
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie Kluczbork, dnia 3 sierpnia 2022r.

OS.6220.8.2022.AW

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4 oraz ust. 4, art. 84 oraz art. 85
ust. l i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także
§3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. l pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia l O września
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
z 2019r., póz. 1839) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku Nr KB/U/017/04/2022 firmy EWĘ ENERGIA Sp. z o.o, ul. 30 Stycznia 67, 66-300
Międzyrzecz, działającej przez pełnomocnika Panią Martynę Frąszczak, MJP SIECI Usługi
Projektowo Wykonawcze Michał Popko, Os. Bolesława Śmiałego 9/53, 60-683 Poznań z dnia
21 kwietnia 2022r. (wpływ do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 25 kwietnia 2022r.) wraz
z uzupełnieniem, które wpłynęło dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie
gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 PN63 w obrębach ewidencyjnym Bąków i Biadacz,
gmina Kluczbork i Dębina grn. Gorzów Śląski na nieruchomościach zlokalizowanych
w obrębach Bąków, Biadacz, Bogdańczowice w grn. Kluczbork oraz Dębina w grn. Gorzów
Śląski"

STWIERDZAM

l. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia
DN250 PN63 w obrębach ewidencyjnym Bąków i Biadacz, gmina Kluczbork i
Dębina grn. Gorzów Śląski na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębach
Bąków, Biadacz, Bogdańczowice w grn. Kluczbork oraz Dębina w grn. Gorzów
Śląski".

2. Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:

a) na czas robót zabezpieczyć, przed uszkodzeniami mechanicznymi, pnie drzew
przewidzianych do pozostawienia,

b) wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew prowadzić ręcznie;
c) pod koronami drzew nie składować materiałów budowlanych ani sprzętu;
d) prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym

ptaków, czyli poza okresem od l marca do 15 października;
e) w przypadku konieczności wykonywania prac związanych z wycinką drzew

w okresie od l marca do 15 października prace te prowadzić pod nadzorem
ornitologa;

f) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy;
który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami
paliw i płynów technicznych;

g) zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;
h) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla

środowiska wodnego;



i) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić
bez konieczności tnvalego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum
ograniczyć czas odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działek
inwestycyjnych; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący
zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w
szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

j) zaplecze budowy i plac parkingowy dla pojazdów obsługi budowy powinny mieć
szczelną nawierzchnię i być zlokalizowane w oddaleniu ok. 100m od cieków i
zbiorników wodnych.

Uzasadnienie

Wnioskiem Nr KB/U/017/04/2022 z dnia 21 kwietnia 2022r. firma EWĘ ENERGIA
Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, działająca przez pełnomocnika Panią
IVIartyne Frąszczak, MJP SIECI Usługi Projektowo Wykonawcze Michał Popko, Os. Bolesława
Śmiałego 9/53, 60-683 Poznań wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
„Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 PN63 w obrębach ewidencyjnym Bąków
i Biadacz, gmina Kluczbork i Dębina grn. Gorzów Śląski na nieruchomościach
zlokalizowanych w obrębach Bąków, Biadacz, Bogdańczowice w grn. Kluczbork oraz Dębina
w grn. Gorzów Śląski".

Dodatkowo Inwestor pismem, które wpłynęło do organu dnia 29 kwietnia 2022r.,
dokonał uzupełnienia złożonego wniosku o oryginał pełnomocnictwa oraz wydruk planu
orientacyjnego obszaru lokalizacji inwestycji.

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 oraz ust. 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

IVIajac na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony
informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Bunnistrza Miasta Kluczborka.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie
należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako planowane
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano
na podstawie §3 ust. 2 pkt 2 (przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub
montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. l,
z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku
rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego
przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. l, o ile zostały one określone;
w przypadku gdy jest to dmga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu
podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami,
przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych
uwarunkowaniach), w związku z §3 ust. l pkt 31 (instalacje do przesyłu gazu inne niż
wymienione w §2 ust. l pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne,
z wyłączeniem gazociągów o ciśnieniu nie większym niż 0,5MPa i przyłączy do budynków;
przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy
istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco
oddziaływać na środowisko) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r.,
póz. 1839) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.



