Namysłów, 07.11.2013 r.

GK.6220.13.2013

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 63 ust. 2, art. 65 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, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą OOŚ,
oraz § 3 ust. 1 pkt 77 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r.Nr 213, poz.
1397)
postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji oczyszczalni ścieków
i kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów
gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”.
UZASADNIENIE
W dniu 16.08.2013 r. na wniosek inwestora: Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o. o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji oczyszczalni
ścieków i kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach projektu „Rozwiązywanie
problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim”.
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,
wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie
realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie.

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na modernizacji infrastruktury technicznej
umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie ma na celu
usprawnienie prawidłowego przebiegu technologicznego oczyszczania ścieków komunalnych
oraz systemu kanalizacji. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
1. Modernizację oczyszczalni ścieków w Namysłowie, w tym:
–

remont istniejącego osadnika wtórnego o średnicy 24 m;

1

–
–

budowę nowego odcinka instalacji odprowadzającej wyflotowane osady
z osadnika;
montaż prasy do odwodnienia osadów.

2. Modernizację kanalizacji sanitarnej w Namysłowie:
– wymianę w ul. Grunwaldzkiej – Oławskiej, metodą bezwykopową i po istniejącej
trasie, istniejącego kolektora;
– wymianę w ul. Reymonta – Kraszewskiego, metodą wykopu otwartego i po
istniejącej trasie, istniejącego kolektora.
Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, powiat
namysłowski, województwo opolskie w obrębie działek nr 68/2, 69, 73, 632/3, 668, 961.
Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do kategorii przedsięwzięć, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 77 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).
Zawiadomienie – obwieszczenie o wszczęciu przedmiotowego postępowania zostało
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie, na
tablicy ogłoszeń tut. Urzędu i w miejscu prowadzenia inwestycji. Poinformowano również
strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowego
postępowania, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w/w zawiadomienia.
Jedna ze stron postępowania Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu w piśmie nr KKL-4100/238/2013 z dnia 30.08.2013 r. zwrócił się z wnioskiem aby
inwestor uzgadniał z administratorem cieków wszelkie ingerencje w działki, których
WZMiUW w Opolu jest zarządcą.
Od pozostałych 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 16.08.2013 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/AN-4325-21/13 z 29.08.2013 r. zaproponował nie nakładać na inwestora obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Organ opiniujący po zapoznaniu się z dokumentacja sprawy stwierdził, iż realizacja
planowanego przedsięwzięcia prowadzona będzie w sposób niepowodujący zagrożenia dla
zdrowia i życia ludzi. Wszelkie uciążliwości występujące na etapie budowy będą chwilowe.
W związku z powyższym po realizacji projektu nie przewiduje się pogorszenia warunków
sanitarno – zdrowotnych na przedmiotowym terenie.
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Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr
WOOŚ.4241.259.2013.IM.1 z dnia 27.08.2013 r. wezwał inwestora do uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 26.09.2013 r.
W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
postanowieniem nr WOOŚ.4241.259.2013.IM.2 odmówił wyrażenia opinii co do obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania środowisko i ustalenia zakresu raportu dla
planowanego przedsięwzięcia. Organ uznał, iż przedmiotowa inwestycja nie należy do
przedsięwzięć, o których mowa w rozporządzeniu 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), a tym samym nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Burmistrz Namysłowa przed wydaniem postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonał analizy w oparciu o wszystkie
kryteria zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ. Uwzględnił następujące uwarunkowania:
1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:
1) skala przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne
proporcje: Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na modernizacji infrastruktury
technicznej umożliwiającej odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych.
Przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie prawidłowego przebiegu technologicznego
oczyszczania
ścieków
komunalnych
oraz
systemu
kanalizacji.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:


modernizację oczyszczalni ścieków w Namysłowie, w tym:

–
–
–

remont istniejącego osadnika wtórnego o średnicy 24 m;
budowę nowego odcinka instalacji odprowadzającej wyflotowane osady
z osadnika;
montaż prasy do odwodnienia osadów.



modernizację kanalizacji sanitarnej w Namysłowie:

–

wymianę w ul. Grunwaldzkiej – Oławskiej, metodą bezwykopową i po istniejącej
trasie, istniejącego kolektora;
wymianę w ul. Reymonta – Kraszewskiego, metodą wykopu otwartego i po
istniejącej trasie, istniejącego kolektora.

