
 

 

Popielów, 14.02.2022 r. 
BOS.6220.4.2021.RZ 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm. – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 71 
ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 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 (tj. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2373 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś"), a także z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika Pani Ewy Nowickiej 
Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź działającej w imieniu Inwestora Gminy 
Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare 
Siołkowice, gm. Popielów” 

Orzekam co następuje: 

I. Ustalam środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów” i jednocześnie: 

1. Określam: 

1.1 Rodzaj i miejsce inwestycji przedsięwzięcia: 

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i modernizacji części ściekowej i osadowej 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości nominalnej wg 
obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego: Qśrd=600 m3/d i docelowym obciążeniu 
wyrażonym wielkością RLM=7980, zlokalizowanej w Starych Siołkowicach (gmina Popielów, 
powiat opolski, województwo opolskie) na działce o nr ewid. 1139 (obręb 0122 Stare 
Siołkowice, jednostka ewidencyjna Popielów). Odprowadzenie ścieków oczyszczonych 
realizowane jest istniejącym wylotem ze szczelnego, otwartego kanału odpływowego 
prowadzącego ścieki oczyszczone z terenu oczyszczalni przez działkę o nr ewid. 191 (obręb 
0122 Stare Siołkowice, jednostka ewidencyjna Popielów) do rzeki Brynicy w km 6+905 (dz. nr 
ewid. 188/2 obręb 0122 Stare Siołkowice, jednostka ewidencyjna Popielów). Przedsięwzięcie 
to dostosuje istniejące obiekty do oczyszczenia większej niż dotychczas ilości ścieków  
Qśrd=1 200 m3/d (obecnie Qśrd=600 m3/d) o większym ładunku wyrażonym w RLM=12 920 
(dotychczas RLM= 7 980). 
Oczyszczalnia ścieków sąsiaduje z terenami zieleni nieurządzonej oraz terenami rolniczymi. Jest 
ona oddalona od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową  
o .ok. 400 m.  
Teren, na którym realizowana będzie inwestycja jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 

2.1 Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub 
użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony 
cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich: 

1) Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 
zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód 



 

 

oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych 
(sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć 
natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego 
gruntu – zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego 
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania; 

2) Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego; 

3) W przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić 
bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum 
ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki 
inwestycyjnej; 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; 

4) Wszystkie elementy oczyszczalni ścieków wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić 
przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego; 

5) Zabezpieczyć miejsca postoju sprzętu przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-
wodnego poprzez utwardzenie tego miejsca, np. betonowymi płytami drogowymi; 

6) Teren inwestycji wyposażyć w sorbenty do strącania zanieczyszczeń (paliw, smarów, 
lejów); 

7) Prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 
600 do 2200; 

8)  W okresie od 15 lutego do 31 października teren budowy zabezpieczyć przed 
przedostawaniem się płazów, za pomocą ogrodzeń tymczasowych. Ogrodzenia 
wykonać z folii, brezentu, geotkaniny lub geowłókniny. Łączenia sąsiednich pasów 
materiału powinny być szczelne. Część nadziemna ogrodzenia powinna posiadać 
wysokość nie mniejszą niż 50 cm. Ogrodzenie wkopać w grunt na głębokość minimum 
10 cm. Górna krawędź ogrodzenia zabezpieczającego powinna być odgięta w 
kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod kątem 45-90°, tworząc daszek 
(przewieszkę) o szerokości minimum 5 cm. Ogrodzenie wesprzeć na metalowych 
słupkach lub drewnianych palikach długości 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. W 
przypadku ogrodzeń wzdłuż obiektów liniowych zakończenie ogrodzenia powinno 
posiadać kształt litery „U” i powodować zawracanie przemieszczających się wzdłuż 
niego zwierząt; 

9) Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzanych oraz ewentualne odcieki z 
tacy najazdowej przy stacji zlewnej ścieków dowożonych, a także z terenu wiat 
magazynowych (w tym wiat na odwodniony osad) należy ujmować w systemy 
kanalizacji wewnętrznej oczyszczalni, która winna być włączona na początek ciągu 
technologicznego oczyszczalni (do pompowni ścieków surowych);  

10) Ścieki z płukania i mycia urządzeń, z utrzymania czystości pomieszczeń oraz socjalno-
bytowe, a także odcieki z płukania piasku i przeróbki należy kierować do kanalizacji 
wewnętrznej oczyszczalni sprowadzającej ścieki na początek procesu 
technologicznego oczyszczania ścieków; 

11) Prowadzić monitoring urządzeń i instalacji technologicznych podziemnych i 
naziemnych; 

12) Urządzenia wchodzące w skład oczyszczalni ścieków utrzymywać w należytym stanie 
technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznie dokonywać przeglądów i 
konserwacji urządzeń, a wszelkie awarie niezwłocznie usuwać; 



 

 

13) W planowanej stacji dmuchaw przewidzieć 3 szt. dmuchaw w obudowach 
dźwiękochłonnych, emitujących hałas nie przekraczający 73 dB w odległości 1 m od 
krawędzi urządzenia; 

14) Przewidzieć agregat prądotwórczy o poziomie mocy akustycznej nie większej niż  
97 dB, który będzie zlokalizowany w budynku technicznym o izolacyjności akustycznej 
ścian i dachu budynku nie mniejszej niż 50 dB; 

15) Eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla 
otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających 
ograniczyć emisję hałasu oraz emisję substancji do środowiska, w tym złowonnych. 

16) Należy przewidzieć odpowiednią konstrukcję oraz szerokości dojazdów 
technologicznych wraz z ich odpowiednim odwodnieniem. 

