Zdzieszowice, 8 grudzień 2010 r

Oś. 7625 – 10/2010

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
Ŝe dnia 8 grudnia 2010 r. została wydana przez Burmistrza Zdzieszowic decyzja nr
Oś. 7625-10/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. uzbrojenie terenu
przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy na działkach o nr ewidencyjnych 757, 758/3, 758/4, 758/5,
758/6, 758/7, 758/8, 758/9, 758/10, 758/11, 758/12,758/13, 758/14, 758/15, 759, 791, 796, 797,
84/6.
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, powyŜszą 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.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Zdzieszowice, 8 grudzień 2010 r.

Oś. 7625-10/2010

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 75 ust. 1, pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2
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 ( Dz. U
Nr 199, poz.1227 z późn.zm.) oraz § 3 ust.1 pkt.56, 63, 72a 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.),
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku złoŜonego przez
Pana Marka Klyk Biuro Projektowe ECO-UNIT pełnomocnika inwestora Gminę Zdzieszowice w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na uzbrojeniu terenu przy ul.
Waryńskiego w Rozwadzy i po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krapkowicach z dnia 09.11.10 r. znak NZ/TM-4325-50/10 oraz Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18.11.10 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.11.10 r.)
znak RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2-460/1/10/ic
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Zdzieszowice złoŜył dnia 14.10.2010 r. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w
Rozwadzy.
Do wniosku dołączono dokumenty, o których mowa w art. 74 ust. 1 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 (Dz. U Nr 199,
poz.1227 z późn.zm.) tj. kartę informacyjną przedsięwzięcia, mapę ewidencyjną z zaznaczonym
terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wypis z ewidencji gruntów.
Dane o złoŜonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach zawierających informacje o środowisku prowadzonym przez Referat Infrastruktury
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, ul. Bolesława Chrobrego 34, II piętro
-pok. B-207.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W toku postępowania stwierdzono,
Ŝe przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem wymienionych w rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z
kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko / Dz. U.
z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn.zm./ - § 3 ust. 1 pkt 72a, 56 i 63.
Dnia 29 października 2010 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, o
którym poinformowano strony, które w określonym terminie nie wniosły Ŝadnych uwag i nie
zgłosiły zastrzeŜeń. Obwieszczenie Burmistrza zostało podane do publicznej wiadomości na okres
od dnia 29.10.2010r. do dnia 12.11.2010r. poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu,
- zamieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach,
W związku z powyŜszym, wypełniając dyspozycje art. 64 cytowanej ustawy wystąpiono
dnia 29.10.br. z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach o wydanie opinii co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach dnia 09.11.2010 r. (data wpływu do
tut. urzędu 09.11.br.) znak: NZ/TM-4325-50/10 wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Opolu dnia 18.11. br. (data wpływu do tut. urzędu 22.11.br.) postanowieniem znak RDOŚ-16-WOOŚ6613-2-460/1/10/ic wyraził opinię, Ŝe dla przedsięwzięcia polegającego na uzbrojeniu terenu przy ul.
Waryńskiego w Rozwadzy nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko.
23 listopada 2010 r. stosownie do art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2000r Dz.U. Nr 98, poz.1071 ze zmianami) Burmistrz Zdzieszowic
zawiadomieniem poinformował o otrzymanych uzgodnieniach od organów opiniujących tj. PPIS w
Krapkowicach i RDOŚ w Opolu. Zawiadomienie zostało umieszczone (na okres od 23.11-30.11.10 r.)
na stronie internetowej BIP miasta Zdzieszowice oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
O przychyleniu się organów do powyŜszych opinii zawaŜyły następujące uwarunkowania, o
których jest mowa w art. 63 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:
- Zgodnie z przedstawioną dokumentacją planowanym przedsięwzięciem jest uzbrojeniu terenu
przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy tj. przebudowa istniejącej magistrali wodociągowej, wykonanie
sieci wodociągowej rozdzielczej, kanalizacji sanitarnej, układu komunikacyjnego wraz z systemem
odwadniania i oświetlenia oraz skablowanie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej
15 kV wraz z budową stacji transformatorowej.
- Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
a) przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej DN150 znajdującej się w ulicy
waryńskiego do średnicy DN250 w celu zwiększenia jej przepustowości na odcinku o
długości około 300 m,
b) wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 o średnicy DN80 i
DN100 o długości łącznej około 1850 m,
c) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC-U o średnicy DN200 o
łącznej długości około 1850 m,
d) budowa drogi publicznej łączącej ul. Waryńskiego z ul. Szkolną o długości około 375 m,