–

2) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie: w wyniku realizacji przedmiotowego
przedsięwzięcia nie nastąpi skumulowane oddziaływanie na środowisko.
3) wykorzystanie zasobów naturalnych: w trakcie realizacji przedsięwzięcia
zostaną wykorzystane: woda do płukania osadnika i sieci oraz przeprowadzenia
prób szczelności w ilości ok. 100 m3; paliwa do maszyn i urządzeń w ilości ok. 9
litrów na motogodzinę; energia elektryczna do maszyn i urządzeń oraz
przeprowadzenia prób rozruchowych w ilości ok. 1200 kWh.
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4) emisję i występowanie innych uciążliwości:


realizacja inwestycji wpłynie na usprawnienie systemu oczyszczania ścieków
oraz na ograniczenie ilości ścieków przenikających do gruntu oraz wód
gruntowych i powierzchniowych z nieszczelnych kanalizacji sanitarnych;
kanalizacja sanitarna zostanie wykonana ze szczelnych rur, chroniących
środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem. Przyjęte rozwiązania
techniczne zapewnia szczelność sieci i będą eliminować eksfiltrację ścieków do
gruntu, jak również przejmowanie wody gruntowej do sieci;
odpady powstające podczas prowadzenia robót (masy ziemne) będą
wykorzystywane do zasypania części wykopów, a w przypadku ich nadmiaru
– będą przekazywane na odpowiednie składowisko odpadów lub
wykorzystywane do niwelowania powierzchni terenu;
na etapie eksploatacji przedsięwzięcie będzie występowała emisja zapachowa
związana z praca osadnika wtórnego, nie mniej nie zakłada się
ponadnormatywnej uciążliwości zapachowej ze względu na znaczna odległość
osadnika od zabudowy mieszkaniowej;
dodatkowo na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zostanie zmniejszona emisja
zapachowa w porównaniu do stanu istniejącego ze względu na zamontowanie
dodatkowej nowoczesnej prasy do odwadniania osadów, która zapewni ciągłą
i nieprzerwaną pracę instalacji odwadniającej osady;
na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie zakłada się emisji hałasu z pracy
zmodernizowanej kanalizacji sanitarnej, ponieważ będzie ona pracowała
w układzie grawitacyjnym, bez udziału pompowni ścieków.











5) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych
substancji i stosowanych technologii:
Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.
6) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych,
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego-uwzględniające:
o
o
o
o
o
o

obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód
podziemnych – nie występują,
obszary wybrzeży – nie występują,
obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych – nie występują,
obszary na których standardy jakości zostały przekroczone – nie występują,
obszary przylegające do jezior – nie występują,
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – nie występują.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
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z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.
Najbliżej położony obszar podlegający ochronie to obszar chronionego krajobrazu „Wyspa na
rzece Widawie” w odległości ok. 1,2 km od planowanego przedsięwzięcia.
Nie przewiduje się realizacji inwestycji na terenach sklasyfikowanych jako obszary
chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza granicami oraz poza
bezpośrednim sąsiedztwem najbliższych obszarów Natura 2000, a tym samym poza
siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony
których je wyznaczono.
Planowane przedsięwzięcie nie powinno wpłynąć na pogorszenie wartości
granicznych odpowiadających dobremu stanowi wód powierzchniowych w granicach
jednolitych Części Wód Powierzchniowych „Namysłówka” (PLRW600017136322).
Planowane przedsięwzięcie powinno spełnić cele środowiskowe w granicy
Jednolitych Części Wód Podziemnych „Region Wodny Środkowej Odry” (PLGW631093)
poprzez zapobieganie dopływowi lub ograniczeniu dopływu zanieczyszczeń do wód
podziemnych oraz zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych.
Realizowana inwestycja jest zgodna z przyjętymi uwarunkowaniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie
na działkach nr 68/2, 69, 73, 632/3, 668, 961 oznaczonych symbolami: D.1K – teren
infrastruktury technicznej – kanalizacja; D.1KDL – teren drogi klasy lokalnej; D.2WS – teren
wód powierzchniowych; D.1KDZ – teren drogi klasy zbiorczej; D.2MU 0 teren zabudowy
mieszkaniowo – usługowej; D.3KDZ – teren drogi klasy zbiorczej; E.1MU – teren zabudowy
mieszkaniowo – usługowej; E.2KDL - teren drogi klasy lokalnej; A.1KDL - teren drogi klasy
lokalnej; D.17MU – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej; E.1KDL - teren drogi klasy
lokalnej; E.1MU – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów zatwierdzonym Uchwałą Nr
XXXIII/321/09 rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 10 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Op.
Nr 9 poz. 131 z 1 lutego 2010 r.).
3.

1)

2)

3)

Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań, w/w punktach, wynikające z:
zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać: przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany
zasięgu geograficznego oddziaływania, ani też nie przyczyni się do zmiany
oddziaływania na dotychczasową liczbę ludności,
transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na
poszczególne
elementy
przyrodnicze:
inwestycja
nie
wymaga
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko,
wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej: na etapie realizacji przedsięwzięcia
będzie występowało bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwale oddziaływanie
związane z pracą maszyn i urządzeń, dlatego też prace budowlane będą
prowadzone przy użyciu maszyn i urządzeń znajdujących się w dobry stanie
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4)

5)

technicznym, ograniczana będzie jednoczesność ich pracy, a na czas postoju
będą wyłączane silniki,
prawdopodobieństwo oddziaływania: na etapie realizacji przedsięwzięcia
będzie występowało bezpośrednie, chwilowe i krótkotrwałe oddziaływanie
związane z praca maszyn i urządzeń dlatego też prace budowlane będą
prowadzone przy użyciu maszyn i urządzeń znajdujących się w dobry stanie
technicznym, ograniczana będzie jednoczesność ich pracy, a na czas postoju
będą wyłączane silniki, a maszyny i urządzenia emitujące hałas o dużym
natężeniu użytkowane będą tylko w ciągu dnia, a czas ich pracy będzie
maksymalnie skracany,
czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania: na etapie
eksploatacji przedsięwzięcie będzie występowała emisja hałasu związana
z pracą osadnika wtórnego i prasy do odwadniania osadów, nie mniej nie
zakłada się, aby miała ona istotny wpływ na środowisko, tzn. mogło
występować przekraczanie dopuszczalnych wartości emisji hałasu, ponieważ
osadnik wtórny emituje hałas o bardzo małym natężeniu, natomiast prasa do
odwadniania osadów z jednej strony będzie spełniała wymagania dotyczące
dopuszczalnych wartości zarówno na stanowisku pracy, jak i w środowisku,
a z drugiej strony – jej praca będzie odbywała się w pomieszczeniu
zamkniętym;

Po przeanalizowaniu stanowisk organów opiniujących, kierując się skalą
przedsięwzięcia, usytuowaniem, uwzględniając wszelkie możliwe zagrożenia dla środowiska,
biorąc pod uwagę fakt, iż wnioskodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie przedsięwzięcia
ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko oraz to, że przedmiotowa inwestycja jest kontynuacją inwestycji
dla której wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w 2010 r. uznano, że
odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na
środowisko jest uzasadnione.
Przedmiotowe postanowienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Namysłowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Namysłowie oraz w miejscu prowadzenia inwestycji.
Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Z up. Burmistrza
/-/ Tadeusz Bagiński
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