Zdzieszowice, 24 maj 2012 r
OŚ.6220.7.2012.JBG

ZAWIADOMIENIE - O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U Nr
199, poz.1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

zawiadamiam
że dnia 24 maja 2012 r. została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr
OŚ.6220.7.2012.JBG o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500
CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza.
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska i Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie Referatu
Infrastruktury i Ochrony Środowiska przy ul. Bolesława Chrobrego 34 w Zdzieszowicach, II
piętro pok. B-207, w godzinach urzędowania t. od 7.30 do 15.30.
Zgodnie z art. 49 Kpa, powyższą decyzję uznaje się za doręczoną stronom postępowania
administracyjnego po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego
zawiadomienia.
Przedmiotowe zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
bip.biuletyn.info.pl, wywieszone na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

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

Zdzieszowice, 2012-05-24
OŚ.6220.7.2012.JBG

DE CYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust.1,
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.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 rozpatrzeniu wniosku z
dnia 04.04.2012 r. Pana Serwacego Pierchała o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa gazociągu średniego
podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice –
Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza oraz 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

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn. przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500
CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
U ZASADN I E NI E
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 urzędu 10.04.12 r.) z wnioskiem o
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację powyższego
przedsięwzięcia.
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.
Do wniosku o wydanie decyzji załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypis z
rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis i wyrys z planu zagospodarowania
przestrzennego.
Dane o złożonym wniosku umieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym
przez Burmistrza Zdzieszowic zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic
zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) Burmistrz Zdzieszowic
zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do
zgromadzonych materiałów w przedmiotowym postępowaniu przed wydaniem decyzji.
W wyznaczonym terminie (tj. 17.04.12 r.) żadna ze stron nie wniosła uwag.
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”.
Organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowań zgodnie z art. 64 ust. 1 i 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 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z
późn.zm.) w dniu 18.04.2012 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o
wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu OOŚ dla 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.
Odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
poprzedzone zostało dokładną analizą przesłanek, wynikających z art. 63 ust. 1 pkt 1-3)
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

Powierzchnia trwałego zajęcia terenu pod przebudowywany obiekt wyniesie ok.
11400m2 i obejmie teren zajmowany przez gazociąg wraz z uzbrojeniem (odwadniacze) oraz
strefę kontrolowaną ( pas terenu o szerokości 6,0 m wzdłuż gazociągu). Powierzchnia
czasowego zajęcia terenu wyniesie ok. 19000 m2 (mas montażowy o szerokości ok. 10,0 m
wzdłuż gazociągu). Przewiduje się przebudowę gazociągu na długości 1,9 km.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie gazociągu średniego
podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego o średnicy 500 mm i ciśnieniu nominalnym
1,6 MPa na gazociąg o średnicy 250 mm. W ramach prowadzonych robót zostanie ułożony
odcinek nowego gazociągu (wzdłuż istniejącego), a następnie wykonane jego bezpostojowe
włączenie do czynnej sieci gazowej metodą hermetyczną. Gazociąg zostanie wykonany z rur
przewodowych stalowych. Załamania gazociągu wykonane zostaną z łuków giętych
fabrycznie. Rury i kształtki będą łączone przez spawanie elektryczne.
Realizacja inwestycji będzie wymagała wykorzystania piasku jako podsypki i obsypki
układanego gazociągu oraz wody do zamulenia istniejącego gazociągu, który zostanie
wyłączony z użytkowania.
Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
może wystąpić lokalny, okresowy wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na
charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego
przedsięwzięciem, zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie stanu
jakości powietrza.
W trakcie realizacji inwestycji w rejonie prowadzenia robót ziemnych i montażowych
mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą
sprzętu budowlanego oraz ruchem środków transportu. Niemniej jednak ze względu na
relatywnie krótki okres trwania prac budowlanych oraz prowadzenie ich wyłącznie w porze
dziennej nie spowodują one nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
Odcinek istniejącego gazociągu, który zostanie wyłączony z użytkowania będzie
opróżniony z gazu, wyczyszczony przy użyciu tłoków czyszczących z pozostałości
pogazowych i częściowo zdemontowany. Odcinki rurociągów, które pozostają w gruncie
zostaną zamulone gruntem sypkim. Realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z
wytwarzanie odpadów z grupy odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów
budowlanych i drogowych, w postaci m.in. zdemontowanych elementów gazociągu i
pozostałości pogazowych. Wytwarzane podczas realizacji inwestycji odpady będą
magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach na terenie placu budowy i
przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Powstające podczas budowy
masy ziemne zostaną wykorzystane do rekultywacji terenu przedsięwzięcia, natomiast ich
nadmiar zostanie przewieziony i zagospodarowany na terenie składowiska odpadów. W myśl
ar. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2010 r. Nr 185,
poz.1243 z późn.zm.) nadmiar mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo przemieszczanych
w związku z realizacją inwestycji nie musi być traktowany jako odpad, o ile określone
zostanie jego zagospodarowanie bądź to w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, bądź to w decyzji o pozwoleniu na budowę.
W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się jego negatywnego
oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne.
Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się zużycie energii elektrycznej do
zasilania stacji ochrony katodowej, wykorzystywanej do czynnego zabezpieczenia
antykorozyjnego gazociągu, dla której moc przyłączeniowa nie przekroczy 6 kW.
Na etapie eksploatacji obiektu przewiduje się również okresowe odwadnianie
gazociągu przez wyspecjalizowany serwis. Wytwarzany odpad będzie przekazywany
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na jego zagospodarowanie.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia z dala od granic państwa oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu
przedmiotowej inwestycji) przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Zakres i skala potencjalnych emisji związanych z jego funkcjonowaniem wykluczają
możliwość wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań w odniesieniu do
poszczególnych komponentów środowiska. 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.
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.”
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Nr 0151/P/17/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8
maja 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Góra św. Anny” na terenie parku obowiązuje
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
przepisów ustawy ooś. Zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm.) na terenie parku krajobrazowego
mogą być realizowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco
negatywnego wpływu na na ochronę parku krajobrazowego. Ponadto w myśl art. 17 ust. 2
ww. ustawy o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego.
Przebudowa gazociągu zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn.zm.) stanowi inwestycję celu
publicznego w związku z powyższym nie podlega zakazom wprowadzonym na terenie parku
krajobrazowego.
Inwestycja zlokalizowana będzie poza stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków
roślin, chronionych gatunków grzybów oraz poza obszarami o wyróżniających się walorach
faunistycznych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach
o szczególnych walorach krajobrazowych.
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 wypełnieniem przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów formalnych do
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając wymogi w zakresie
ochrony środowiska – organ rozpatrzył przedmiotową sprawę w oparciu o załączone
materiały oraz uzyskane opinie.

