BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Zdzieszowice, dnia 12.08.2019 r.
OŚ.6220.2.2019.AK

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt
2, 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 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730,
1133), a także § 3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) po
rozpatrzeniu wniosku ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice
(wniosek znak T3.3/489/2019) w imieniu, którego występuje pełnomocnik Pana Wojciech
Kaczmarek złożonego w dniu 4 czerwca 2019 r. uzupełnionego o brakujące dokumenty w dniu
17.06.2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na Budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1
V1000 i nr 2 V10Q0 w ArcelorMittal Poland S.A. planowanego w miejscowości Zdzieszowice,
obręb ewidencyjny 0007, działka nr 1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1, po zasięgnięciu opinii
organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Gliwicach
Orzekam
stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia
przedsięwzięcia na środowisko

oceny

oddziaływania

przedmiotowego

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 29.05.2019 r. złożonym do tutejszego urzędu w dniu 04.06.2019 r. firma
ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice, w imieniu, której występuje
pełnomocnik Pan Wojciech Kaczmarek wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr
1 V1000 i nr 2 V1000.
Do w/w wniosku inwestor dołączył: kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) wraz z jej
zapisem w formie elektronicznej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, uproszczony wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo udzielone Panu
Wojciechowi Kaczmarek, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach (205 zł) oraz za udzielone pełnomocnictwo (17 zł).
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W dniu 05.06.2019r. Burmistrz Zdzieszowic pismem nr OŚ.6220.2.2019.AK wezwał
pełnomocnika inwestora do uzupełnienia braków we wniosku. W dniu 17.06.2019 r. uzupełniono
wniosek o poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej
przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie
Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku (www.ekoportal.gov.pD. Nr karty 71/2019.
Planowana inwestycja, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia kwalifikuje się do § 3 ust. 2 pkt 1 (polegające na rozbudowie, przebudowie lub
montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i
niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 23
(rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej,
oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w
ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostało zakwalifikowane
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa opolskiego, powiatu
krapkowickiego, w gminie Zdzieszowice, w mieście Zdzieszowice, przy ul. Powstańców Śląskich
l, na działce ewidencyjnej nr 1215/33, obręb ewidencyjny 0007 Zdzieszowice, należącej do
inwestora. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
m. Zdzieszowice uchwalonym przez Radę Miejską w Zdzieszowicach uchwałą nr. LI 1/419/2002 z
dnia 10 października 2002r. Zgodnie z w/w planem teren inwestycji znajduje się na obszarze
oznaczonym symbolem PP - tereny przemysłowe.
Dnia 17.06.2019 r, wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za
strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami
art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ uznano wnioskodawcę oraz podmioty, któremu przysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, tj. w gminie Zdzieszowice obręb Zdzieszowice, w gminie Leśnica obręb Leśnica.
W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z brzmieniem art. 49
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ, o wszystkich etapach
prowadzonego postępowania strony informowane były w formie publicznego obwieszczenia
wywieszonego na okres 14 dni. Obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 17.06.2019 r.
zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz obwieszczenie nr
OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 17.06.2019 r. podające do publicznej wiadomości informację o
wszczęciu postępowania wywieszone zostały w okresie od 17.06.2019 r. do 02.07.2019 r. w
miejscach:
tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie
www.ekoportal.gov.pl:
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
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Burmistrz Zdzieszowic w dniu 18.06.2019 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Leśnicy z
prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. Zgodnie z pismem nr ZP.604.1.2019
z dnia 16.07.2019 (data wpływu do tutejszego urzędu 18.07.2019 r.) obwieszczenia zostały
wywieszone na tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy w okresie od 24.06.2019