W związku z art. 80 ust. 2 ustawy OOS oraz mając na uwadze konieczność wystąpienia
do właściwych organów o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na podstawie art. 64 ust. l powołanej ustawy
wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim o przesłanie wypisu i wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wymienionych poniżej działek
objętych przedmiotową inwestycją lub zaświadczenia o braku m.p.z.p.:
a) Powiat Oleski, Gmina Gorzów Śląski, Obręb Dębina, dz. nr 201/1 k.m. l,
b) Powiat Oleski, Gmina Gorzów Śląski, Obręb Dębina, dz. nr 201/2 k.m. l.

Pismem Nr IZP-IV.6724.63.2022 z dnia 12 maja 2022r. (wpływ do Urzędu Miejskiego
dnia 18 maja 2022r.) do Burmistrza Miasta Kluczborka wpłynął wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczenie o braku planu dla części
wymienionych wyżej działek.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem
Nr OS.6220-8.2022.AW z dnia 25 maja 2022r.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS, pismem Nr OS.6220.8.2022.AW
z dnia 25 maja 2022r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego
przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Jednocześnie, mając na uwadze przepisy art. 75 ust. 4 ustawy OOS, pismem
Nr OS.6220.8.2022.AW z dnia 25 maja 2022r. wystąpiono o wydanie stosownej opinii, do
Bunnistrz Gorzowa Śląskiego właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być
realizowane planowane przedsięwzięcie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 3 czerwca
2022r. Nr NZ.9022.4.14.2022.MCh wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 PN63 w obrębach
ewidencyjnym Bąków i Biadacz, gmina Kluczbork i Dębina grn. Gorzów Śląski na
nieruchomościach zlokalizowanych w obrębach Bąków, Biadacz, Bogdańczowice w grn.
Kluczbork oraz Dębina w grn. Gorzów Śląski".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.198.2022.PK z dnia 9 czerwca 2022r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki
jego realizacji:
a) na czas robót zabezpieczyć, przed uszkodzeniami mechanicznymi, pnie drzew

przewidzianych do pozostawienia,
b) wszelkie prace w obrębie systemu korzeniowego drzew prowadzić ręcznie,
c) pod koronami drzew nie składować materiałów budowlanych ani sprzętu,
d) prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

czyli poza okresem od l marca do 15 października,
e) w przypadku konieczności wykonywania prac związanych z wycinką drzew w okresie od

l marca do 15 października prace te prowadzić pod nadzorem ornitologa.
Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie, pismem Nr GL.ZZS.3.435.110.2022.DB z dnia 9 czerwca 2022r. wyraził opinię, że dla
planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił
następiijące warunki jego realizacji:



a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy; który
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów
technicznych;

b) zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków;
c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla

środowiska wodnego;
d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez

konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas
odwadniania wykopów; ograniczyć wpływ prac do terenu działek inwestycyjnych; wody z
odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz
niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód
opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;

e) zaplecze budowy i plac parkingowy dla pojazdów obsługi budowy powinny mieć szczelną
nawierzchnię i być zlokalizowane w oddaleniu ok. l OOm od cieków i zbiorników wodnych.

Wamnki określone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz
Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Burmistrz Gorzowa Śląskiego właściwy do wydania opinii dla pozostałego terenu, na
którym ma być realizowane planowane przedsięwzięcie, w tenninie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku o jej wydanie nie wydał postanowienia, o którym mowa w art. 75 ust. 4 ustawy OOS.
JVIajac na uwadze powyższe oraz art. 75 ust. 5b ustawy OOS, brak wydania stosownej opinii
w wyznaczonym terminie, uznaje się za brak zastrzeżeń do wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem Nr KB/U/017/04/2022 firmy EWĘ ENERGIA

Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz, działającej przez pełnomocnika Panią
Martynę Frąszczak, z dnia 21 kwietnia 2022r. wraz z uzupełnieniem, a w szczególności
z dołączoną do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje
o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że inwestycja
przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia
DN250 stal L415MB, MOP 6,3MPa, na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębach
Bąków, Biadacz, Bogdańczowice w Gminie Kluczbork oraz Dębina w Gminie Gorzów Śląski.

Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, który w obecnej chwili nie spełnia
standardów technicznych (liczne wypłycenia). Przebudowa realizowana będzie poprzez
wybudowanie dwóch nowych odcinków gazociągu DN250 wzdłuż istniejącej nitki o łącznej
długości ok. 6,2km. Głębokość prowadzonych wykopów ok. l,5-2,5m. Lokalnie, w miejscach
przekroczeń urządzeń wodnych/cieków lub dróg głębokość wykopów może zostać zwiększona
do 3,5m, szerokość wykopu ok. 3m. IVIetoda wykonania przekroczenia urządzenia wodnego/
cieku zostanie określona w oparciu o warunki wydane przez jego zarządcę.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw gazu podlegający przebudowie
odcinek gazociągu DN250 zostanie wyłączony z eksploatacji dopiero po włączeniu do
eksploatacji nowoprojektowanego odcinka. Po zakończeniu prac istniejący gazociąg DN250
zostanie zaślepiony i pozostawiony w ziemi.

Przedsięwzięcie obejmuje również dostosowanie układu technologicznego ZZU Dębina
do projektowanej przebudowy gazociągu DN250 oraz wymianę fragmentu gazociągu DN250
na terenie SRP w obrębie Bąków. Ponadto dla nowoprojektowanego odcinka sieci zostanie
wykonana nowa ochrona katodowa włączona do istniejącego systemu.



Parametry istniejących odcinków gazociągu podlegających przebudowie:
- średnica DN 250,
- maksymalne ciśnienie robocze MOP=6,31V[Pa,
- odcinek I Bąków-Biadacz (do wyłączenia z eksploatacji ) dł. ok. 2900m,
- odcinek II Biadacz-Dębina (do wyłączenia z eksploatacji) dł. ok.3200m,
- średnica zewnętrzna rur Dz=273,lmm,
- nominalna gmbość ścianki g+5,6mm,
- gatunek stali L415MB,
- izolacja bitumiczna,
- szerokość strefy kontrolowanej: 100,00m (po 50,00m na stronę od osi gazociągu).

Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, na terenie powiatu
kluczborskiego oraz oleskiego, w Gminie Kluczbork oraz Gminie Gorzów Śląski.
Powiat Kluczbork, Gmina Kluczbork:
Obręb: 0002 Bąków
Działki nr ewid.: l, 6, 3/9, 5/1, 1/27, 21, 20, 19, 18, 17, 356/1, 42, 41, 40, 39, 38/3, 38/2, 37,
36, 35/4, 35/3, 35/1
Obręb: 0003 Biadacz
Działki nr ewid.: 177, 175/1, 174, 181, 755, 299/5, 299/4, 299/1, 781, 347, 785/2, 447, 792/2,
541/4, 541/3, 540/1, 540/2, 539, 538, 820/2, 589/1, 821, 585, 584, 583/2, 580/8, 823, 690/1,
685/1, 682, 681, 680, 679, 678,677,790/2
Obręb: 0006 Bogdańczowice
Działki nr ewid.: 68/4
Powiat Oleski, Gmina Gorzów Śląski
Obręb: 0020 Dębina
Działki nr ewid.: 201/2, 201/1

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) ustalono, że:
l. część działek nr 201/1 i 201/2 ark. m. l położonych w obrębie Dębina znajduje się na

obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym
symbolem:
R - tereny rolnicze, z przeznaczeniem na lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia oraz
użytki rolne - pola orne i użytki zielone (łąki i pastwiska),
przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego Nr XLVI/355/2010 z dnia 30
września 201 Or. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Gorzów Śląski w zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia
wraz z towarzyszącą infrastmkturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji
danych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 130, póz. 1485). Zgodnie z zaświadczeniem Nr
IZP-IV.6724.63.2022 z dnia 12 maja 2022r. oraz powołanym wyżej wypisem i wyrysem z
m.p.z.p. planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na części działek nr 201/1 i 201/2
ark. m. l, znajdujących się poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

2. Część działek nr 3/9, 5/1, 1/27 k.m. 10 położonych w obrębie Bąków, na których
realizowana będzie inwestycja, znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem:
R-1 - tereny rolne,
i ustalono, że miejsce realizacji przedsięwzięcia jest zgodne z ustaleniami przyjętymi
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych
wsi Bąków, uchwalonej przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą Nr XXVI/334/08
z dnia 3 września 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83, póz. 2029 z dnia 7 listopada
2008r. ze zmianami).



3. Część działek m-781, 347, 785/2, 447, 792/2 k.m. 3 położonych w obrębie Biadacz, na
których realizowana będzie inwestycja, znajduje się na obszarze objętym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolami:
KDR-14, KDR-7 - tereny dróg transportu rolnego,
R-25, R-26 - tereny rolne,
KDZ-7 - tereny dróg publicznych (droga zbiorcza),
i ustalono, że miejsce realizacji przedsięwzięcia jest zgodne z ustaleniami przyjętymi
zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych
wsi Biadacz uchwalonej przez Radę Miejską w Kluczborku, Uchwałą Nr XXIX/358/08
z dnia 28 października 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 13, póz. 190 z dnia 26 lutego
2009r.)