Planowane przedsięwzięcie powinno zostać zaprojektowane w taki sposób, by jego
realizacja i eksploatacja zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o
której mowa w art. 72 ust.1 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 2008 r. Nr 199, poz.1227 z późn.zm.).
Od niniejsze decyzji przysługuje stronie możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach podlega opłacie skarbowej w wysokości 205 zł (dwieście pięć złotych) zgodnie
z art. 4 część I załącznika ust 45 ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)
Wpłatę dokonano na konto UM w dniu 03.04.2012 r. numer referencyjny operacji 0207182027-2881.
Opracowała:
Joanna Buska-Gnoińska
Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska
24.05.2012 r.

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

Otrzymują:
− Pan Serwacy Pierchała, Usługi Projektowe, ul. Kosynierów 9, 44-203 Rybnik – pełnomocnictwo GSG Sp. z o.o.., Oddział ZG w
−
−
−
−

Opolu, ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole.
Strony postępowania – tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, BIP Zdzieszowice
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
A/a

Załącznik nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia
znak OŚ.6220.7.2012.JBG z dnia 24.05.2012 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na przebudowa gazociągu
średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6
MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza.
Nazwa przedsięwzięciami
Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN
1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc. Żyrowa – Rozwadza o zakresie: gazociąg
DN 250 mm CN 1.6 MPa.

Lokalizacja
Zdzieszowice – Żyrowa, powiat krapkowicki, teren działek nr 151, 149, 147, 146, 140, 138/1,
137/1, 116/2, 91, 98/1, 108, 204/3, 207/1, 214/6, 214/7, 214/8, 214/9, 214/10, 220, 223/1, 553,
231/1, (jednostka ewidencyjna 160505_5 Zdzieszowice-Obszar wiejski, obręb ewidencyjny
0006 Żyrowa).

