Namysłów, dn. 22.09.2014 r.

GK.6220.8.2014

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1
pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 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. z 2013 r. poz. 1235) zwanej dalej ustawą OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397z późn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Andrzeja Banaszak, ul. Szybowcowa 8a, 80-855 Gdańsk, działającego w
imieniu Gminy Namysłów na podstawie pełnomocnictwa nr Or.077.91.2014 z dnia
12.05.2014 r.
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska –
Grunwaldzka w Namysłowie wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową
i infrastrukturą techniczną w zakresie ulic Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej,
Brzozowej, Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej
i bez nazwy łączącej ulice Modrzewiową z Wierzbową i Grunwaldzką”.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.
267) w dniu 01.08.2014 r. na wniosek z dnia 16.06.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu
18.06.2014 r.) uzupełniony w dniu 25.07.2014 r. przez Pana Andrzeja Banaszak, ul.
Szybowcowa 8a, 80-855 Gdańsk, działającego w imieniu Gminy Namysłów na podstawie
pełnomocnictwa nr Or.077.91.2014 z dnia 12.05.2014 r., zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska –
Grunwaldzka w Namysłowie wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową
i infrastrukturą techniczną w zakresie ulic Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej,
Brzozowej, Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i bez nazwy
łączącej ulice Modrzewiową z Wierzbową i Grunwaldzką”.
Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ do wniosku załączone zostały następujące
dokumenty:
–
–

karta informacyjna przedsięwzięcia,
poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej i wypis z ewidencji
gruntów; obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397).
Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) i art. 49 K.p.a. – informacja została
podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie www.bip.namyslow.eu, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz
zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie
przedmiotowej inwestycji. Również nie stwierdzono aby organizacje ekologiczne zgłosiły
chęć uczestnictwa w postępowaniu.
Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ w dniu 01.08.2014 r. tut. Urząd wystąpił do
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią sanitarną nr
NZ.4315.15.2014.AN z dnia 08.08.2014 r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.08.2014 r.)
zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Organ opiniujący stwierdził, iż
realizacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna powodować zagrożenia dla zdrowia
i życia ludzi. Wszelkie uciążliwości występujące na etapie budowy będą chwilowe,
zanikające po realizacji inwestycji. W związku z powyższym nie przewiduje się pogorszenia
warunków sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.
Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem nr
WOOŚ.4241.258.2014.MSe z dnia 20.08.2014 r. biorąc pod uwagę zakres planowanego
przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko
wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z kryteriami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ oraz § 3 ust. 1 pkt 60
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z późn.
zm.) przeprowadzono szczegółową analizę cech przedsięwzięcia i stwierdzono, że planowana
inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dróg osiedlowych (o łącznej
długości ok. 4,5 km), oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej (o łącznej długości
ok. 4,3 km) osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie
w zakresie ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej,
Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i bez nazwy łączącej ulice Modrzewiową
z Wierzbową i Grunwaldzką. W chwili obecnej wszystkie ww. drogi posiadają nawierzchnię
gruntową, nie posiadają żadnego odwodnienia, a także oświetlenia ulicznego.

Zakres planowanej inwestycji polegać będzie na:
–
–
–
–

wykonaniu robót pomiarowych,
wykonaniu robót rozbiórkowych,
wykonaniu wykopów/nasypów pod projektowane drogi,
wykonanie wykopów pod projektowane sieci kanalizacji
i oświetlenia,
– budowie kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej,
– wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych dróg.

deszczowej

Budowane drogi zostaną wykonane z kostki betonowej wraz z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych dla przyjętej kategorii ruchu (KR1-KR2). Pod konstrukcję drogi zostanie
wykonane korytowanie na głębokości ok. 30 cm. Następnie dno wykopu zostanie
zastabilizowane cementem (grubość ok. 10-15 cm) i zostaną wykonane warstwy
konstrukcyjne drogi oraz nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm.
Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:
