Natomiast zgodnie z:
a) zaświadczeniem Nr GNP.6727.149.2022.KK z dnia 12 maja 2022r.,
b) zaświadczeniem Nr GNP.6727.150.2022.KK z dnia 12 maja 2022r.,
c) wypisem i wyrysem z m.p.z.p. Nr GNP.6727.142.2022.KK z dnia 12 maja 2022r.,
d) wypisem i wyrysem z m.p.z.p. Nr GNP.6727.141.2022.KK z dnia 12 maja 2022r.,
e) wypisem i wyrysem z m.p.z.p. Nr GNP.6727.140.2022.KK z dnia 12 maja 2022r.,
wydanymi przez Burmistrza Miasta Kluczborka ustalono, że pozostały teren, na którym
planuje się realizację inwestycji tj. w obrębach Biadacz, Bąków i Bogdańczowice - nie jest
objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja będzie realizowana głównie na terenach użytkowanych rolniczo,
niezabudowanych. Najbliżej położony teren z zabudową mieszkaniową jednorodzinną na
działce nr 164/3 k.m. 8 obręb Bąków znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
montażowego odcinka gazociągu II Biadacz-Dębina.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza
będą głównie:
a) nich pojazdów samochodowych oraz praca maszyn budowlanych (spalanie oleju

napędowego);
b) procesy spawania, w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków gazociągu,
c) roboty ziemne.

Z uwagi na charakter wykonywanych robót oraz ta-ótki czas ich trwania, realizacja
przedsięwzięcia nie pogorszy stanu powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarach gmin Kluczbork i Gorzów Śląski,
które są poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz fakt, że eksploatacja gazociągu nie
będzie się wiązała z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza stwierdzono, że realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego
lokalizacji.
Realizacja inwestycji będzie się wiązała z emisją hałasu, w wyniku m.in.:

a) wykonywania robót spawalniczych;
b) robót ziemnych;
c) przemieszczania się środków transportu.

Uciążliwość związana z emisją hałasu występować będzie tylko w fazie budowy i będzie miała
charakter miejscowy oraz okresowy, a po zakończeniu prac całkowicie zaniknie. Natomiast
proces przesyłu gazu projektowanym gazociągiem nie będzie źródłem emisji hałasu.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, przewiduje się powstawanie
typowych odpadów związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, ziemnych
i konstrukcyjnych. Będą to odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, w tym m.in.
tworzywa sztuczne (opakowania), odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,



żelazo i stal, mieszaniny metali, kable inne niż wymienione w 17 04 10. Wykonawca robót
będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania
odpadami. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana do wykonania zasypki oraz zostanie
składowana na odkład w rejonie wykopu. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie się
wiązała z powstawaniem odpadów.

Eksploatacja gazociągu nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych.
Zużycie wody będzie występowało jedynie na etapie prowadzenia robót montażowych do
wykonania prób ciśnieniowych i dla potrzeb socjalno-bytowych - ok. 500m . Woda dostarczona
zostanie beczkowozami, a po zakończeniu prób odprowadzona do beczkowozu, a następnie
wywieziona na oczyszczalnię ścieków lub rozdeszczowana w obrębie obszaru realizacji
przedsięwzięcia. Ścieki bytowe powstałe w trakcie budowy gromadzone będą w szczelnych
przenośnych kabinach sanitarnych, które będą systematycznie opróżniane przez uprawniony do
tego celu podmiot.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których
mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r. póz.
916), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku
do nich zakazów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane 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.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest
położony w odległości 6,00km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego ustanowiono plan zadań
ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
18 maja 201 6r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. póz.1131). W wyżej
wymienionym zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele działań ochroimych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie
będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na
możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na badanym
terenie stwierdzono obecność gatunków objętych ochroną na mocy rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt: sójka, bogatka,
sroka, wróbel, modraszka, kos, myszołów, kruk. Na terenie inwestycji jak i w jej bezpośrednim
sąsiedztwie nie stwierdzono drzew dziuplastych.