r. do 15.07.2019 r. oraz na stronie bip.leśnica.pl od dnia 24.06.2019 r.
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
2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) pismem z dnia 18.06.2019 r. znak OŚ.6220.2.2019.AK,
wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w
Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie
WOOŚ.4220.177.2019.BB z dnia 27.06.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.06.2019 r.)
wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 01.07.2019 r.
znak NZ.4315.18.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 03.07.2019 r.) zwrócił się do
Burmistrza Zdzieszowic o przesłanie pełnomocnictwa upoważniającego Pana Wojciecha
Kaczmarka z firmy PROMOT Sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze do działania w imieniu
inwestora. Burmistrz Zdzieszowic pismem z dnia 04.07.2019 r. znak OŚ.6220.2.2019.AK przesłał
kserokopię pełnomocnictwa nr 41/2015 oraz wyjaśnienia, iż Pan Wojciech Kaczmarek jest
pełnomocnikiem inwestora ArcelorMittal Poland S.A., a firma Promont Sp. z o.o. jest wykonawcą
dokumentacji (KIP) na zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 09.07.2019 r.- znak
NZ.4315.18.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 10.07.2019 r.) wniósł o odstąpienie od
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Opinią znak GL.ZZO.3.435.138.1.2019.DB z dnia 03.07.2019 r. (data wpływu do urzędu
16.07.2019 r.) Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
oraz określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:
wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który
zapewni zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliwa i płynów
technicznych;
• zaplećże budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji
ropopochodnych;
• wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego.
W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Zdzieszowic
stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych
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organów opiniujących, postanowieniem nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 19.07.2019 r. stwierdził
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.
Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
Informację o w/w postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku fwww.ekoportal.gov.plh Nr karty 88/2019.
Dnia 19.07.2019 r. Burmistrz Zdzieszowic wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK
zawiadamiając strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i
materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK o opiniach
wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Zastępcę Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a
także o wydaniu postanowienia nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 19.07.2019 r. Do dnia wydania
niniejszej decyzji strony biorące udział w postępowaniu nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły
zastrzeżeń.
Obwieszczenia nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 19.07.2019 r. wywieszone zostały w okresie
od 19.07.2019 r. do 02.08.2019 r. w miejscach:
• tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
• BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
Burmistrz Zdzieszowic w dniu 19.07.2019 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Leśnicy z
prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. W dniu 12.08.2019r. (data wpływu
do tutejszego urzędu) Urząd Miejski w Leśnicy odesłał obwieszczenia z pieczęcią informującą, iż
obwieszczenia zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.07.2019 r. do 08.08.2019 r.
oraz na stronie bip.leśnica.pl od dnia 24.08.2019 r.
Podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy uwzględniono uwarunkowania wymienione
w art. 63 ust 1 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.
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terem oraz ich wzajemnych proporcji, a także
istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:
Planowana inwestycja polegać będzie na budowie mrociągów hermetyzacji zbiorników
smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w
magazynie smoły oddziału węglopochodnych P3.2. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejną
częścią realizowanego zadania hermetyzacji zbiorników znajdujących się w ArcelorMittal S.A.
Oddział Zdzieszowice. Głównym zadaniem rurociągu hermetyzacji będzie odbiór gazów (oparów
smoły) z hermetyzowanych zbiorników nr 1 V1000 i nr 2 Y1000.
W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
• budowę rurociągu hermetyzacji o średnicy DN200 ze zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2
V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie smoły
oddziału węglopochodnych P3.2,
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•