3.1 Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji 
wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w 
projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko: 

W dokumentacji służącej do wydania ww. decyzji należy uwzględnić następujące rozwiązania 
chroniące środowisko: 

1) Określić warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych, usuwanych albo 
przemieszczanych podczas prowadzonych prac ziemnych, w związku z realizacją 
inwestycji oraz niepowodujących przekroczeń standardów jakości gleby i ziemi; 

2) Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 
wykonywania robót budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujące między innymi 
najwyższe i najniższe poziomy wód, ewentualne stany awaryjne; 

3) Wszystkie obiekty, rurociągi, połączenia oraz przejścia rurociągów przez ściany 
obiektów winny być zaprojektowane jako szczelne; 

4) Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, 
spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu 
środowiska wodnego; 

5) Wszystkie obiekty i urządzenia należy zaprojektować i wykonać tak, aby w 
minimalnym stopniu powodowały uciążliwości w bieżącej eksploatacji oczyszczalni 
ścieków. 

4.1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do 
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska: 

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 
wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. 

5.1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w 
odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko: 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie. Wobec tego nie 
stwierdzam potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania na środowisko przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia. 

II. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 



 

 

III. Nie nakładam obowiązku postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 
ust. 1 ustawy ooś. 

IV. Nie nakładam obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej. 

V. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część decyzji. 

Uzasadnienie 

W dniu 26.03.2021 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Popielowie wniosek Pani Ewy Nowickiej Ecokube 
Sp. z o.o. ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź, działającej w imieniu i na rzecz Inwestora – Gminy 
Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Modernizacja oczyszczalni  
ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gmina Popielów”.  

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2019 r., poz. 1839) § 3 ust. 2 pkt. 2: „przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub 
montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, 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. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga 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”. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś  Wójt Gminy Popielów jest organem właściwym w 
przedmiotowej sprawie i na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy ooś , w oparciu o złożony wniosek 
wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu 
26.03.2021 r.  

Wnioskodawca, zgodnie z art. 74 ustawy ooś, złożył wraz z wnioskiem poświadczoną przez właściwy 
organ kopię mapy ewidencyjnej, mapę z zaznaczonym przebiegiem granicy realizacji inwestycji i 
obszaru oddziaływaniu, wypisy z ewidencji gruntów dla działek objętych zakresem inwestycji i 
obszarem oddziaływania oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy ooś 
„Kartę informacyjną przedsięwzięcia”, 26.03.2021 r. (dalej KIP) opracowaną przez pana Roberta Mik –
firma Ecokube Sp. z o.o. 

W toku postępowania administracyjnego Wójt Gminy Popielów, zwrócił się do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie w 
Gliwicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, pismami nr 
BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 07.04.2021 r. o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu 
oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacji oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gmina Popielów”. 

Do wniosku dołączono: 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 23.03.2021r. (data wpływu do 
Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 26.03.2021r.), 
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Pismem nr WOOŚ.4220.161.2021.MD.1 z dnia 19.04.2021 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Opolu wezwała Panią Ewę Nowicką pełnomocnika Gminy Popielów do uzupełnienia 
karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie do 05.05.2021 r.. W/w uzupełnienie wpłynęło do 
wiadomości Gminy Popielów w dniu 27.04.2021 r.  



 

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem nr GL.RZŚ.435.33.2021.AS z dnia 26 
kwietnia 2021 r. (data wpływu – do wiadomości, do Urzędu Gminy w Popielowie w dniu  
05.05.2021 r.) przekazało wniosek Wójta Gminy  w Popielowie nr BOS.6220.4.2021.RZ wg 
kompetencji do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu opinią nr NZ.9022.8.30.2021.EK z dnia 
15.04.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 19.04.2021 r.) wyraził opinię, że 
dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare 
Siołkowice, gmina Popielów” nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, wniósł natomiast uwagę: 
1. Eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia  
z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu 
oraz emisję substancji do środowiska, w tym substancji złowonnych. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4220.161.2021.MD.2  
z dnia 10.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 10.05.2021 r.) wyraził 
opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare 
Siołkowice, gm. Popielów” – nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, wskazując jednocześnie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach następującego warunku (o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś): 
1. w okresie od 15 lutego do 31 października teren budowy zabezpieczyć przed przedostawaniem się 
płazów, za pomocą ogrodzeń tymczasowych. Ogrodzenia wykonać z folii, brezentu, geotkaniny lub 
geowłókniny. Łączenia sąsiednich pasów materiału powinny być szczelne. Część nadziemna 
ogrodzenia powinna posiadać wysokość nie mniejszą niż 50 cm. Ogrodzenie wkopać w grunt na 
głębokość minimum 10 cm. Górna krawędź ogrodzenia zabezpieczającego powinna być odgięta w 
kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod kątem 45-90°, tworząc daszek (przewieszkę) o 
szerokości minimum 5 cm. Ogrodzenie wesprzeć na metalowych słupkach lub drewnianych palikach 
długości 80-120 cm i rozstawie 150-250 cm. W przypadku ogrodzeń wzdłuż obiektów liniowych 
zakończenie ogrodzenia powinno posiadać kształt litery „U” i powodować zawracanie 
przemieszczających się wzdłuż niego zwierząt. 

 Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
postanowieniem nr GL.ZZŚ.3.435.118.2021.MO z dnia 18.05.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy  
w Popielowie w dniu 20.05.2021 r.) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko ze względu na możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, 57, 59 oraz 61 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.). 
Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustalił zakres 
raportu o odziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy  
w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,  
ze szczególnym uwzględnieniem poniższych zagadnień: 

1.  rodzaj i charakterystyka odprowadzanych ścieków. Wskazać zakres wskaźników 
charakteryzujących poszczególne rodzaje ścieków przed i po modernizacji oczyszczalni; 

2. charakterystyczne przepływy rzeki Brynicy w km 6+905 wraz z uwzględnieniem projektowanego 
zrzutu ścieków po modernizacji. Otrzymane wyniki przeanalizować pod względem ilościowym  

i jakościowym oraz możliwym wpływem na ciek; 

3. gospodarka osadowa prowadzona na oczyszczalni ścieków. Przedstawić sposób zagospodarowania 
osadów ściekowych, które będą powstawać w trakcie eksploatacji oczyszczalni; 

4. wymagań dot. oczyszczania ścieków wynikających z Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych dla oczyszczalni powyżej 10 000 RLM, w tym podwyższonego usuwania biogenów; 



 

 

5. gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, ściekami socjalno-bytowymi oraz 
przemysłowymi powstającymi na terenie przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji; 

6. gospodarowanie odpadami oraz przedstawienie sposobu ich utylizacji; 

7. rodzaj i sposób zapewnienia ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni części 
technologicznej, osadowej i odpadowej; 

8. sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni w czasie 
prowadzonej modernizacji; 

9. wpływ planowanych zmian łącznie z ich wzajemnym oddziaływaniem skumulowanym na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód określonych w art. 57, 59 i 
61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). Należy m.in. 
ustalić czynniki oddziaływania przedsięwzięcia na elementy jakości wód w oparciu o opis 
przedsięwzięcia i dane projektowe, odnieść się do aktualnej oceny stanu wód i ustalić na jakie 
elementy oceny stanu JCWP i JCWPd i ich składowe będzie oddziaływała realizacja przedsięwzięcia. 
Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej stwierdził, że spełnione są przesłanki, o których 
mowa w art. 64 ust. 1c ustawy ooś, czyli możliwy negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i zamiast opinii wydał uzgodnienie, które jest wiążące 
dla organu, wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o czym świadczą wyroki 
sądów (wyrok WSA z 17.09.2010 r., IV SA/Wa 822/09; oraz wyrok WSA z 8.04.2010 r., IV SA/Wa 
1289/09). 

W związku z powyższym oraz po przeanalizowaniu zapisów art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021 r. , poz. 247 z późn. zm.),a więc 
po zbadaniu: rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, usytuowania przedsięwzięcia z 
uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 
oraz po przeanalizowaniu rodzaju i skali możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do 
uwarunkowań wymienionych powyżej – organ prowadzący tj. Wójt Gminy Popielów postanowieniem 
nr BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 02.06.2021 r. orzekł potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko i postanowieniem nr 
BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 28.06.2021 r. zawiesił prowadzone postępowanie do czasu przedłożenia 
przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Wnioskodawca- pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 06.08.2021 r. (data wpływu 09.08.2021r.), 
złożył raport o oddziaływaniu na środowisko. Wójt Gminy Popielów postanowieniem nr 
BOS.6220.4.2021.RZ  z dnia 12.08.2021 r. podjął zawieszone postępowanie. 

Dla potrzeb prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia 
wnioskodawca złożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej Raport), na który 
składa się: 
- „Raport o oddziaływaniu na środowisko” opracowany przez pana Przemysława Sendereckiego – 
firma Biuro ochrony wód Przemysław Senderecki. 

W oparciu o Raport Wójt Gminy Popielów przystąpił do prowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko i w ramach tej oceny uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. 

W trybie. art. 77 ust. 1 pkt 1, 2, 4 ustawy ooś organ pismami nr BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 
12.08.2021r. wystąpił o wymagane uzgodnienia i opinie do właściwych organów – do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Opolu.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.4221.61.2021.MD.1 z dnia 
14.09.2021r. wezwał panią Ewę Nowicką – Pełnomocnika Gminy Popielów do uzupełnienia złożonego 



 

 

Raportu. Pismem nr LD/2021/09/00207 z dnia 29.09.2021 r. (data wpływu 30.09.2021r.) 
pełnomocnik Gminy Popielów, pani Ewa Nowicka złożyła uzupełnienie Raportu. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu pismem nr NZ.9022.7.7.2021.EK z dnia 
01.09.2021 r. (data wpływu 06.09.2021 r.) zaopiniował środowiskowe uwarunkowania dla realizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia z uwagą, że eksploatacja przedsięwzięcia winna być prowadzona w 
sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych 
pozwalających ograniczyć emisję hałasu oraz emisję substancji do środowiska, w tym substancji 
złowonnych. Opinia PPIS w Opolu została uwzględniona w decyzji. 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uzgodnił 
realizację przedsięwzięcia– postanowieniem nr GL.ZZŚ.3.435.209.2021.MO z dnia 02.09.2021r. (data 
wpływu 06.09.2021r.), jednocześnie sprecyzował warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały 
uwzględnione w decyzji. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uzgodnił realizację przedmiotowego 
przedsięwzięcia wg wariantu I proponowanego przez Inwestora i określił warunki realizacji 
przedsięwzięcia – postanowieniem nr WOOŚ.4221.61.2021.MD  z dnia  22.10.2021r., warunki 
realizacji przedsięwzięcia zostały uwzględnione w decyzji. 

Na podstawie przedstawionej w Raporcie analizy planowanego przedsięwzięcia, w oparciu o 
uzyskane uzgodnienia/opinie, określone zostało oddziaływanie a także potencjalne zagrożenia 
związane z realizacją planowanego przedsięwzięcia. Zdefiniowane zostały również warunki realizacji i 
eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. 

