
              Zdzieszowice, dnia 2014-12-12

  
 OŚ.6220.7.2014.JBG

POSTANOWIENIE
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj.  Dz.U.  z  2013  r.  poz.  267)  oraz  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 2013 r., poz.1235 ze zm.), a także
§ 3 ust.1 pkt.78  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 z późn.zm.),
po zapoznaniu się z opiniami  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
z dnia 21.11.14 r.,  znak NZ/TM-4325-31/14 oraz Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony Środowiska w
Opolu z dnia 28.11.14 r., znak WOOŚ.4241.341.2014.IM         

       BURMISTRZ ZDZIESZOWIC po rozpatrzeniu wniosku: 

   ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach

         ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice

w   sprawie   uzyskania   decyzji   o   środowiskowych   uwarunkowaniach   zgody   na    realizację 
przedsięwzięcia  pn.:

modernizacja  biologiczno-chemicznej  oczyszczalni  ścieków  ZK  Zdzieszowice  w  zakresie
trzeciego stopnia oczyszczania  BOŚ. Instalacja  ozonowa ścieków – hala  filtrów,  dmuchaw
i  dozowania  reagentów  (HFDR)  zlokalizowanego  na  dz.  ew.  nr  1937/1  obr.  7  przy  ul.
Powstańców Śląskich  1 w Zdzieszowicach

po  uzyskaniu  opinii  Regionalnego  Dyrektora  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 

postanawia

odstąpić od  obowiązku  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko  przedmiotowego
przedsięwzięcia. 

UZASADNIENIE

Firma ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach w dniu 30.10.2014 r. złożyła w tut.
urzędzie wniosek znak T3.3/1312/2014 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. modernizacja biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków ZK Zdzieszowice w
zakresie trzeciego stopnia oczyszczania BOŚ. Instalacja ozonowa ścieków – hala filtrów, dmuchaw i
dozowania reagentów (HFDR) zlokalizowanego na dz.ew. nr 1937/1 obr. 7 przy ul. Powstańców Śl
1 w Zdzieszowicach

Do  wniosku  Inwestor  dołączył  kartę  informacyjną  przedsięwzięcia,  mapę  ewidencyjną
obszaru  inwestycji,  wypis  z  rejestru  gruntów,  wypis  i  wyrys  z  miejscowego  planu



zagospodarowania  przestrzennego  oraz  wersję  elektroniczną  zapisu  karty  informacyjnej
przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.1 pkt78 (instalacje do oczyszczania ścieków
przemysłowych z wyłączeniem instalacji, które nie powodują wprowadzania do wód lub urządzeń
ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w
załączniku  nr  11  do  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  24  lipca  2006  r.  w  sprawie
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 oraz  z 2009 r.
Nr 27, poz.169) 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 z późn.zm.)
zostało  zakwalifikowane  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko. 

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 (Dz. U z
2013 r.,  poz.1235 ze zm.), pismem z dnia 10.11.2014 r. znak OŚ.6220.7.2014.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  piśmie
(opinii sanitarnej) z dnia 21.11.14 r.  (data wpływu do tut. urzędu 26.11.14 r.) znak NZ/TM-4325-
31/14 wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia
na środowisko. 

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  w  Opolu  w  postanowieniu
WOOŚ.4241.431.2014.IM  z  dnia  28.11.14  r.  (data  wpływu do  tut.  urzędu  04.12.14  r.)  wyraził
opinię,  iż  dla  przedmiotowego  przedsięwzięcia  nie  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko.

Organ zważył co następuje:
-  przedsięwzięcie  będzie  realizowane  na  działce  ew.  Nr  1937/1,  obr.  7  dla  której  obowiązuje
miejscowy plan  zagospodarowania  przestrzennego  dla  m.  Zdzieszowice  uchwalony przez  Radę
Miejską w Zdzieszowicach uchwałą Nr LII/419/2002 z dnia 10.10.02 r. Zgodnie z w/w planem
teren  inwestycji  znajduje  się  na  obszarze  oznaczonym  symbolem  No-tereny  urządzeń
odprowadzania i oczyszczania ścieków;
-  zgodnie  ze  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Zdzieszowice  (uchwała  nr  XIII/97/2011  Rady Miejskiej  w  Zdzieszowicach)  teren  oczyszczalni
zlokalizowany jest  w zasięgu powodzi  z 1997 r.,  który wyznacza w studium obszar  zagrożony
powodzią. Dla przedmiotowych terenów przeznaczonych pod zainwestowanie w granicach terenów
zalewowych wymaga sie  właściwych zabezpieczeń i  rozwiązań technologicznych (  rozwiązanie
techniczne  instalacji  jest  zaprojektowane  jako  system  szczelny  i  zabezpieczony  jest  przed
ewentualnym  uwolnieniem  do  środowiska  w  przypadku  zalania  obiektów  oczyszczalni  w
przypadku powodzi);  
-  inwestycja obejmuje zakresem wykonanie instalacji ozonowania ścieków w obrębie istniejącej
hali na terenie biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków;
-  instalacja  ozonowania  wspomagać  będzie  procesy  doczyszczania  ścieków  przemysłowych
poprzez chemiczne utlenianie resztkowych stężeń związków refrakcyjnych;
- projektowana instalacja ozonowania włączona będzie w układ technologiczny w hali filtrów;
- planowana inwestycja nie powoduje zmian w zagospodarowaniu terenu, które pogarszałyby stan
zieleni urządzonej w otoczeniu obiektu;
- zastosowane technologie nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i środowiska są z powodzeniem



