Zdzieszowice, 29 maja 2012 r.
OŚ.6220.8.2012.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 60
i §3 ust.1 pkt 79 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 Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
22.05.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.05.12 r.) znak WOOŚ.4241.156.2012.IOC oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 24.05.12 r (data
wpływu do tut. urzędu 28.05.12 r.) znak NZ/GJ-4325-17/12, kierując się kryteriami, o których
mowa w art. 63 w/w ustawy

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na „budowie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem pasa drogowego drogi
wojewódzkiej nr 423 po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna”

UZASADNIENIE
Pan Marek Klyk przedstawiciel Biura Projektowego ECO-UNIT ul. Cygana 4/213, 45-131
Opole działającego w imieniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-213
Opole wystąpił dnia 02.05.12 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowań
dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć wymienionych w §3 ust.1 pkt 60 (drogi o
nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w §
2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem
przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust.
1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i §3 ust.1 pkt 79 (sieci
kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich
przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków) 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).
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 07.05.2012 r. znak OŚ.6220.8.2012.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.

Ponadto pismem z dnia 07.05.12 r. zawiadomiono strony postępowania poprzez
obwieszczenie:
–
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy, wskazując
jednocześnie możliwość zapoznania się ze złożonymi dokumentami (zamierzeniem
inwestycyjnym wnioskodawcy), oraz
–
o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego
określenia zakresu raportu dla ww. przedsięwzięcia,
w oparciu o art. 49 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) w związku z art. 74 ust. 3 cyt. na wstępie ustawy z
dnia 3 października 2008 r.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia
22.05.12 r. ( data wpływu do tut. urzędu 24.05.12 r.) znak WOOŚ.4241.156.2012.IOC wyraził
opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w opinii sanitarnej z dnia
24.05.12 r. (data wpływu do tut. urzędu 28.05.12 r.) znak NZ/GJ-4325-17/12 wyraził opinię o
odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na
środowisko.
Realizacja przedsięwzięcia jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów mieszkaniowych w sołectwach
Rozwadza – Krępna w obrębie gminy Zdzieszowice zatwierdzonego uchwałą Nr LIV/400/98 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17.06.1998 r. działki: 26, 44/4, 64, 130/1, 132/4, 133, 156, 157,
180, 541, 542, 692 - symbole: Z ( ulice zbiorcze), D (ulice dojazdowe), Rz (tereny łąk i pastwisk),
MN,UH,UG (tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługi handlu,
usługi gastronomii), UI (tereny usług innych).
Organ zważył, co następuje:
- Celem planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie systemu odwodnienia w obszarze
zabudowanym miejscowości Krępna wraz z odbudową pasa drogowego w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 423 na odcinku od początku miejscowości Krępna do miejscowości Rozwadza.
- W ramach przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:
kanałów deszczowych sieciowych z rur DN200 - DN400 - długość łączna ok. 1100 m;
kanałów deszczowych z wpustów z rur DN150 - ok. 250 m
budowli wlotowo-wylotowych – ok. 5 szt.;
studni kanalizacyjnych rewizyjnych Ø1000-1200mm - ok. 35 szt.
studzienek wpustowych - ok. 55 szt
odbudowy drogi wojewódzkiej 423 na odcinku o długości ok. 2100 m;
wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni na całej szerokości
jezdni;
poszerzenia jezdni wynikającego z projektowanej przebudowy i korekty łuków poziomych
oraz wyokrąglających na skrzyżowaniach;
przebudowy chodnika wraz z przebudową zjazdów do przyległych posesji;
zatoki autobusowej po prawej stronie jezdni.

- Inwestor tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu posiada tytuł prawny do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie
przedsięwzięcia.
- Zakres robót ziemnych branży drogowej:
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
- zasypanie istniejących rowów na odcinku projektowanego chodnika
- wykonanie koryt pod chodnik, wjazdy, kategoria geotechniczna l.
- Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane głównie na terenie dróg publicznych i na etapie
budowy jego oddziaływanie będzie znikome.
- Zastosowana technologia na etapie budowy ingeruje w środowisko, jednak ingerencja ta ma
minimalny wpływ na jego pogorszenie. W czasie prowadzenia robót budowlanych emitowane będą:
- hałas pracujących spycharek, środków transportowych, itp.;
- emisja zanieczyszczeń gazowych powietrza od pracującej spycharki, samochodów itp.
Większość tych wpływów będzie miała charakter krótkotrwały, przejściowy lub odwracalny.
- Wykonawca na etapie budowy zastosuje urządzenia i maszyny o jak najmniejszej emisji fali
dźwiękowej do środowiska.
- Odpady będą gromadzone selektywnie w specjalnych pojemnikach przystosowanych do ich
gromadzenia, a po zgromadzeniu odpowiedniej partii będą odbierane przez firmy posiadające
zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie.
- Nadmiar ziemi z wykopów winien być odwożony bezpośrednio na składowisko. Hmus
pochodzący z terenu pól może być składowany obok wykopu i powinien być ponownie
wykorzystany i zagospodarowany.
- Przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi
przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym i na większym obszarze.
- Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związana będzie z prowadzeniem prac przy
wykonaniu nawierzchni, podczas którego wystąpi krótkotrwała emisja pyłów, benzo-α-pirenu,
naftalenu czy związków odorowych, z pracą silników spalinowych sprzętu budowlanego
i transportu obsługującego, wystąpi w najbliższym otoczeniu wykonywanych robót budowlanych
i zamknie się w granicach terenu inwestycji.
- Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany z prowadzeniem
prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów ciężarowych obsługujących
inwestycję.
- Występujące w bezpośrednim sąsiedztwie budowy drzewa, krzewy i gleba podlegają ochronie i
powinny być przedmiotem troski prowadzących roboty budowlane.
- Przewidywana jest w okresie od października do marca (po uzyskaniu stosownej zgody
właściwego organu) wycinka drzew i krzewów w ilości ok. 10 szt. Uwarunkowane jest to
względami bezpieczeństwa. Wycinka obejmie jedynie okazy nie podlegające ochronie prawnej.
- Wody opadowe i roztopowe spłukujące zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego oraz
zanieczyszczenia z produktów ropopochodnych mogące występować na powierzchni jezdni
i chodników będą one zbierane przez projektowany system kanalizacji deszczowej i odprowadzane

po oczyszczeniu w osadnikach wpustów deszczowych do odbiorników tj. rowów melioracyjnych
i drogowych oraz rzeki Krępna.
- W przypadku stwierdzenia obecności wód gruntowych wykopy będą odwodnione.
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.
Najbliżej położonymi obszarami podlegającymi ochronie są:
- Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny”w odległości ok. 4 km;
- Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” w odległości ok. 3 km.
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

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska organów opiniujących oraz kierując się kryteriami
zawartymi w art. 63 ust. 1 pkt 1-3 Uooś, w szczególności ze względu na:
–
–
–
–

charakterystykę przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania
na środowisko i jednocześnie będzie służyć zasadzie zrównoważonego rozwoju,
brak emisji,
usytuowanie przedsięwzięcia, które będzie zajmować obszar, na którym brak jest dóbr
mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie,
rodzaj i skalę przedsięwzięcia, które z racji charakteru nie pociąga za sobą zagrożeń, tym
bardziej znaczących oddziaływań

w ocenie organu brak jest potrzeby poddania przedmiotowego przedsięwzięcia ocenie
oddziaływania na środowisko.

Informacja o niniejszym postanowieniu została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie
dostępnym na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Z up. BURMISTRZA
mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic
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