W analizie uwzględniono co następuje: 

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 (tj. przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, 
przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 3 
ust. 1, 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 § 3 ust. 1, o ile progi te zostały określone), w związku z § 3 ust. 1 pkt 79 (tj. instalacje 
do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby 
mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 
2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 
1839), należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, gminie Popielów, 
m. Stare Siołkowice. Planowana rozbudowa oczyszczalni ścieków nie narusza postanowień 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Gminy nr XIII/77/2019 z dnia 
26 września 2019r.). Symbolem B1.IT oznaczono w planie teren infrastruktury technicznej - 
oczyszczalnia ścieków. 

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji części ściekowej i osadowej 
mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków obejmujących dostosowanie istniejących obiektów 
do oczyszczenia większej, niż dotychczas, ilości ścieków Q śrd = 1 200 m3/d (obecnie Qśrd = 600 
m3/d) o większym ładunku wyrażonym w RLM = 12 920 (dotychczas RLM = 7 980). 

Zakres inwestycji obejmie, między innymi: 

 montaż nowej kraty panelowo-taśmowej o prześwicie 10 mm; 

 montaż nowej kontenerowej stacji zlewnej o przepustowości Q=100 m3/h 

 z płytą najazdową; 

 likwidację istniejącego punktu zlewnego; 

 budowę nowej przepompowni głównej, Qśrd=1200 m3/d; 

 likwidację istniejącej pompowni głównej, Ośrd=600 m3/d; 

 likwidację istniejącej komory zasuw pompowni głównej; 

 montaż nowego sitopiaskownika o przepustowości Q=30 l/s (Qmax=60 l/s); 



 

 

 budowę nowej komory rozdziału na zbiorniki retencyjne; 

 przebudowę istniejącego zbiornika retencyjnego I; 

 budowę nowego zbiornika retencyjnego II, Vcz=340 m3; 

 budowę nowej komory rozdziału na reaktory biologiczne; 

 remont istniejącego reaktora biologicznego I; 

 budowę nowego reaktora biologicznego II; 

 remont istniejącego osadnika wtórnego I; 

 budowę nowego osadnika wtórnego II; 

 budowę nowej pompowni osadu recyrkulowanego; 

 budowę nowego stanowiska pomiarowego ścieków oczyszczonych; 

 likwidację istniejącego stanowiska pomiarowego ścieków oczyszczonych; 

 remont kanału otwartego odprowadzającego ścieki oczyszczone do rzeki 
Brynicy; 

 budowę pompowni wody technologicznej; 

 budowę nowej studni flotatu; 

 budowę nowej stacji dmuchaw – 3 szt.; 

 budowę nowego magazynu osadu odwodnionego; 

 remont istniejącego budynku socjalno-technicznego; 

 montaż nowego silosu wapna, V=30 m3; 

 montaż nowego kontenerowego biofiltra dla pompowni głównej i zbiorników 
retencyjnych; 

 budowę nowej wiaty garażowej. 
W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, realizacja przedsięwzięcia była 
rozpatrywane w następujących wariantach: 
1. wariant I proponowany przez Inwestora – polegający na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni 
ścieków wraz z montażem wysokosprawnych, energooszczędnych urządzeń oczyszczalni, co pozwoli 
dostosować istniejącą oczyszczalnię do przyjęcia większej ilości ścieków komunalnych. Realizacja tego 
wariantu pozwoli na: podłączenie dodatkowych mieszkańców i innych podmiotów wytwarzających 
ścieki komunalne; wykorzystanie części obiektów istniejącego układu technologicznego, (bez 
konieczności ich likwidacji); 
2. wariant II alternatywny – polegający na montażu zespołu wysokosprawnych, energooszczędnych 
urządzeń oczyszczalni, pracujących w obecnym układzie technologicznym. Jednak nie ulegnie 
zwiększeniu przepustowość oczyszczalni. Wariant ten zabezpieczy pracę oczyszczalni przed ryzykiem 
wystąpienia awarii, ale uniemożliwi podłączenie mieszkańców i innych podmiotów do systemu 
kanalizacji, ze względu na zbyt małą przepustowość oczyszczalni i jej zdolność oczyszczania ścieków. 
Wybór wariantu I gwarantuje zachowanie niezawodności i sprawności systemu oraz oczyszczania 
większej ilości ścieków. 

Z raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika, że źródłem hałasu na etapie 
realizacji mogą być: samochody ciężarowe dostarczające materiały budowlane i odbierające 
niewykorzystane materiały budowlane, sprzęt ciężki do robót budowlanych, koparko-ładowarki, 
urządzenia wibracyjne do zagęszczania mas ziemnych i skalnych, ręczny sprzęt mechaniczny (młoty 
udarowe, szlifierki). W fazie realizacji inwestycji mogą powstawać dodatkowo drgania związane z 
pracą maszyn budowlanych (jak. np. podczas zagęszczania gruntu walcami wibracyjnymi). 
Uciążliwości te mają charakter lokalny i krótkotrwały. Celem zminimalizowania wpływu uciążliwości 
akustycznej związanych z robotami budowlanymi zaleca się: prowadzenie prac związanych z emisją 
hałasu jedynie w porze dziennej – na całym odcinku placu budowy, stosowanie nowoczesnych i 
stosunkowo cichych dla danego typu, maszyn budowlanych; maszyny powinny być w dobrym stanie 
technicznym, odpowiednia organizacja prac budowlanych. 
Na etapie eksploatacji źródłem hałasu do środowiska będzie obiekt – istniejąca stacja dmuchaw, 
planowana stacja dmuchaw, agregat prądotwórczy w budynku technicznym, ruch środków 
transportu. Eliminacja emisji hałasu nastąpi poprzez umieszczenie jego źródeł w obudowach 
dźwiękochłonnych, komorach, budynkach, zastosowanie pomp zatapialnych oraz mieszadeł 



 

 

zanurzeniowych dla ścieków oraz odpowiednie ukierunkowanie i izolacja źródeł hałasu poza obszary 
przestrzenne najbliższej zabudowy mieszkaniowej, która oddalona jest o ok. 400m. 

W opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu realizacja przedsięwzięcia 
uwzględniając przyjęte zalecenia i rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne 
ograniczające uciążliwości przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów na granicy 
planowanej inwestycji, a co za tym idzie nie powinno stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi na 
działkach sąsiednich. Uwaga PPIS w Opolu została zawarta w orzeczeniu decyzji. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem oddziaływań w zakresie emisji pyłów i gazów będą 
maszyny budowlane wykorzystywane przy budowie obiektów oraz pojazdy transportujące materiały 
służące do budowy. Emisja, pochodząca z czynności prowadzonych na etapie prac budowlanych, ze 
względu na krótkotrwały charakter, nie wpłynie w sposób istotny na stan powietrza 
atmosferycznego. 
Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, przewidywana ilość wprowadzanych gazów do powietrza 
obejmuje wyłącznie wywiewne instalacje wentylacyjne obiektów oczyszczalni, gdyż brak jest 
odkrytych powierzchni emitujących substancje wynikające z procesów gnilnych, czy fermentacji 
metanowej. Źródłem ewentualnych pyłowych zanieczyszczeń powietrza będzie (tak jak dotychczas) 
ruch pojazdów po terenie oczyszczalni (ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi), jednak będzie on 
miał charakter lokalny, krótkotrwały i nieciągły, a w ramach planowanego przedsięwzięcia nie będzie 
zintensyfikowany w stosunku do stanu obecnego i nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na 
środowisko. 
W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia pompownia główna będzie zamknięta (wyposażona w pompy 
zatapialne), a powietrze złowonne kierowane będzie do biofiltra. Separacja skratek na kracie 
panelowo-taśmowej odbywać się będzie w urządzeniach hermetycznych. Sposób napowietrzania 
ścieków w reaktorach biologicznych i komorze tlenowej stabilizacji osadu odbywać się będzie przy 
zastosowaniu napowietrzania wgłębnego drobnopęcherzykowego (co zapewni właściwe natlenienie 
ścieków/osadów), dzięki czemu z procesu oczyszczania nie będą emitowane odory. Zarówno 
istniejący jak i planowany bioreaktor (wraz z komorą tlenowej stabilizacji osadu) są zbiornikami 
zamkniętymi, co skutecznie zapobiega emisji bioaerozoli do atmosfery. Z przeprowadzonych obliczeń 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym dla emitowanych substancji 
(amoniak, siarkowodór) wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie spowodują przekroczeń 
obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego Inwestor posiada tytuł 
prawny. 
Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu. 
Biorąc jednak pod uwagę charakter inwestycji uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia 
nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. 
Na etapie realizacji, planowane przedsięwzięcie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Będą to 
typowe emisje ze spalania paliw w silnikach mechanicznych (np. węglowodory aromatyczne, 
dwutlenek węgla dwutlenek siarki, tlenki azotu). Z uwagi jednak na niewielki ładunek emitowanych 
zanieczyszczeń (oraz krótki etap budowy), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na 
klimat (zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej). 
Na etapie eksploatacji, oddziaływanie w zakresie emisji gazów cieplarnianych pozostaną na tym 
samym poziomie (brak nowego źródła emisji gazów cieplarnianych). Planowane do realizacji 
przedsięwzięcie nie jest wrażliwe na klęski żywiołowe, ponieważ: 

 położone jest na obszarze poza terenami zagrożenia powodziowego; 

 położone jest poza obszarami możliwych ruchów masowych ziemi, osuwisk ziemi; 

 nie zagraża mu silny huraganowy wiatr (konstrukcja obiektów oczyszczalni odpowiedniej 
wytrzymałości); 

 nie zagrażają mu silne mrozy (dodatnia temperatura ścieków dopływających do oczyszczalni; 
zagłębienie zbiorników i rurociągów w gruncie, gdzie wahania temperatury są mniejsze); 

 nie zagrażają mu wysokie temperatury (zagłębienie zbiorników i rurociągów w gruncie). 

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, inwestycja nie będzie wpływała na zmiany klimatu oraz nie 
będzie powodowała zwiększenia wrażliwości poszczególnych elementów środowiska na te zmiany. 



 

 

Prace na tym etapie realizacji przedsięwzięcia będą wykonywane etapowo i będą prowadzone 
wyłącznie w porze dziennej (warunek określony w pkt I.3 nin. postanowienia). 
Przed przystąpieniem do prac budowlanych planowana jest likwidacja obiektów istniejących, 
kolidujących z planowanymi obiektami. Na tym etapie głównymi źródłami hałasu będą samochody 
ciężarowe dostarczające materiały budowlane i odbierające niewykorzystane materiały budowlane 
oraz odpady, sprzęt ciężki do robót budowlanych, koparko-ładowarki, urządzenia wibracyjne do 
zagęszczania mas ziemnych i skalnych, ręczny sprzęt mechaniczny (młoty udarowe, szlifierki). 
Uwzględniając charakter prowadzonych prac oraz krótki czas ich trwania (modernizacja istniejącej już 
oczyszczalni ścieków), ocenia się, że etap realizacji nie będzie stanowił istotnych uciążliwości 
akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. 