stosowane w uzdatnianiu wody pitnej i lokalizowane w zakładach produkcji wody, jako spełniające
wymagania ochrony środowiska;
- w fazie użytkowania nie istnieje możliwość bezpośredniego negatywnego oddziaływania na wody,
jak również ze względu na lokalizację wewnątrz zamkniętej hali nie przewiduje się występowania
uciążliwości hałasowej;
-  na  etapie  użytkowania  spośród  możliwych  oddziaływań  występować  będzie  zorganizowania
emisja resztkowego ozonu do powietrza;
-  w  celu  ograniczenia  potencjalnego  negatywnego  oddziaływania  inwestycji  przewiduje  się
zastosowanie instalacji alarmowej na wypadek awarii lub rozszczelnienia instalacji, optymalizację
dawki ozonu poprzez regulację wydajności urządzenia oraz oczyszczanie powietrza z resztkowego
ozonu w urządzeniu destruktora;
-  oddziaływanie  hałasu  w  trakcie  realizacji  inwestycji  będzie  miało  charakter  przejściowy  i
ograniczy się do czasu trwania prac budowlanych i dowozu materiałów (uciążliwość akustyczna
samochodów i maszym budowlanych będzie w obrębie obszaru o charakterze przemysłowym i nie
będzie stanowić uciążliwości dla sąsiednich posesji);
-  w  trakcie  prowadzenia  prac  ziemnych  wystąpi  chwilowa  emisja  zanieczyszczeń  pyłowych  i
gazowych  spowodowana  tymi  robotami,  źródłem  zanieczyszczenia  powietrza  będą  środki
tansportu,  sprzęt  mechaniczny  oraz  inne  urządzenia  napędzane  silnikami  spalinowymi  (wpływ
krótkotrwały na stan zanieczyszczenia powietrza wyłącznie na obszarze inwestycji);
- podczas prac budowlanych istnieje potencjalne zagrożenie związane z możliwością awarii maszyn
i  wycieku  benzyny,  olejów  silnikowych,  hydraulicznych  lub  płynów  chłodniczych  (dla
zabezpieczenia  terenu  przed  skażeniem  wyklucza  się  wszelkie  prace  remontowe  lub  wymianę
płynów eksploatacyjnych w pojazdach obsługujących realizację inwestycji bezpośrednio na terenie
inwestycji oraz drodze dojazdowej;
-  w trakcie  prowadzenia  prac  powstawać  będą  ścieki  bytowe,  wytwarzane  przez  pracowników
( pracownicy będą korzystać z węzła sanitarnego oczyszczalni ścieków);
- odpady będą selektywnie zbierane w szczelnych, oznakowanych pojemnikach i zagospodarowane
przez uprawnioną firmę, zgodnie z wymogami ustawy o odpadach;
-  emisja  z  instalacji  ozonującej  nie  spowoduje  przekroczenia  standardów  jakości  powietrza  w
swoim  otoczeniu  ani  nie  wpłynie  na  dotrzymanie  celów  długoterminowych  dla  stężeń  ozonu
zarówno ze względu na ochronę zdrowia ludzi jak i na ochronę roślin;
- realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie
Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry;           
- realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia
wystąpienia poważnej awarii;
-  ze  względu  na  lokalizację  przedsięwzięcia  (z  dala  od  granic  państwa)  oraz  jego  charakter
inwestycja  nie  wymaga  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznego
oddziaływania na środowisko;
- nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów; 
- w ramach planowanej inwestycji w jej bezpośrednim otoczeniu nie występują obszary podlegające
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U Nr 92, poz.880
z późn.zm.), brak jest na omawianym obszarze gatunków chronionych fauny i flory;
- najbliższe obszary chronione występują w zakresie oddziaływania zrzutu ścieków wskazanego w
dokumentacji operatu wodnoprawnego, który obejmuje rzekę Odrę ( w tym zasięgu oddziaływania
tj.  na  odcinku  rzeki  występują  takie  formy  ochrony  przyrody  jak  obszar  Natura  2000  "Łęg
Zdzieszowicki"  i  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  "Łęg  Zdzieszowicki")-  budynek  na  terenie
oczyszczalni, w którym zabudowana będzie instalacja jest zlokalizowany w odległości ponad 200 m
od wymienionych form ochrony przyrody;
- zwiększenie redukcji związków refrakcyjnych w odprowadzanych ściekach w wyniku realizacji
inwestycji,  będzie  wpływać  na  poprawę  warunków  funkcjonowania  ekosystemów  wodnych  w
obrębie  najbliższych  form  ochrony  przyrody,  ograniczając  negatywne  oddziaływanie  presji
scharakteryzowanych dla tego obszaru;   



- w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
nie występują:

– obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
– obszary wybrzeży,
– obszary górskie lub leśne,
– obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne  zbiorników

wód śródlądowych,
– obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 
– obszary przylegające do jezior,
– uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej     

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 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 2013 r., poz.1235 z późn.zm.)  a w
szczególności  po  uwzględnieniu  stanowiska  organów  opiniujących  tj.  Regionalnego  Dyrektora
Ochrony  Środowiska  w  Opolu  i  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w
Krapkowicach stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego przedsięwzięcia.

Wobec  powyższego orzeczono jak w sentencji.                     
      

Pouczenie:
      

Na niniejsze postanowienie nie służy prawo złożenia zażalenia, zgodnie z art. 142 kpa postanowienie w tej
sprawie można zaskarżyć w odwołaniu decyzji. 

     

        

BURMISTRZ

       mgr Sybila Zimerman

Otrzymują:
1.ArcelorMittal Poland  S.A. Oddział Zdzieszowice – ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
2. A/a 
Do wiadomości:
- Tablica ogłoszeń w/m
- Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
- RDOŚ w Opolu – ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
- PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice
- A/a