Z przedsięwzięciem koliduje ok. 18 drzew z gatunków: śliwa ałycza mirabelka Prunus
cerasifera, dąb bezszypułkow^' Quercus petraea, głógjednoszyjkowy Crataegus monogyna, bez
czarny Sambucus nigra, brzoza brodawkowata Betula pendula, olsza czarna Alnus glutinosa i
ok. 40 m krzewów z następujących gatunków: róża dzika Rosa canina i głóg jednoszyjkowy
Crataegus monogyna. Zgodnie z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia
wynika, że drzewa w obszarze przedsięwzięcia oraz w jego sąsiedztwie zostały skontrolowane
pod kątem występowania wypróchnień, stanowiących potencjalne siedlisko chronionych
gatunków owadów. Przeprowadzone oględziny nie wykazały siedlisk chronionych gatunków
owadów.

Inwestycja zlokalizowana jest poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz
poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony przyrody
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 2019.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ponadlokalnym korytarzu ekologicznym
oraz w korytarzu ekologicznym Stawy Milickie - Bory Stobrawskie wyznaczonym w 2011 roku



przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Przedmiotowa inwestycja realizowana
będzie pod powierzchnią gruntu, w związku z czym nie zakłada powstania nowych barier
migracyjnych, tym samym nie przewiduje się aby realizacja inwestycji mogła ograniczyć
drożność korytarza ekologicznego.

Zgodnie z opracowaniem pn. Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006r.)
inwestycja zlokalizowana będzie częściowo w obszarze o szczególnie wysokich walorach
krajobrazowych (działki nr 201/1 i 201/2 obręb Dębina). Jednak przedmiotowe przedsięwzięcie
ma polegać na przebudowie istniejącego już gazociągu, w związku z czym nie powinno
negatywnie wpłynąć na walory krajobrazowe terenu. W związku z czym nie przewiduje się
negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, który określa uwarunkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie realizacji i funkcjonowania nie będzie
znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj,
usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS - organ stwierdził, że w zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a) obszary wodno-błotne, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,
e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
g) obszary o dużej gęstości zaludnienia,
h) obszary przylegaj ące do j ezior,
i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja położona jest na terenach miejscowości:
- Dębina, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 28,6 osoby/km2,
- Biadacz, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 71,4 osoby /km2,
- Bąków, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 249,9 osoby /km2,
- Bogdańczowice, gdzie gęstość zaludnienia wynosi 32 osoby /km .

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., póz. 13 8).

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów i pyłów
związane z pracą sprzętu budowlanego. Będą to typowe emisje ze spalania paliw w silnikach
mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, dwutlenek węgla dwzitlenek siarki, tlenki
azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych zanieczyszczeń (krótki okres
realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali
regionalnej, jak ł lokalnej. Na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji, nie będzie emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, w związku z czym, odziaływanie
przedmiotowego przedsięwzięcia, nie będzie miało wpływu na klimat, zarówno w skali
regionalnej, jak i lokalnej.



Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań związanych z zarządzaniem
przeciwpowodziowym, gdyż inwestycja zostanie zrealizowana poza obszarami szczególnego
zagrożenia powodziowego. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenach narażonych
na ry2yko wystąpienia ruchów masowych, trzęsień ziemi, pożarów lasów, ekstremalnych
opadów śniegu, deszczu oraz silnych mrozów, silnych podmuchów wiatru oraz długotrwałej
suczy i upałów. Realizacja inwestycji, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
budowlanymi eliminuje ryzyko wystąpienia awarii, czy katastrofy naturalnej i budowlanej. W
związku z czym również w tym względzie sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom nie będą
stosowane.

Gazociąg przeznaczony do przebudowy znajduje się w zasięgu oddziaływania
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie gazociągu DN250 PN63 w obrębie
ewidencyjnym Bąków i Biadacz, gmina Kluczbork, dla którego Burmistrz Miasta Kluczborka
wydał decyzję o środowiskowych uwamnkowaniach Nr OS.6220.3.2021.A.W z dnia
21 kwietnia 2021r. Realizacja prac w oparciu o wyżej wymienioną decyzję planowana jest na
rok 2022. W przypadku nałożenia się terminów realizacji ww. przedsięwzięć nastąpi kumulacja
oddziaływań związanych z etapem budowy. Oddziaływania te będą jednak miały charakter
tymczasowy i ustaną po zakończeniu robót związanych z każdym z przedsięwzięć.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji inwestycji, będzie
miało charakter krótkotrwały, przejściowy i odwracalny. Ponadto, uwzględniając wyżej
wymienione rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje
wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących
powstawać emisji. Wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej wpływu na ludzi, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, wskazują na brak długotrwałych
negatywnych skutków realizacji mniejszego przedsięwzięcia na te elementy środowiska.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa ok. 111 km) oraz
lokalizacją gazociągu pod powierzchnią ziemi, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia
postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć, co ograniczy możliwość wystąpienia awarii.