e) budowę dróg wewnętrznych w obszarze uzbrojonego terenu o łącznej długości około
1000 m,
f) budowę systemu
odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego (drogi
publicznej i dróg wewnętrznych) skłądającego się z układów odprowadzania wód
opadowych do gruntu (wpusty deszczowe, studnie chłonne) oraz odcinków kanalizacji
deszczowej. Na planowane odprowadzenie wód opadowych do ziemi wymagane jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
g) wykonanie oświetlenie ulicznego wzdłuŜ projektowanego układu komunikacyjnego
(drogi publicznej i dróg wewnętrznych),
h) przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV poprzez jej
skablowanie na odcinku o długości około 400 m wraz z budową stacji transformatorowej.
- Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia moŜe
występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na
charakter prac moŜliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie trenu objętego przedsięwzięciem,
zmiany te jednak nie będą znaczące i nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.
- W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić
uciąŜliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą sprzętu budowlanego.
Niemniej jednak relatywnie krótki okres trwania prac nie powinien powodować nadmiernej
uciąŜliwości dla otoczenia. Prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej.
- Wszystkie odpady będą gromadzone selektywnie w specjalnie do tego przygotowanych miejscach
na terenie budowy, a następnie przekazywane będą firmom posiadającym stosowne zezwolenia w
zakresie gospodarki odpadami.
- Masy ziemne zostaną częściowo wykorzystane na placu budowy do niwelacji terenu. Podczas
budowy plac budowy zostanie wyposaŜony w przenośne sanitariaty dla pracowników.
- W czasie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja do powietrza spalin pochodzących z
silników pojazdów oraz pyłu związana z ruchem grogowym. Jednak z uwagi na małe natęŜenie
ruchu drogowego na planowanych do budowy odcinkach dróg, w/w emisje nie będą znacząco
negatywnie oddziaływać na środowisko.
- Wody opadowe i roztopowe z powierzchni przedmiotowych odcinków dróg, odprowadzane będą
do gruntu.
- Eksploatacja przedmiotowych odcinków dróg będzie się równieŜ wiązała z powstawaniem
odpadów z czyszczenia ulic, które usuwane będą przez słuŜby świadczące usługi w zakresie
utrzymania czystości.
- Funkcjonowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie będzie
powodowało emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu do otoczenia, ani teŜ emisji odpadów.
- Podczas realizacji inwestycji nie wystąpią emisje substancji i energii, które mogłyby zagraŜać
środowisku czy zdrowiu ludzkiemu.
- Realizacja inwestycji nie wprowadzi zmian w wodach gruntowych, powietrzu oraz walorach
krajobrazowych środowiska naturalnego.
- Etap realizacji inwestycji będzie związany z wykorzystaniem takich materiałów jak rury,
materiały budowlane, kruszywa, masa betonowa, cement, mieszanki mineralno-asfaltowe, kostka
betonowa,profile metalowe, a takŜe woda i energia elektryczna.
- Roślinność nie powinna być naraŜona na negatywne skutki i naleŜy zwrócić uwagę aby pracujące
maszyny, urządzenia i samochody nie powodowały mechanicznych uszkodzeń pni i koron drzew
oraz warstwy urodzajnej gleby.
Mając na uwadze moŜliwe zagroŜenia środowiska – zwłaszcza przy istniejącym
uŜytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów
naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego naleŜy uznać usytuowanie przedsięwzięcia za odpowiednie.
W sąsiedztwie inwestycji nie występują tereny wodno - błotne, ani obszary o płytkim
zaleganiu wód podziemnych. Planowane przedsięwzięcie nie wiąŜe się równieŜ z negatywnym
wpływem na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne

zbiorników wód śródlądowych.
Inwestycja będzie realizowana poza obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze
względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym poza obszarami Natura 2000. NajbliŜej połoŜonymi obszarami podlegającymi
ochronie są: Park Krajobrazowy “Góra Św. Anny w odległości około 7 km, Obszar Chronionego
Krajobrazu “Łęg Zdzieszowicki” w odległości około 5 km. Ponadto w odległości około 15 km od
granic przedsięwzięcia zlokalizowany jest Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 OpoleZawadzki (GZWP-333).
Usytuowanie przedsięwzięcia jak równieŜ jego oddziaływanie nie jest powiązane z
obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani z obszarami o
krajobrazie mającym znaczenie archeologiczne, historyczne i kulturowe. Przedmiotowa inwestycja
nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony uzdrowiskowej oraz w obszarze przylegającym do
jezior. Na terenach sąsiednich nie występują obszary górskie, obszary wybrzeŜy.
Zamierzenie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych
obszarów mieszkaniowych w sołectwach Rozwadza-Krępna w obrębie gminy Zdzieszowice
zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Zdzieszowicach Nr LIV/400/98 z dnia 17.06.1998 r.
oraz planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Nr XL/275/09 Rady
Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30.07.2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Rozwadza.
Prace budowlane będą prowadzone w taki sposób, aby zminimalizować ilość wytworzonych
odpadów oraz ograniczać negatywne ich oddziaływanie na środowisko, zdrowie i Ŝycie ludzi.
Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związanego z
prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów cięŜarowych
obsługujących inwestycję, jednak relatywnie krótki okres ich trwania nie powinien powodować
nadmiernej uciąŜliwości dla otoczenia.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia naleŜy wykorzystywać maszyny i urządzenia
spełniające odpowiednie normy techniczne.
Projektowane przedsięwziecie polegające na kompleksowym uzbrojeniu terenu
przewidzianego pod zabudowę mieszkaniową połoŜone jest w Rozwadzy i obejmuje obszar o
powierzchni ok. 15,5 ha pomiedzy ul. Waryńskiego i Szkolną. Przedmiotowy teren jest obecnie
uŜytkowany rolniczo. Zlokalizowane w rejonie inwestycji drogi publiczne posiadają nawierzchnię
asfaltową. Otoczenie w rejonie włączeń do istniejącej i projektowanej infrastruktury stanowi
jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe z zabudowaniami gospodarczymi.
Przedsięwzięcie nie spowoduje zmian zasięgu geograficznego oddziaływania, ani teŜ nie
powoduje zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności. Planowane przedsięwzięcie nie
jest zaliczane do przedsięwzięć powodujących skumulowane oddziaływanie na środowisko i nie
wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
Realizacja i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie ponadto powodowała
zagroŜenia wystąpienia powaŜnej awarii, ponadnormatywnych uciąŜliwości w zakresie emisji
hałasu do środowiska, przekroczenia stęŜeń dopuszczalnych zanieczyszczeń w powietrzu oraz
powstawania znacznej ilości odpadów.
Ze względu na istniejące uwarunkowania terenowe tzn. teren o duŜym zróŜnicowaniu
wysokościowym, brak moŜliwości włączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz brak w
pobliŜu jakiegokolwiek odbiornika przewidziano wykonanie systemu odwodnienia opartego na
odprowadzaniu wód opadowych do gruntu. W celu zminimalizowania wpływu odprowadzanych
wód opadowych na glebęoraz wody podziemne w studni chłonnej naleŜy wykonać dwie warstwy
filtracyjne górną o grubości 30 cm z piasku gruboziarnistego lub Ŝwiru oraz dolną o grubości 20 cm
z piasku średnioziarnistego. Wariantowo na krótkich odcinkach planuje się wykonanie
pojedynczych kanałów deszczowych odprowadzających wody opadowe do istniejących rowów
przydroŜnych w rejonie ul. Waryńskiego. Na planowane odprowadzanie wód opadowych do ziemi
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Projektowane urządzenia, kanały oraz

ewentualne zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego podlegają odbiorowi
technicznemu właściwych słuŜb oraz wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
Oddziaływania powodowane realizacją projektu będą miały zróŜnicowany charakter ze
względu na ich zasięg przestrzenny, częstotliwość występowania, trwałość i moŜliwości
odtwarzania wartości wcześniej poddanych oddziaływaniom. Analiza oddziaływań na poszczególne
komponenty i walory środowiska wskazuje, iŜ większość oddziaływań zarówno na etapie budowy,
jak i na etapie eksploatacji będzie miała wyłącznie charakter lokalny. Do oddziaływań takich naleŜy
zaliczyć:
− zagroŜenie hałasem i wibracjami na etapie budowy powodowane pracą maszyn przystosowanych
do prac ziemnych, maszyn budowlanych i środków transportu,
− zagroŜenie emisją zanieczyszczeń do powietrza wskutek wzmoŜonego ruchu środków transportu,
− paca maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz emisja wtórna pyłów z terenów
placów budowy i dróg transportowych,
Stosownie do otrzymanych opinii oraz po przeanalizowaniu w toku prowadzonego
postępowania dokumentacji Burmistrz Zdzieszowic postanowieniem z dnia 23.11.2010r. znak: Oś. 762510/2010 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
uznając, iŜ to przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
W dniu 23 listopada 2010 roku zgodnie z art. 10 i art. 73 § 1 ustawy Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) organ prowadzący
postępowanie zawiadomił o zakończonym postępowaniu dowodowym i przystąpieniu do
rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którym strony mogły się zapoznać w
terminie 7 dni, licząc od daty wywieszenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział
w kaŜdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umoŜliwił wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych Ŝądań.
Na Ŝadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej
decyzji.
W oparciu o załączoną do wniosku kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów
stwierdzono, Ŝe planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie powodowało negatywnego
oddziaływania na środowisko.
Z karty informacyjnej przedsięwzięcia i pozostałych dokumentów wynika, Ŝe realizacja
planowanej inwestycji jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie pociąga za sobą znaczących oddziaływań.
Po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska,
brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii i
uzgodnień odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Biorąc powyŜsze pod uwagę stwierdzam, Ŝe
planowana inwestycja nie spowoduje uciąŜliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie
wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