budowę fragmentu estakady złożonej z dźwigarów oraz słupów stalowych opartych na
fundamentach żelbetowych (powierzchnia fundamentów żelbetowych będzie wynosić około
150 m2),
• montaż niezbędnej armatury oraz podestów obsługowych.
Część rurociągu o powierzchni 550 m2 zostanie poprowadzona po istniejących estakadach.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie oddziału węglopochodnych P3.2, na którym znajdują
się instalacje technologiczne, estakady technologiczne, podziemne i napowietrzne sieci
przewodzące różne media technologiczne, energetyczne i wodno-kanalizacyjne, wewnątrz
zakładowe drogi, tory kolejowe oraz zieleń niska.
Obecnie zbiorniki smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 są wyłączone z eksploatacji. Inwestor
zamierza ponownie ich używać w procesie technologicznym, co wiąże się z koniecznością budowy
instalacji zapobiegającej niezorganizowanej emisji gazów z zaworów ciśnieniowych w tych
zbiornikach poprzez: .
• podłączenie zaworu wylotowego do odbieralniki gazu koksowniczego,
• odpowiednie spalanie odbieranego gazu.
Zestawienie powierzchni działki ewidencyjnej 1215/33, terenu ArcelorMittal Poland S.A.
Oddział Zdzieszowice oraz terenu wydzielonego na planowane przedsięwzięcie:
• powierzchnia terenu będącego we władaniu
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział
Zdzieszowice - 1 876 000 m2,
• powierzchnia działki ewidencyjnej 1215/33 - 1 836 964 m2,
• powierzchnia terenu działki wydzielonego z działki ewidencyjnej nr 1215/33, na której
planowane przedsięwzięcie zostanie bezpośrednio zlokalizowane i objęta projektem
budowlanym - 850 m2,
• powierzchnia proj ektowanych obiektów budowlanych (powierzchnia rurociągu hermetyzacji
prowadzonego po nowej estakadzie) - 300 m2,
• powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po istniejących estakadach - 550 m2.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 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 oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sąsiedztwie inwestycji nie będą
realizowane inne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z
planowanym przedsięwzięciem. Realizacja niniejszej inwestycji nie spowoduje skumulowania
oddziaływań w stosunku do stanu obecnego.
c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i
powierzchni ziemi:
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zużycia wody oraz surowców. Inwestycja w
trakcie eksploatacji nie powoduje zapotrzebowania na wodę. Nie będą wytwarzane ścieki.
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d) emisji i występowania innych uciążliwości:
Podczas realizacji inwestycji może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji
zanieczyszczeń do powietrza spowodowany pracą maszyn i urządzeń oraz transportem materiałów i
urządzeń. Może również wystąpić unos pyłu, który pochodzić będzie z transportu materiałów i
urządzeń. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.
Podczas eksploatacji emisja substancji do powietrza nie występuje przy normalnej pracy
instalacji. W sytuacjach awaryjnych może dojść do krótkotrwałego rozhermetyzowania instalacji w
celu ochrony urządzeń i emisji oparów smoły do atmosfery.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi wzrost poziomu natężenia hałasu. Mając na
uwadze charakter planowanych prac, okres ich trwania oraz miejsce realizacji inwestycji (teren
przemysłowy) nie przewiduje się, aby mogły one powodować znaczne uciążliwości w tym zakresie.
Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem - tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane
są w kierunku północnym, w odległości ok. 450 m od granicy zakładu. Podczas pracy rurociągów
hermetyzacji emisja hałasu nie występuje.
Przedsięwzięcie
nie
będzie
źródłem
emisji
wibracji
i
promieniowania
elektromagnetycznego.
e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej dla przedsięwzięcia jest niezmiernie niski.
Sporadycznie mogą mieć miejsca zaburzenia technologiczne, takie jak brak mediów
energetycznych, usterka elementu instalacji (rurociągu). W rurociągach hermetyzacji przesyłane
będą opary smoły, które są substancjami palnymi. W związku z tym występuje zagrożenie
wybuchem. Możliwość wystąpienia pożaru oszacowano jako niskie. Jako zabezpieczenie na
wypadek poważnej awarii przemysłowej obiekty magazynu smoły wyposażone są w tace ochronne,
instalacje zraszaczową, półstałą instalację wodno-pinową oraz hydranty. Na wypadek pożaru
wyposażono również obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkgwe 2 kg).
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice należy do zakładów dużego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Z uwagi na rodzaj i skalę, planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na substancje,
których występowanie na terenie zakładu powoduje jego zaliczenie do zakładów dużego ryzyka
(ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (PAP) lub instalacje, w których te substancje
występują. Ryzyko wystąpienia PAP nie zmieni się. Nie przewiduje się zmian w funkcjonującym na
terenie zakładu systemie zapobiegania PAP. Potencjalna awaria nie stwarza zagrożenia wystąpienia
„efektu domina” i przeniesienia tej awarii na inne instalacje, w których znajdują się substancje
powodujące klasyfikację ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice do ZDR wystąpienia
PAP.
Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami
wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.
f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w
przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:
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Odpady powstałe podczas przygotowania placu budowy, głównie gleba, ziemia, kamienie
oraz urobek z pogłębiania zostaną częściowo wykorzystane na miejscu w ramach realizacji
inwestycji. W czasie prac budowlanych wytworzone zostaną także odpady opakowaniowe oraz
odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego. Wszystkie odpady powstałe w trakcie
realizacji przedsięwzięcia będą odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające uregulowany stan
formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Następnie będą poddane odzyskowi lub w
przypadku braku takiej możliwości unieszkodliwiane. Nie przewiduje się powstawania odpadów
niebezpiecznych w czasie trwania inwestycji.
W czasie eksploatacji zbiorników powstające pozostałości z instalacji węglopochodnych
będą zawracane do wsadu węglowego.
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania odpadów
produkcyjnych.
Przewidywana ilość i rodzaje wytworzonych odpadów powstałych w trakcie budowy:
• opakowania z papieru i tektury 15 01 01, z drewna 15 01 013, z metali 15 01 04 - 1 Mg/rok;
• odpady z betonu oraz gruz betonowyi z rozbiórek i remontów 17 01 01 oraz inne
niewymienione odpady 17 01 82 - 50 Mg/rok;
• drewno 17 02 01 i tworzywa sztuczne 17 02 03 - 1 0 Mg/rok;
• gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 - 250 Mg/rok;
• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 07
09 02,17 09 03 - 5 Mg/rok;
• niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 - 1 5 Mg/rok.
g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:
Na podstawie zebranej dokumentacji można założyć, że standardy jakości środowiska w
zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu zostaną dotrzymane.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w
szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów paturalnych, walorów
przyrodniczych
i
krajobrazowych
oraz
uwarunkowań
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska
łęgowe oraz ujścia rzek:
Przedsięwzięcie planowane nie jest zlokalizowane w sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych.
Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się poza granicami siedlisk łęgowych jak również
poza ujściem rzek.
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i
środowiskiem morskim.
c) obszary górskie lub leśne:
Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami górskimi i leśnymi.
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d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód
śródlądowych:
Zgodnie z dokumentacja na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte
ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i
zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000,
oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem
opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza
stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi
przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska
oraz w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.
W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność
biologiczną na terenie planowanej inwestycji.
Najbliższy obszar NATURA 2000 w odległości od granicy zakładu to Łęg Zdzieszowicki
około 2 km oraz Góra Św. Anny około 1,5 km. Najbliższy obszar korytarzy ekologicznych od
granicy zakładu to Dolina Górnej Odry około 1,3 km.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje
prawdopodobieństwo ich przekroczenia:
W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”
tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie przekroczeń poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz benzenu, a także poziomu docelowego
benzo(a)pirenu i ozonu, jednak w ramach eksploatacji rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły
nr 1 V1000 i nr 2 V1000 nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
krajobrazowych. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wpisane do
Rejestru zabytków obiekty znajdujące się na terenie zakładu.
h) gęstość zaludnienia:
Gęstość zaludnienia w sąsiedztwie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia na terenie
sołectwa Zdzieszowice wynosi ok. 941,9 os/km2, na terenie sołectwa Leśnica 184,0 os/km2.
i) obszary przylegające do jezior:
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W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne
naturalne zbiorniki wod stojących.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony
uzdrowiskowej.
k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:
Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o
kodzie PLGW2000127 oraz w zlewni
jednolitej części wód powierzchniowych:
PLRW60001911759 o nazwie Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, o statusie określonym
jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w
ramach przedsięwzięcia nie wpływają negatywnie na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) a ustanowionych w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1967).
3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów
wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie
może oddziaływać:
Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do
najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Inwestycja planowana jest w miejscowości
Zdzieszowice, obręb ewidencyjny 0007, działka nr 1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1.
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy
przyrodnicze:
Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter
(eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego
przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, ze w związku z realizacją i
eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i
złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na
środowisko.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania:
Brak istotnych oddziaływań na środowisko związanych z planowanym przedsięwzięciem.
Ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania nie będzie wymagane.
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e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na
etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.
f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań
przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących 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 oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:
Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sąsiedztwie inwestycji nie będą
realizowane inne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z
planowanym przedsięwzięciem. Realizacja niniejszej inwestycji nie spowoduje skumulowania
oddziaływań w stosunku do stanu obecnego.
g) możliwości ograniczenia oddziaływania.
Podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleb i wód
substancjami ropopochodnymi związanymi z pracą maszyn i urządzeń. Aby temu zapobiec,
konieczny będzie nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz prowadzenie
prawidłowej gospodarki paliwami. Instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków
przemysłowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmieni sposobu odprowadzania
ścieków opadowych. Przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie powodować
zapotrzebowania na wodę oraz nie będą wytwarzane ścieki.
Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko można osiągnąć
dzięki realizacji pewnych zaleceń na etapie planowania oraz podczas wykonywania projektów
budowlanych i wykonawczych. W celu minimalizacji oddziaływań prace budowlane powinny
odbywać się w porze dziennej, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący
postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie
przedmiotowej decyzji.
Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ust. 1 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, a w szczególności po analizie
zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu
stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych Opinii i uzgodnień stosownie do
art. 85 ust.2 pkt. 2 w/w ustawy odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja nie spowoduje
uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska
przyrodniczego.
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Charakterystyka przedsięwzięcia, na podstawie art. 84, ust. 2 ustawy OOŚ stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej decyzji.
Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.
Pouczenie
Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 2960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego stronom służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem
Burmistrza Zdzieszowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do
wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron
postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ.
Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę
skarbową w wysokości 205,00 zł (sło>mig^Meście pięć złotych), która została wpłacona na konto
Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach^ dmu^v0f\2O19 r.
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Załącznik:
1. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Otrzymują:
1. ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice na ręce pełnomocnika
Pana Wojciecha Kaczmarek - ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
- tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
- tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy;
- BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;
- BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl:
3. A/a AK