W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej
części wód podziemnych o kodzie PLGW600097 i PLGW600081 oraz w zlewni jednolitej
części wód powierzchniowych PLRW60001713231 o nazwie Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód,
PLRW600017184129 o nazwie Prosna do Wy derki i statusie określonym jako naturalna część
wód.

W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach
przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych,
o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021r., póz. 2233 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r., póz. 1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na
podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735
z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom
czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OS.6220.8.2022.AW z dnia 5 lipca 2022r. oraz
poprzez obwieszczenie Nr OS.6220.8.2022.AW z dnia 6 lipca 2022r. poinformował strony
o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed w^rdaniem decyzji, w
odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna
ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.



Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiska jak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
przewidziane technologie wykonywania robót zapewniają zminimalizowanie ich
negatywnego wpływu na środowisko,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane fomiy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

W przypadku konieczności wykonywania prac w sposób powodujący naruszenie zakazów
obowiązujących względem gatunków chronionych, należy uprzednio uzyskać zezwolenie na
realizację czynności podlegających zakazom, wydawane w trybie określonym w art. 56 ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r.póz.916).

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak
w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r., póz. 1923
z późn. zm.).
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Zabczniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. EWĘ ENERGIA Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz

na ręce pełnomocnika:
Martyna Frąszczak
MJP SIECI Usługi Projektowo Wykonawcze
Michał Popko
Os. Bolesława Śmiałego 9/53, 60-683 Poznań

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., póz. 1029
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. Burmistrz Gorzowa Śląskiego
ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski

6. a/a



ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OŚ.6220.8.2022.AW z dnia 3 sierpnia 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na „Przebudowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 PN63

w obrębach ewidencyjnym Bąków i Biadacz, gmina Kluczbork i Dębina grn. Gorzów
Śląski na nieruchomościach zlokalizowanych w obrębach Bąków, Biadacz,

Bogdańczowice w grn. Kluczbork oraz Dębina w grn. Gorzów Śląski"
sporządzona na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., póz. 1029).

Planowana inwestycja przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie istniejącego
gazociągu wysokiego ciśnienia DN250 stal L415MB, MOP 6,3MPa, na niemchomościach
zlokalizowanych w obrębach Bąków, Biadacz, Bogdańczowice w Gminie Kluczbork oraz
Dębina w Gminie Gorzów Śląski.

Istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN250, który w obecnej chwili nie spełnia
standardów technicznych (liczne wypłycenia). Przebudowa realizowana będzie poprzez
wybudowanie dwóch nowych odcinków gazociągu DN250 wzdłuż istniejącej nitki o łącznej
długości ok. 6,2km. Głębokość prowadzonych wykopów ok. l,5-2,5m. Lokalnie, w miejscach
przekroczeń urządzeń wodnych/cieków lub dróg głębokość wykopów może zostać zwiększona
do 3,5m, szerokość wykopu ok. 3m. Metoda wykonania przekroczenia urządzenia wodnego/
cieku zostanie określona w oparciu o warunki wydane przez jego zarządcę.

Z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości dostaw gazu podlegający przebudowie
odcinek gazociągu DN250 zostanie wyłączony z eksploatacji dopiero po włączeniu do
eksploatacji nowoprojektowanego odcinka. Po zakończeniu prac istniejący gazociąg DN250
zostanie zaślepiony i pozostawiony w ziemi.

Przedsięwzięcie obejmuje również dostosowanie układu technologicznego ZZU Dębina
do projektowanej przebudowy gazociągu DN250 oraz wymianę fragmentu gazociągu DN250
na terenie SRP w obrębie Bąków. Ponadto dla nowoprojektowanego odcinka sieci zostanie
wykonana nowa ochrona katodowa włączona do istniejącego systemu.
Parametry istniejących odcinków gazociągu podlegających przebudowie:

- średnica DN 250,
- maksymalne ciśnienie robocze MOP=6,3MPa,
- odcinek I Bąków-Biadacz (do wyłączenia z eksploatacji ) dł. ok. 2900m,
- odcinek II Biadacz-Dębina (do wyłączenia z eksploatacji) dł. ok.3200m,
- średnica zewnętrzna rur Dz=273,lmm,
- nominalna grubość ścianki g+5,6mm,
- gatunek stali L415MB,
- izolacja bitumiczna,
- szerokość strefy kontrolowanej: 100,00m (po 50,00m na stronę od osi gazociągu).

