
na etapie realizacji i eksploatacji, z uwzględnieniem nowoczesnego systemu kontroli i
zabezpieczeń. Roboty ziemne oraz budowlano - montażowe wykonywane będą w technologiach
tradycyjnych. W czasie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się ustalenie pasa montażowego o
szerokości około 10.0 m wzdłuż projektowanego gazociągu, który zostanie wykorzystany do
składowania urobku z wykopów, magazynowania odcinków rur oraz łuków, scalania odcinków rur,
magazynowania piasku do wykonania obsypki układanych gazociągów a także do komunikacji
wszelkiego sprzętu wykorzystanego do budowy gazociągu. Przewiduje się budowę odcinków
gazociągów metodami wykopu otwartego z ewentualnym wykorzystaniem metod bezwykopowych
w uzasadnionych przypadkach.
Prace w rejonie istniejącej infrastruktury technicznej prowadzone będą pod nadzorem instytucji
branżowych, zaś skrzyżowania z istniejącymi obiektami zostaną wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi określonymi przez ich eksploatatorów.
Włączenie projektowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej odbędzie się metodą bezpostojową

(włączenie hermetyczne), zapewniającą ciągłość pracy systemu gazowego.
Planowana przedsięwzięcie będzie realizowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii,
gwarantujących minimalizację niekorzystnego oddziaływania na środowisko zarówno w trakcie
budowy jak i eksploatacji obiektu.
W celu ograniczenia uciążliwości występujących na etapie budowy projektowanego
przedsięwzięcia przewiduje się zastosowanie elementów prefabrykowanych (łuki) oraz organizację
robót
gwarantującą
optymalne
wykorzystanie
transportu
i
sprzętu.
W procesie realizacji inwestycji stosowane będą procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Jakością, w tym System Zarządzania Środowiskowego opisujący zasady postępowania w zakresie
wywierania wpływu na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.
Dla ograniczenia strat w uprawach rolnych roboty budowlane zostaną wykonane poza okresem
wegetacji roślin, W celu ochrony gruntów roboty ziemne zostaną poprzedzone pracami
przygotowawczymi polegającymi na zdjęciu warstwy humusu i spryzmowaniu go na czas robót.
Po przeprowadzeniu remontu humus zostanie rozplantowany w pierwotnym miejscu, zaś po
wykonaniu prac montażowych gleba na powierzchni pasa montażowego zostanie poddana
rekultywacji.
Przyjęte rozwiązania zapewniają minimalizację negatywnego oddziaływania na otaczające
środowisko.
W toku prac związanych z budową gazociągu wystąpi hałas pochodzący od środków transportu
i pracy sprzętu podczas robót ziemnych i montażowych. Będą to źródła o jednolitym charakterze źródła punktowe, ruchome, emitujące dźwięk bezpośrednio do otoczenia.
Hałas o podanych powyżej wartościach nie będzie występował równocześnie na całej długości
gazociągu - jego oddziaływanie ograniczy się do rejonu prowadzenia prac
Odpady montażowe, zdemontowane elementy gazociągu i pozostałości pogazowe - ścinki rur
przewodowych oraz resztki elektrod do spawania, nie nadające się do dalszego wykorzystania,
a także zdemontowane odcinki istniejącego gazociągu i produkty po jego wyczyszczeniu zostaną
wywiezione z placu budowy i zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
r. (Dz.U.10.185.1243 j.t.), przez przedsiębiorstwa posiadające odpowiednie uprawnienia.
W oparciu o załączone do wniosku informacje o przedsięwzięciu stwierdzono, że przedmiotowa
inwestycja nie będzie powodowała negatywnego oddziaływania na tereny sąsiadujące, zarówno na
etapie realizacji jak i eksploatacji.
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również powodowało wykorzystywania zasobów
naturalnych ani kumulowania oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. Realizacja oraz
eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia
poważnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się obszary podlegające ochronie na
podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo:
–
na terenie obszaru Natura 2000 Góra św. Anny, jednak poza siedliskami i stanowiskami
gatunków dla których wyznaczono ww. obszar chroniony,
–
w granicach Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny.”

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
nie występują:
–
obszary wodno-błotne,

–
–
–
–
–
–
–

obszary wybrzeży,
obszary górskie lub leśne,
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników
wód śródlądowych,
obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
obszary przylegające do jezior,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W związku z powyższym, mając na uwadze brzmienie art. 63 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 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zm.)
stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko
zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji.
Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji

Pouczenie:
Na podstawie art. 65 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 2008 r. Nr
199, poz.1227 ze zm.) na postanowienie nie służy stronom zażalenie.
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4. A/a