Wobec powyŜszego 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 moŜliwość odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

BURMISTRZ
Dieter Przewdzing

Otrzymują:
1. Strony postępowania:
- Joachim Matejka – ul. Ks. Franciszka Rudzkiego 7, 45-631 Opole
- Łucja Matejka – ul. Brzegowa 2, 45-626 Opole
- Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Strzelce Opolskie – ul. Moniuszki 7, 47-100 Strzelce Opolskie
2. Biuro Projektowe ECO-UNIT Marek Klyk – ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole
3. A/a
Do wiadomości:
- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu – ul. 1-go Maja 6, 45-068 Opole
- Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krapkowicach – ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

Umieszczono w BIP dnia 8 grudnia 2010 r.
Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w dniu 8 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 1 do Decyzji Oś.7625-10/2010
z dnia 8 grudnia 2010 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
polegającego na
uzbrojeniu terenu przy ul. Waryńskiego w Rozwadzy.

Inwestor – Gmina Zdzieszowice w imieniu której występował
Pan

Marek

Klyk

–

Biuro

Projektowe

E C O - U N I T,

ul.

Cygana

4/213, 45-131 Opole.

Adres obiektu -

R o z w a d z a - u l . Wa r y ń s k i e g o , d z i a ł i o n r e w.

757, 758/3, 758/4, 758/5, 758/6, 758/7, 758/8, 758/9, 758/10,
758/11, 758/12,758/13, 758/14, 758/15, 759, 791, 796, 797,
84/6.
Planowana inwestycja obejmuje:
–

–
–
–
–
–

–
–

przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej DN150 znajdującej się w
ulicy Waryńskiego do średnicy DN250 w celu zwiększenia jej
przepustowości na odcinku o długości około 300 m,
wykonanie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE 100 SDR 17 o
średnicy DN80 i DN100 o długości łącznej około 1850 m,
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej z rur PVC-U o średnicy
DN200 o łącznej długości około 1850 m,
budowa drogi publicznej łączącej ul. Waryńskiego z ul. Szkolną o długości
około 375 m,
budowę dróg wewnętrznych w obszarze uzbrojonego terenu o łącznej
długości około 1000 m,
budowę systemu odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego
(drogi publicznej i dróg wewnętrznych) skłądającego się z układów
odprowadzania wód opadowych do gruntu (wpusty deszczowe, studnie
chłonne) oraz odcinków kanalizacji deszczowej. Na planowane
odprowadzenie wód opadowych do ziemi wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego,
wykonanie oświetlenie ulicznego wzdłuŜ projektowanego układu
komunikacyjnego (drogi publicznej i dróg wewnętrznych),
przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV
poprzez jej skablowanie na odcinku o długości około 400 m wraz z
budową stacji transformatorowej.

Lp.
1
2

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
Numer wpisu w spisie kart
B/3/2010
Zakres przedmiotowy decyzji
Decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia:„ u z b ro j e n i e t e re n u
p r z y u l . Wa r y ń s k i e g o w
R o z w a d z y.

3
4
5
6
7
8

Znak sprawy
Data wydania
Nazwa organu, który wydał decyzję
Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji
Miejsce przechowywania (nazwa organu,
nazwa komórki organizacyjnej, numer
pokoju, numer telefonu)

9

10
11

11

Oś.7625-10/2010
08.12.2010 r.
Burmistrz Zdzieszowic
Gmina Zdzieszowice

Urząd Miejski Zdzieszowice
Referat Infrastruktury i Ochrony
Środowiska
Pok. Nr B 207
Tel. 077/4064453
Informacja, czy decyzja jest ostateczne oraz Ostateczna - ........................ r.
adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu
wykonania decyzji/postanowienia* lub o
dokonanych w nich zmianach
ZastrzeŜenia dotyczące udostępnienia
Brak
informacji
Numery innych wpisów w wykazie
dotyczących podmiotu, którego dotyczy
decyzja
Uwagi
-