ulica bez nazwy: 684, 178/3, 679, 673/1, 763, 633, 668, 760, 672/3, 1276/7, 1276/8,
176/5, 176/6, 176/7, 175, 174, 173/1, 173/2, 172, 171, 170/4, 170/3, 169/1, 169/2,
160/4, 160/5, 159/2, 158, 157/2, 156, 155/4, 155/9, 153 151/2, 678, 150/2, 150/1,
148/1, 148/8
ulica Wierzbowa: 683, 189/9, 189/19, 189/13, 189/37, 189/36, 189/12, 680, 1276/17,
1276/16, 1276/15, 1276/14, 1276/13, 1276/12, 1276/11, 1276/10, 1276/9, 1276/1,
222/1, 188/15, 188/10, 188/9, 188/8, 188/7, 188/6, 188/5, 188/4, 188/3, 188/2, 188/1,
178/9, 178/8, 178/7, 178/6, 178/5, 178/4, 146
ulica Lipowa/Podleśna: 219/21, 221/1, 681/1, 682, 219/1, 219/20, 219/19, 219/22,
219/10, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 221/2, 221/3, 223, 195/2, 191, 195/3, 190,
189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8
ulica Podleśna: 222/5, 222/3, 686, 222/1, 222/7, 222/6, 188/13, 188/14, 188/12, 187/6,
187/13, 185/1
ulica Dębowa: 187/7, 187/5, 187/15, 187/14, 187/3, 187/2, 187/1, 187/12, 187/11,
187/10, 187/9, 187/8
ulica Brzozowa: 185/9, 828, 185/23, 185/22, 185/21, 185/20, 185/7, 185/10, 185/11,
185/12, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27
ulica Sosnowa: 185/17, 185/4, 185/31, 185/30, 185/29, 185/28, 185/13, 185/3, 185/2,
185/35, 185/36, 185/4, 185/32, 185/33, 185/34
ulica Klonowa: 184/11, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/10,
184/17, 184/16, 184/15, 184/14, 184/13, 184/12
ulica Modrzewiowa: 184/18, 687, 183/1, 183/2, 139/5, 128/55, 128/56, 134, 129,
138/1
ulica Świerkowa: 685, 178/10, 184/1, 182, 181/10, 181/1, 180/10, 180/11, 180/1, 179,
178/10
ulica Orzechowa: 178/16, 178/15, 178/14, 178/13, 178/12, 178/11
ulica Kasztanowa: 181/11, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/9, 181/8, 181/7, 181/6
ulica Oławska: 632/4, 53/2.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku
z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych,
takich jak: woda, piasek, cement, paliwa.
Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu
ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie
sprzęt w dobrym stanie technicznym.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych
zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu
drogowego, w związku z planowanym przedsięwzięciem. Poprawa stanu technicznego dróg,
wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co ograniczy
emisję zanieczyszczeń powietrza.
W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą
wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane praca sprzętu
budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas
przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie
spowodowana głównie ruchem pojazdów. Poprawa stanu technicznego dróg wpłynie
bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności ruchu
drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów
budowlanych, które odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem przede wszystkim
odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych, które będą przekazywane
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Funkcjonowanie drogi, będzie wiązało się z powstawaniem wód opadowych
i roztopowych, które z terenu jezdni, po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem, będą odprowadzane do planowanej kanalizacji deszczowej.
Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych ,
– obszarami wybrzeży,
– obszarami górskimi,
– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
– obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie
archeologiczne
– obszarami przylegającymi do jezior,
– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