W sąsiedztwie terenu inwestycji znajdują się tereny rolnicze i tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz zabudowy usługowej niepodlegające ochronie akustycznej. Najbliższym 
terenem normowanym akustycznie jest znajdujący się w odległości ok. 400 m na wschód teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej. 
Podczas funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia głównymi źródłami emisji 
hałasu będą: 

 istniejąca stacja dmuchaw, tj. 3 szt. dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych, 
emitujących hałas nie przekraczający 73 dB w odległości 1 m od krawędzi urządzenia; 

 projektowana stacja dmuchaw, tj. 3 szt. dmuchaw w obudowach dźwiękochłonnych, 
emitujących hałas nie przekraczający 73 dB w odległości 1 m od krawędzi urządzenia; 

 projektowany agregat prądotwórczy o poziomie mocy akustycznej nie większej niż 97 dB, 
zlokalizowany w budynku technicznym o izolacyjności akustycznej ścian i dachu budynku 
nie mniejszej niż 50 dB. 

Ponadto, na terenie przedsięwzięcia istnieją liniowe źródła hałasu w postaci wewnętrznych dróg, po 
których poruszają się samochody oraz powierzchniowe źródła hałasu w postaci miejsc postojowych i 
placów manewrowych. W raporcie przedstawiono obliczenia propagacji hałasu sporządzone dla pory 
dnia oraz pory nocy, które wykazały, że największa jego wartość wykraczająca poza teren oczyszczalni 
wynosi 39,1 dB. Na podstawie przedstawionych obliczeń stwierdza się, że eksploatacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniająca założenia przyjęte w raporcie dotyczące poziomów 
mocy akustycznych wszystkich źródeł nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie. 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z powstaniem odpadów głównie z 
grupy: 20 (20 03 01 - odpady komunalne) i 17 (17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy; 17 02 
02 – papier; 17 02 03 – tworzywa sztuczne, zużyte rury). Powstające na etapie realizacji inwestycji 
odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki posiadające stosowne uprawnienia. 
Na etapie eksploatacji przedmiotowej oczyszczalni wytwarzane będą (tak jak obecnie) odpady 
technologiczne z grupy 19 (skratki separowane – 19 08 01; piasek powstający w procesie 
oczyszczania – 19 08 02; ustabilizowane, odwodnione komunalne osady ściekowe – 19 08 05) oraz 
typowe odpady związane z działalnością oczyszczalni (odpady opakowaniowe po stosowanych 
materiałach i substancjach, zużyte urządzenia, odpady biurowe, itp.). Wszystkie wytwarzane odpady 
będą magazynowane selektywnie, na terenie, do którego Inwestor posiada tytuł prawny. 
Wyznaczone miejsca i sposób magazynowania będą dostosowane do składu, właściwości i rodzaju 
odpadów zapewniając bezpieczne dla środowiska ich gromadzenie. Odpady będą przekazywane 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia do dalszego zagospodarowania odpadów, zgodnie z 
wymaganiami ustawy o odpadach. 

Inwestor zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy. Ponadto, zabezpieczone zostaną 
miejsca postoju sprzętu przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez 
utwardzenie tego miejsca np. betonowymi płytami drogowymi), a teren budowy wyposażony 
zostanie w sorbenty do strącania zanieczyszczeń. Zakres planowanej modernizacji oczyszczalni 
ścieków nie wpłynie na sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych. Będą one kierowane, tak jak 
dotychczas, do rzeki Brynicy. 



 

 

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. 
Zgodnie z raportem, na terenie inwestycji nie stwierdzono występowania chronionych roślin, 
bezkręgowców, płazów, gadów i ssaków. Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie trzech 
potencjalnie lęgowych chronionych gatunków ptaków (bogatka, kos, rudzik). Ww. gatunki są 
rozpowszechnione, liczne i niezagrożone w Polsce. Inwestycja nie oddziałuje znacząco na ich lokalne i 
regionalne populacje. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, na podstawie posiadanej bazy przyrodniczej 
ustalił, że obszar inwestycji znajduje się poza innymi formami ochrony przyrody, o których mowa w 
art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.), a zatem 
przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 
Inwestycja znajduje się poza projektowanymi formami ochrony przyrody ujętymi w Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w regionalnym korytarzu ekologicznym w dolinie Brynicy, 
wyznaczonym w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Starych Siołkowicach nie będzie wykraczała poza działki zajmowane dotychczas przez tę 
oczyszczalnię, tak więc nie będzie wiązać się z powstaniem nowych barier dla migracji organizmów. 
Zgodnie z opracowaniem „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego 
wraz z programem czynnej i biernej ochrony” (K. Badora i K. Badora 2006) inwestycja zlokalizowana 
jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. 
Zgodnie z ustaleniami raportu, nie zachodzi konieczność podejmowania działań minimalizujących 
oddziaływanie inwestycji na przyrodę i krajobraz. 

W decyzji wskazano konieczność określenia istotnych dla ochrony środowiska, warunków korzystania 
ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, które zostały ujęte w 
orzeczeniu. 

Zgodnie z raportem organizację placu budowy należy zaplanować zgodnie z wymogami Ustawy 
Prawo budowlane i wytycznymi BHP zgodnie z przygotowanym przez wnioskodawcę planem BIOZ 
oraz w taki sposób, aby minimalizować powierzchnie przeznaczone pod zaplecze budowy, miejsca 
gromadzenia odpadów i materiałów oraz drogi poruszania się sprzętu, a po zakończeniu budowy 
teren przywrócić do stanu pierwotnego. Przy wyznaczaniu terenów pod zaplecze budowy należy 
wybrać taką lokalizację i taki sposób zabezpieczenia podłoża, aby nie powodować pogorszenia stanu 
środowiska, w tym środowiska gruntowo-wodnego. Prace muszą być prowadzone w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego odpadami stałymi i 
ciekłymi. Sprzęt budowlany pracujący na budowie będzie zaopatrywany w paliwo z najbliższej stacji 
paliw, w sposób całkowicie hermetyczny i bezpieczny dla środowiska naturalnego. Na terenie 
budowy nie będzie prowadzona naprawa, konserwacja i tankowanie maszyn budowlanych. W 
przypadku konieczności konserwacji czy tankowania sprzętu budowlanego każdego dnia po 
zakończeniu robót, maszyny budowlane będą opuszczały teren inwestycji i wracały na teren 
potencjalnego wykonawcy robót, gdzie będą przeglądane, konserwowane i tankowane. Po przejściu 
ww. czynności maszyny będą wracały na teren budowy. 

Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej inwestycji na etapie budowy 
powinna być właściwa organizacja robót oraz postępowanie z urobkiem podczas wykopów. W trakcie 
opracowywania projektu budowlano – wykonawczego zostanie wskazany sposób postępowania z 
nadmiarem ziemi z wykopu i miejscem jej składowania. W celu zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania inwestycji na ruch uliczny zostaną opracowane wytyczne organizacji ruchu na czas 
budowy. Wykopy należy prowadzić w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy kształtowaniu terenu po zakończeniu robót. Podglebie i 
głębsze warstwy gruntu należy odkładać na oddzielnych pryzmach. 



 

 

Zgodnie z raportem w ramach rozwiązań chroniących środowisko oczyszczalnia ścieków zostanie 
wykonana w oparciu o technologię oczyszczania ścieków minimalizującą negatywny wpływ na 
środowisko, tj.: 

 zastosowanie pomp nowej generacji, 

 zastosowanie materiałów zapewniających szczelność obiektów oczyszczalni ścieków, 

 zabezpieczenie gruntów przed nadmiarem skażenia wód i gruntów w przypadku awarii – np. 
odpowiednie odwodnienie terenu poprzez kierowanie odcieków z głównych obiektów 
oczyszczania ścieków na początek układu oczyszczania, 

 częściowa hermetyzacja pracy urządzeń, 

 eliminacja emisji odorów poprzez skierowanie powietrza złowonnego do biofiltra, 

 eliminacja emisji hałasu przez umieszczenie jego źródeł w obudowach dźwiękochłonnych i w 
budynkach, zastosowanie pomp zatapialnych oraz mieszadeł zanurzeniowych dla ścieków, 

 zastosowanie wgłębnego, drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków w celu 
zapobiegania emisji odorów i bioaerozoli, 

 wywożenie osadów ustabilizowanych oraz odwodnionych do utylizacji lub wykorzystania 
rolniczego przez wyspecjalizowane jednostki, 

 zapewnienie zasilania awaryjnego, na wypadek zaniku zasilania z sieci, 

 zdalne monitorowanie i sterowanie pracą oczyszczalni z dyspozytorni. 
W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszającymi oddziaływanie na środowisko będą: 

 właściwa organizacja robót na czas remontów i napraw, 

 właściwa eksploatacja kolektorów sanitarnych, pompowni ścieków oraz obiektów i urządzeń 
oczyszczalni ścieków, 

 utrzymywanie w czystości terenu wokół obiektów. 
Metody ochrony środowiska wodno-gruntowego: 

 skierowanie ścieków do układu oczyszczającego, a następnie wód oczyszczonych do wód 
powierzchniowych, 

 zastosowanie szczelnych i monitorowanych urządzeń i instalacji technologicznych 
podziemnych oraz naziemnych. 

Z raportu o oddziaływaniu na środowisko wynika, że obiekty technologiczne oraz urządzenia 
modernizowanej oczyszczalni ścieków zostały zaprojektowane zgodnie z powszechnie znanymi i 
aktualnie dostępnymi technologiami (BAT). Poszczególne elementy charakteryzować się będą 
odpowiednią wytrzymałością mechaniczną na obciążenia, odpornością chemiczną, termiczną i 
biologiczną oraz odpowiednią trwałością, co pomoże zapobiec sytuacjom awaryjnym związanym z 
niekorzystnymi, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków pozwoli zabezpieczyć oczyszczalnię podczas maksymalnego dopływu stężonych ścieków., a 
co za tym idzie, przed przedostawaniem się ścieków nieoczyszczonych w wystarczającym stopniu  do 
odbiornika. Poprawi się zatem jakość ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska. 

Przewiduje się poprawę stanu i jakości środowiska poprzez ograniczenie przenikania ścieków 
bytowych z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) do środowiska gruntowo-
wodnego wynikające z kanalizowania nowych obszarów gminy oraz poprzez odprowadzanie 
oczyszczonych ścieków o większej redukcji zanieczyszczań. Zastosowanie atestowanych, wysokiej 
jakości, szczelnych materiałów wykluczy infiltrację wody podziemnej do armatury kanalizacyjnej i 
ścieków do środowiska gruntowo-wodnego oraz zapewni długotrwałą bezawaryjną eksploatację i 
trwałość systemu oczyszczania ścieków. 
Oczyszczalnia ścieków zostanie wyposażona w miejsce poboru próbek odprowadzanych ścieków 
komunalnych, tzn. w projektowanej studni  pomiarowej zlokalizowanej na rurociągu grawitacyjnym 
odprowadzającym oczyszczone ścieki. Pobieranie próbek ścieków komunalnych wprowadzanych do 
wód, dokonuje się w regularnych odstępach czasu, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki 
wprowadzane są do wód, lub w innym miejscu reprezentatywnym dla jakości tych ścieków. 
Proponowany zakres prowadzonych analiz ścieków: BZT5, ChZT, zawiesiny ogólne, Nog, Pog. Odczyty 
ilości odprowadzanych ścieków prowadzone będą na podstawie wskazań elektronicznego urządzenia 
pomiarowego – przepływomierz elektromagnetyczny, którego sygnał podłączony będzie do 



 