Do wiadomości:
1. RDOŚ w Opolu - ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. PPIS w Krapkowicach - ul. Ks Koziołka 30, 47-303 Krapkowicach
3. PGW Wody Polskie RZGW Gliwice Zarząd Zlewni w Opolu - ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
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Załącznik nr 1
do decyzji Burmistrza Zdzieszowic
nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r.
Charakterystyka przedsięwzięcia pn.
Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000
(zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2ustawy 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 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630).
1.

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie mrociągów hermetyzacji zbiorników
smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego
w magazynie smoły oddziału węglopochodnych P3.2. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest
kolejną częścią realizowanego zadania hermetyzacji zbiorników znajdujących się w
ArcełorMittal S.A. Oddział Zdzieszowice. Głównym zadaniem rurociągu hermetyzacji
będzie odbiór gazów (oparów smoły) z hermetyzowanych zbiorników nr 1 V1000 i nr 2
V1000.

2.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
• budowę mrociągu hermetyzacji o średnicy DN200 ze zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr
2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie
smoły oddziału węglopochodnych P3.2,
• budowę fragmentu estakady złożonej z dźwigarów oraz słupów stalowych opartych na
fundamentach żelbetowych (powierzchnia fundamentów żelbetowych będzie wynosić
około 150 m2),
• montaż niezbędnej armatury oraz podestów obsługowych.

3.

Część rurociągu o powierzchni 550 m2 zostanie poprowadzona po, istniejących estakadach.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie oddziału węglopochodnych P3.2, na którym
znajdują się instalacje technologiczne, estakady technologiczne, podziemne i napowietrzne
sieci przewodzące różne media technologiczne, energetyczne i wodno-kanalizacyjne,
wewnątrz zakładowe drogi, tory kolejowe oraz zieleń niska.
Obecnie zbiorniki smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 są wyłączone z eksploatacji. Inwestor
zamierza ponownie ich używać w procesie technologicznym, co wiąże się z koniecznością
budowy instalacji zapobiegającej niezorganizowanej emisji gazów z zaworów
ciśnieniowych w tych zbiornikach poprzez:
• podłączenie zaworu wylotowego do odbieralniki gazu koksowniczego,
• odpowiednie spalanie odbieranego gazu.

4.

Zestawienie powierzchni działki ewidencyjnej 1215/33, terenu ArcełorMittal Poland S.A.
Oddział Zdzieszowice oraz terenu wydzielonego na planowane przedsięwzięcie:
• powierzchnia terenu będącego we władaniu ArcełorMittal Poland S.A. Oddział
Zdzieszowice - 1 876 000 m2,
1

• powierzchnia działki ewidencyjnej 1215/33 - 1 836 964 m2,
• powierzchnia terenu działki wydzielonego z działki ewidencyjnej nr 1215/33, na której
planowane przedsięwzięcie zostanie bezpośrednio zlokalizowane i objęta projektem
budowlanym - 850 m2,
• powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych (powierzchnia rurociągu
hermetyzacji prowadzonego po nowej estakadzie) - 300 m2,
• powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po istniejących estakadach - 550
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