historyczne,

kulturowe

lub

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie negatywnie
na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji
nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania
Wodami na obszarze Dorzecza Odry.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Jednocześnie zgodnie z wnioskiem oraz KIP, przedmiotowa
inwestycja realizowane będzie na działce nr 632/4, która częściowo znajduje się w granicach
Obszaru chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, w stosunku do którego
obowiązują zakazy określone w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Nr 0151/P/16/2006
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, zakazy te nie dotyczą realizacji inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ww. zamierzenie stanowi
inwestycje celu publicznego, w związku z powyższym nie podlega zakazom wprowadzonym
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ponadto w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew bądź
krzewów.
Na obszarze przedsięwzięcia nie występują gatunki objęte ochroną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)
oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 168, poz. 1765).
Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.
Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też
nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
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.
W związku z powyższym, po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących na
podstawie otrzymanych opinii, kierując się skalą przedsięwzięcia, usytuowaniem,
uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska, Burmistrz Namysłowa w dniu
04.09.2014 r. wydał postanowienie nr GK.6220.8.2014 o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na
„Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska – Grunwaldzka
w Namysłowie wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową i infrastrukturą
techniczną w zakresie ulic Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej,
Sosnowej, Klonowej, Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i bez nazwy łączącej
ulice Modrzewiową z Wierzbową i Grunwaldzką” zostało zamieszczone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na stronie internetowej (BIP) tut. Urzędu oraz
w miejscu prowadzenia inwestycji.
W toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi, protesty lub
wnioski dotyczące planowanej inwestycji. Nie odnotowano aby organizacje ekologiczne
zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego poinformowano strony postępowania, że został zgromadzony materiał
dowodowy w sprawie wydania przedmiotowej decyzji oraz o możliwości zapoznania się
z dokumentacją sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań w terminie 7 dnia od daty otrzymania pisma.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Ogłoszenie o niniejszej decyzji zostaje umieszczone na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz w miejscu prowadzenia
inwestycji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od
dnia jej doręczenia.
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635,
z późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł
00/100 (słownie: dwieście pięć złotych).

Z up. Burmistrza
/-/ Andrzej Galla

Załącznik nr 1 do decyzji nr GK.6220.8.2014
z dnia 22.09.2014 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa dróg osiedlowych (o łącznej
długości ok. 4,5 km), oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej (o łącznej długości
ok. 4,3 km) osiedla mieszkaniowego przy ulicach Oławska - Grunwaldzka w Namysłowie
w zakresie ulic: Lipowej, Podleśnej, Wierzbowej, Dębowej, Brzozowej, Sosnowej, Klonowej,
Modrzewiowej, Orzechowej, Kasztanowej i bez nazwy łączącej ulice Modrzewiową
z Wierzbową i Grunwaldzką. W chwili obecnej wszystkie ww. drogi posiadają nawierzchnię
gruntową, nie posiadają żadnego odwodnienia, a także oświetlenia ulicznego.
Zakres planowanej inwestycji polegać będzie na:
–
–
–
–

wykonaniu robót pomiarowych,
wykonaniu robót rozbiórkowych,
wykonaniu wykopów/nasypów pod projektowane drogi,
wykonanie wykopów pod projektowane sieci kanalizacji
i oświetlenia,
– budowie kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej,
– wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni projektowanych dróg.

deszczowej

Budowane drogi zostaną wykonane z kostki betonowej wraz z wykonaniem warstw
konstrukcyjnych dla przyjętej kategorii ruchu (KR1-KR2). Pod konstrukcję drogi zostanie
wykonane korytowanie na głębokości ok. 30 cm. Następnie dno wykopu zostanie
zastabilizowane cementem (grubość ok. 10-15 cm) i zostaną wykonane warstwy
konstrukcyjne drogi oraz nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 8 cm.
Inwestycja będzie realizowana na następujących działkach:










ulica bez nazwy: 684, 178/3, 679, 673/1, 763, 633, 668, 760, 672/3, 1276/7, 1276/8,
176/5, 176/6, 176/7, 175, 174, 173/1, 173/2, 172, 171, 170/4, 170/3, 169/1, 169/2,
160/4, 160/5, 159/2, 158, 157/2, 156, 155/4, 155/9, 153 151/2, 678, 150/2, 150/1,
148/1, 148/8
ulica Wierzbowa: 683, 189/9, 189/19, 189/13, 189/37, 189/36, 189/12, 680, 1276/17,
1276/16, 1276/15, 1276/14, 1276/13, 1276/12, 1276/11, 1276/10, 1276/9, 1276/1,
222/1, 188/15, 188/10, 188/9, 188/8, 188/7, 188/6, 188/5, 188/4, 188/3, 188/2, 188/1,
178/9, 178/8, 178/7, 178/6, 178/5, 178/4, 146
ulica Lipowa/Podleśna: 219/21, 221/1, 681/1, 682, 219/1, 219/20, 219/19, 219/22,
219/10, 219/5, 219/6, 219/7, 219/8, 219/9, 221/2, 221/3, 223, 195/2, 191, 195/3, 190,
189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/6, 189/7, 189/8
ulica Podleśna: 222/5, 222/3, 686, 222/1, 222/7, 222/6, 188/13, 188/14, 188/12, 187/6,
187/13, 185/1
ulica Dębowa: 187/7, 187/5, 187/15, 187/14, 187/3, 187/2, 187/1, 187/12, 187/11,
187/10, 187/9, 187/8
ulica Brzozowa: 185/9, 828, 185/23, 185/22, 185/21, 185/20, 185/7, 185/10, 185/11,
185/12, 185/24, 185/25, 185/26, 185/27
ulica Sosnowa: 185/17, 185/4, 185/31, 185/30, 185/29, 185/28, 185/13, 185/3, 185/2,
185/35, 185/36, 185/4, 185/32, 185/33, 185/34