Inwestor
Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2
45-071 Opole
Pełnomocnik:
Pan Serwacy Pierchała Usługi Projektowe
ul. Kosynierów 9
44-203 Rybnik
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.
Gazociąg wykonany zostanie z rur przewodowych stalowych o średnicy DN250mm,
zgodnych z PN-EN 10208-2:2011. Załamania gazociągu wykonane zostaną za pomocą łuków
giętych fabrycznie. Rury i kształtki będą łączone przez spawanie elektryczne zgodnie
z wymogami i zaleceniami normy PN-EN 12732. W celu zwiększenia trwałości i
bezpieczeństwa eksploatacji obiektu przewiduje się bierne zabezpieczenie antykorozyjne
gazociągu (izolacja fabryczna rurociągów powłoką polietylenową wzmocnioną 3LPE N-v,
zgodnie z PN-EN12068, izolacja złączy zgodnie z DIN30670 – klasa izolacji C50) oraz
czynne zabezpieczenie antykorozyjne gazociągu (ochrona katodowa). 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.

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów,
paliw i energii
Woda - przewiduje się wykorzystanie wody jedynie do wykonania zamulenia odcinka
istniejącego gazociągu, który zostanie wyłączony z użytkowania - szacowana maksymalna
ilość wody, która zostanie wykorzystana do realizacji w/w przedsięwzięcia: ok. 176m3.
Piasek - wykorzystany zostanie jako podsypka i obsypka układanego gazociągu przewidywana ilość piasku wykorzystanego do realizacji w/w przedsięwzięcia: ok. 300m 3
(przy założeniu częściowego wykorzystaniu do obsypki gruntu rodzimego).
Stal - przewidywana ilość rur stalowych DN250 wykorzystanych do realizacji w/w
przedsięwzięcia: ok. 75 ton stali (rury będą posiadały fabryczną izolację polietylenową).
Benzyna - wykorzystywana będzie do napędu agregatu spawalniczego oraz sprężarki
spalinowej wykorzystywanych w trakcie prac spawalniczych oraz podczas pneumatycznej
próby ciśnienia. Szacuje się, że łączne zużycie paliwa (benzyny) nie powinno przekroczyć
1000 litrów.
Ropa naftowa - zużyta zostanie do napędu silników spalinowych środków transportu i sprzętu
(samochody ciężarowe, koparki, dźwigi, urządzenia przewiertowe itp.) - zużycie paliwa
zależne będzie od taboru jakim dysponował będzie wykonawca robót, szacuje się, że zużycie
ropy nie przekroczy 25 ton.
Propan-butan - będzie wykorzystywany do zasilania palników podczas nakładania rękawów
termokurczliwych izolacji PE w miejscach łączeń gazociągów (ok. 180 punktów połączeń) przewiduje się wykorzystanie ok. 50 kg tego gazu.
Benzyna ekstrakcyjna - wykorzystana zostanie do czyszczenia nawierzchni rury przed
nałożeniem rękawów termokurczliwych – szacowane zużycie ok. 10 litrów.
Materiały izolacyjne - do izolacji połączeń rurociągów (powłoki z taśm i materiałów
termokurczliwych – ok. 180 kpl.)
Podczas eksploatacji stacji pomiarowej przewiduje się wykorzystanie energii elektrycznej do
zasilania Stacji Ochrony Katodowej - moc przyłączeniowa nie przekroczy 6 kW, zaś
zapotrzebowanie energii około 5000 kWh/rok. Zakres i skala potencjalnych emisji
związanych z jego funkcjonowaniem wykluczają możliwość wystąpienia istotnych
negatywnych oddziaływań w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska.
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.
Z up. BURMISTRZA
mgr Sybila Zimerman
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic
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Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
Numer wpisu w spisie kart
B/3/2012
Zakres przedmiotowy decyzji
Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia:”przebudowa gazociągu
średniego podwyższonego ciśnienia gazu
koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa
relacji ZK Zdzieszowice – Obrowiec odc.
Żyrowa – Rozwadza”
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Znak sprawy
Data wydania
Nazwa organu, który wydał decyzję
Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy
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OŚ.6220.7.2012.JBG
24.05.2012 r.
Burmistrz Zdzieszowic
Pan Serwacy Pierchała (pełnomocnik)
Górnośląska Spółka Gazownictwa
Opolu
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji Miejsce przechowywania (nazwa organu,
Urząd Miejski Zdzieszowice
nazwa komórki organizacyjnej, numer
Referat Infrastruktury i Ochrony
pokoju, numer telefonu)
Środowiska
Pok. Nr B 207
Tel. 077/4064453
Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz Prawomocna - 08.06.2012 r.
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach
Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia
Brak
informacji
Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja
Uwagi
-

w

