Zdzieszowice, 05.05.2010 r.

Oś. 7625-12/2009 /I-2010

POSTANOWIENIE
Na

podstawie

art.

123,

art.

49

ustawy

z

dnia

14

czerwca

1960

r.

Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)
oraz art. 69 ust. 4 i art. 74 ust. 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. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
po rozpatrzeniu wniosku przedłoŜonego przez
WOKTAN Sp. z o.o. - ul. Powstańców 14, 41-204 Sosnowiec

w

przedmiocie

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach

realizacji

przedsięwzięcia

polegającego na
Budowie elektrowni opartej na silnikach Diesla zasilanych gazem koksowniczym w
Zdzieszowicach
zlokalizowanego na działkach o nr ew. 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 w Zdzieszowicach

POSTANAWIA
zawiesić

postępowanie

administracyjne

w

przedmiocie

uzyskania

decyzji

o

środowiskowych

uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia do czasu przedłoŜenia przez wnioskodawcę
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2009 r. do tutejszego Urzędu wpłynął wniosek firmy WOKTAN Sp. z o.o. w
Sosnowcu, ul. Powstańców 14, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni opartej na silnikach Diesla zasilanych gazem
koksowniczym w Zdzieszowicach.
W toku postępowania stwierdzono, iŜ wnioskowania inwestycja jest przedsięwzięciem opisanym w
§ 3 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.
U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) i moŜe wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.

Dnia 12 listopada 2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o
którym zostały poinformowane strony. Zawiadomienie zostało umieszczone na stronie internetowej
Urzędu Miasta Zdzieszowice i na tablicy ogłoszeń. Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły
Ŝadne uwagi, wnioski oraz zastrzeŜenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w
sprawie wniosku.
Wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 cytowanej ustawy zwrócono się z pismem do Starosty
Krapkowickiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii w
sprawie konieczności przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 13.11.09 r.
(wpłynęło do tut. urzędu 21.12.09 br.) o numerze NZ/GJ-3425-39/09 wydał opinię o potrzebie
przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.
Starosta Krapkowicki pismem - postanowieniem z dnia 11.12.09 r. o numerze ROŚ.7633-35/09
(wpłynęło do tut. urzędu 23.12.09 r.) powołując się na art. 156 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) i art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.) przekazał
według właściwości Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu (jako organowi właściwemu
do uzgodnienia warunków przedmiotowego przedsiewzięcia) wniosek w sprawie wyraŜenia opini co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „budowie
elektrowni opartej na silnikach Diesla zasilanych gazem koksowniczym.”
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 14.01.2010 r. znak RDOŚ-16WOOŚ-6613-29-081/09/wl wyraziła opinię, iŜ:
- dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko,
- zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naleŜy sporządzić w pełnym zakresie
zgodnie z art. 66 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) ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego oddziaływania na stan jakości
powietrza w otoczeniu przedsięwzięcia oraz na klimat akustyczny na terenach chronionych.
Na podstawie otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów i zapisów
zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Zdzieszowice
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/419/2002 z dnia 10.10.2002 r. oraz po ocenie
bezpośredniego i pośredniego wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz zdrowie i warunki
Ŝycia ludzi, dobra materialne, zabytki kultury oraz ich wzajemne relacje, moŜliwości i sposoby
zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, Burmistrz Zdzieszowic w dniu
14 stycznia 2010 r. wydał postanowienie nr Oś. 7625 – 12/2009/I-2010 o obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem przewidywanego oddziaływania na
stan jakości powietrza w otoczeniu przedsięwzięcia oraz na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Wobec
powyŜszego,
organ
zawiesza
przedmiotowe
postępowanie
administracyjne
w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego zamierzenia
inwestycyjnego
do
czasu
przedłoŜenia
przez
Inwestora
raportu
oddziaływania
ww. przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 101 § 3 i art. 103 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami):
1.
na niniejsze postanowienie słuŜy stronom zaŜalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu za pośrednictwem Burmistrza Zdzieszowic w terminie 7 dni od daty doręczenia,
2.
zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w Kodeksie postępowania
administracyjnego.

BURMISTRZ

Diter Przewdzing

Otrzymują:
I. WOKTAN Sp. z o.o. - ul. Powstańców 14, 41-204 Sosnowiec
II. Strony wg rozdzielnika:
1.
Skarb Państwa – ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice
2. - Gabor Małgorzata i Gabor Erwin – ul. Miarki 44, 47-330 Zdzieszowice
3. - Seidel Stefania – ul. Myśliwca 57, 47-330 Zdzieszowice
4. - Przewdzing Aniela, Przewdzing Diter, Przewdzing Klaudia, Przewdzing Józef-ul. Zielona 22, 47-330 Zdzieszowice
5. - Przewdzing Krystyna – ul. Leśna 7, 47-330 Zdzieszowice
6. - Arcelormittal Poland S.A. z siedzibą w Katowicach – ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowice
7. - Zakłady Koksowniacze „Zdzieszowice” Sp. z o.o.- ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdzieszowice
8. -Sochor Jerzy – ul. Lesiańska 16a, 47-330 Januszkowice
9. -Zarmen Sp. z o.o. - ul. Filarskiego 37, 47-330 Zdzieszowice
III. A/A