ulica Klonowa: 184/11, 184/2, 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 184/8, 184/10,
184/17, 184/16, 184/15, 184/14, 184/13, 184/12
ulica Modrzewiowa: 184/18, 687, 183/1, 183/2, 139/5, 128/55, 128/56, 134, 129,
138/1
ulica Świerkowa: 685, 178/10, 184/1, 182, 181/10, 181/1, 180/10, 180/11, 180/1, 179,
178/10
ulica Orzechowa: 178/16, 178/15, 178/14, 178/13, 178/12, 178/11
ulica Kasztanowa: 181/11, 181/2, 181/3, 181/4, 181/5, 181/9, 181/8, 181/7, 181/6
ulica Oławska: 632/4, 53/2.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku
z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.
W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych,
takich jak: woda, piasek, cement, paliwa.
Podczas prowadzenia robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia
może wystąpić lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu
ochrony powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia używany będzie
sprzęt w dobrym stanie technicznym.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych
zanieczyszczeń komunikacyjnych. Nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu
drogowego, w związku z planowanym przedsięwzięciem. Poprawa stanu technicznego dróg,
wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co ograniczy
emisję zanieczyszczeń powietrza.
W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą
wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane praca sprzętu
budowlanego. Prowadzenie prac w porze dziennej oraz relatywnie krótki czas
przewidywanych prac nie spowoduje nadmiernej uciążliwości dla otoczenia.
W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie
spowodowana głównie ruchem pojazdów. Poprawa stanu technicznego dróg wpłynie
bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie płynności ruchu
drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie typowych odpadów
budowlanych, które odbierane będą przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia.
Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie źródłem przede wszystkim
odpadów komunalnych pochodzących z prac porządkowych, które będą przekazywane
odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
Funkcjonowanie drogi, będzie wiązało się z powstawaniem wód opadowych
i roztopowych, które z terenu jezdni, po podczyszczeniu w separatorze substancji
ropopochodnych z osadnikiem, będą odprowadzane do planowanej kanalizacji deszczowej.

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.
Przedsięwzięcie będzie realizowane poza:
– obszarami wodno – błotne oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód
podziemnych ,
– obszarami wybrzeży,
– obszarami górskimi,
– obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych,
– obszarami na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
– obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne
– obszarami przylegającymi do jezior,
– uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.
Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter i skalę nie wpłynie negatywnie
na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto ocenia się, że realizacja inwestycji
nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania
Wodami na obszarze Dorzecza Odry.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.). Jednocześnie zgodnie z wnioskiem oraz KIP, przedmiotowa
inwestycja realizowane będzie na działce nr 632/4, która częściowo znajduje się w granicach
Obszaru chronionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie”, w stosunku do którego
obowiązują zakazy określone w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Nr 0151/P/16/2006
Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu.
W myśl art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, zakazy te nie dotyczą realizacji inwestycji celu
publicznego. Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) ww. zamierzenie stanowi
inwestycje celu publicznego, w związku z powyższym nie podlega zakazom wprowadzonym
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Ponadto w ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew bądź
krzewów.
Na obszarze przedsięwzięcia nie występują gatunki objęte ochroną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419)
oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. z 2004 r., Nr 168, poz. 1765).
Przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też
nie przyczyni się do zmiany oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności.
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.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 60 - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.
Nr 213 poz. 1397).
Teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcie objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