Przedsięwzięcie realizowane będzie w województwie opolskim, na terenie powiatu
kluczborskiego oraz oleskiego, w Gminie Kluczbork oraz Gminie Gorzów Śląski.
Powiat Kluczbork, Gmina Kluczbork:
Obręb: 0002 Bąków
Działki nr ewid.: l, 6, 3/9, 5/1, 1/27, 21, 20, 19, 18, 17, 356/1, 42, 41, 40, 39, 38/3, 38/2, 37,
36, 35/4, 35/3, 35/1
ObrebLOOOS Biadacz
Działki nr ewid.: 177, 175/1, 174, 181, 755, 299/5, 299/4, 299/1, 781, 347, 785/2, 447, 792/2,
541/4, 541/3, 540/1, 540/2, 539, 538, 820/2, 589/1, 821, 585, 584, 583/2, 580/8, 823, 690/1,
685/1, 682, 681, 680, 679, 678,677,790/2



Obręb: 0006 Bogdańczowice
Działki m-ewid.: 68/4
Powiat Oleski, Gmina Gorzów Śląski
Obręb: 0020 Dębina
Działki nr ewid.: 201/2, 201/1

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza
będą głównie:
a) ruch pojazdów samochodowych oraz praca maszyn budowlanych (spalanie oleju

napędowego);
b) procesy spawania, w związku z operacjami łączenia poszczególnych odcinków gazociągu,
c) roboty ziemne.

Z uwagi na charakter wykonywanych robót oraz krótki czas ich trwania, realizacja
przedsięwzięcia nie pogorszy stanu powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu
Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest na obszarach gmin Kluczbork i Gorzów Śląski,
które są poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz fakt, że eksploatacja gazociągu nie
będzie się wiązała z wprowadzaniem zanieczyszczeń do powietrza stwierdzono, że realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego
lokalizacji. Realizacja inwestycji będzie się wiązała z emisją hałasu, w wyniku m.in.:
a) wykonywania robót spawalniczych;
b) robót ziemnych;
c) przemieszczania się środków transportu.

Uciążliwość związana z emisją hałasu występować będzie tylko w fazie budowy i będzie miała
charakter miejscowy oraz okresowy, a po zakończeniu prac całkowicie zaniknie. Natomiast
proces przesyłu gazu projektowanym gazociągiem nie będzie źródłem emisji hałasu.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, przewiduje się powstawanie
typowych odpadów związanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, ziemnych i
konstrukcyjnych. Będą to odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, w tym m.in.
tworzywa sztuczne (opakowania), odpady betonu oraz gmz betonowy z rozbiórek i remontów,
żelazo i stal, mieszaniny metali, kable inne niż wymienione w 17 04 10. Wykonawca robót
będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji
przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania
odpadami. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana do wykonania zasypki oraz zostanie
składowana na odkład w rejonie wykopu. Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie się
wiązała z powstawaniem odpadów.

Eksploatacja gazociągu nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych.
Zużycie wody będzie występowało jedynie na etapie prowadzenia robót montażowych do
wykonania prób ciśnieniowych i dla potrzeb socjalno-bytowych - ok. 500m3. Woda dostarczona
zostanie beczkowozami, a po zakończeniu prób odprowadzona do beczkowozu, a następnie
wywieziona na oczyszczalnię ścieków lub rozdeszczowana w obrębie obszaru realizacji
przedsięwzięcia. Ścieki bytowe powstałe w trakcie budowy gromadzone będą w szczelnych
przenośnych kabinach sanitarnych, które będą systematycznie opróżniane przez uprawniony do
tego celu podmiot.



W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej
części wód podziemnych o kodzie PLGW600097 i PLGW600081 oraz w zlewni jednolitej
części wód powierzchniowych PLRW60001713231 o nazwie Stobrawa od źródeł do
Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód,
PLRW600017184129 o nazwie Prosna do Wy derki i statusie określonym jako naturalna część
wód.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowane
przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę i faunę oraz nie
będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Działania inwestycyjne nie
przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie wystąpią także
zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.
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