 

sterownika, w celu dokonania rejestracji danych ilości ścieków. Wyniki pomiarów odnotowywane 
będą w specjalnym rejestrze. 
Zgodnie z raportem obliczenia wartości wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach 
komunalnych wprowadzanych do rzeki Brynica w km 6+905 jej biegu (po rozbudowie i modernizacji 
oczyszczalni ścieków komunalnych, będą zgodne z wartościami dopuszczalnymi określonymi w 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych). 
Jeżeli inwestor zdecyduje się na wykonanie instalacji granulacji, będzie mógł uzyskać pozwolenie w 
drodze decyzji właściwego ministra do spraw rolnictwa, na wprowadzenie do obrotu środka 
wspomagającego uprawę roślin zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i 
nawożeniu. W przypadku gdyby utrata statusu odpadu nie nastąpiła, powstały w procesie 
technologicznym granulat będzie składowany w nowoprojektowanej wiacie osadu i okresowo 
odbierany jako odpad przez wyspecjalizowaną firmę. 
W fazie eksploatacji oczyszczalni ścieków będą powstawały przede wszystkim: 

 kod 19 08 01- skratki powstające podczas mechanicznego oczyszczania ścieków, 

 kod 19 08 02- piasek powstający podczas mechanicznego oczyszczania ścieków, 

 kod 19 08 05- ustabilizowane osady ściekowe. 
Odpady powstające podczas eksploatacji gromadzone będą w specjalnych pojemnikach, co 
zapobiegnie powstawania odcieków.  
Na podstawie informacji zawartych w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy 
spełnieniu ustalonych warunków realizacji, a także wymagań ochrony środowiska wodnego, które 
należy zawrzeć w projekcie budowlanym, stwierdzono brak negatywnego oddziaływania na 
środowisko gruntowo-wodne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie realizacji jak i w fazie 
eksploatacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik wskazanych w raporcie oraz przy 
zapewnieniu prawidłowej organizacji robót, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko 
gruntowo-wodne. 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zasięgu zlewni Widawy w Jednolitej Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600019132889 – nazwie Brynica od dopł. spod Łubnian do 
ujścia (EW. do Budkowiczanki), oznaczonej jako naturalna część wód, a także w zasięgu Jednolitej 
Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097. W ocenie Dyrektora Zarządu Zlewni w 
Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 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, a ustanowionych w 
„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016r.  

W toku postępowania nie stwierdzono możliwości wystąpienia ryzyka transgranicznego 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko są wystarczające, aby ocenić 
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko w związku z tym biorąc pod uwagę 
rodzaj przedsięwzięcia oraz przewidywany charakter oddziaływania, nie stwierdzono potrzeby 
przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 61 ust. 1 pkt 1  i ust. 2 ustawy ooś, dla planowanego 
przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko organ właściwy w 
ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji przeprowadził ocenę oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś zapewnił możliwość 
udziału społeczeństwa w postępowaniu. W myśl art. 33 ustawy ooś podał do publicznej wiadomości 
informację z dnia 09.11.2021r. o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem, możliwości składania uwag i wniosków do 
przedsięwzięcia oraz zgromadzonej dokumentacji. W informacji wskazał 30-dniowy (od 10.11.2021r. 
do 10.12.2021r.) termin na składanie uwag i wniosków w sprawie. W wyznaczonym terminie, w 



 

 

ramach toczącego się postępowania z udziałem społeczeństwa, nie wniesiono uwag i wniosków w 
sprawie. 

Obwieszczeniem nr BOS.6220.4.2021.RZ z dnia 14.12.2021r. Wójt Gminy Popielów zawiadomił strony 
postępowania o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów” oraz o możliwości wypowiedzenia się i zapoznania się, 
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ww. sprawie. W informacji został 
wskazany 7-dniowy termin od daty doręczenia zawiadomienia. Nie wniesiono uwag do 
przedmiotowej sprawy. 

W związku z art. 28 Kpa i art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy ooś, za strony postępowania organ uznał 
wnioskodawcę, Inwestora oraz właścicieli nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania. 
Wójt Gminy Popielów, stosując zasadę wyrażoną w art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 106 § 2 Kpa 
zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania, o wystąpieniach do organów 
opiniujących i umożliwił stronom czynny udział w postępowaniu na każdym jego etapie. Ponieważ 
liczba stron przekracza 10, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś organ w celu zawiadomienia stron 
postępowania zastosował art. 49 Kpa co oznacza, że wszystkie strony biorące udział w postępowaniu 
były zawiadomione poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania, o czynnościach 
podejmowanych przez organ i o możliwości złożenia uwag i wniosków do zebranego materiału 
dowodowego. Obwieszczenia zamieszczane były w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w 
Popielowie, na tablicy ogłoszeń Gminy Popielów, na tablicy ogłoszeń sołectwa Stare Siołkowice i 
Popielów oraz w miejscu planowanej inwestycji.   

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za 
pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

Od niniejszej decyzji służy prawo do zrzeczenia się odwołania wobec organu administracji publicznej, 
który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu 
się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna 
i prawomocna. 

Otrzymuje: 
1. Pełnomocnik: Ewa Nowicka Ecokube Sp. z o.o, ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź 
2. Inwestor- Gmina Popielów, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów 
3. Strony postępowania w trybie art. 49 Kpa (BIP Popielów, tablica ogłoszeń UG w Popielowie, 

tablica ogłoszeń sołectwa Popielów i Stare Siołkowice, miejsce planowanej inwestycji) 
4. a/a 

Do wiadomości: 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole 
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. 

Odrowążów 2, 45-089 Opole 



 

 

Załącznik nr 1 do decyzji nr BOS.6220.4.2021.RZ - Charakterystyka przedsięwzięcia  

Przedmiotem postępowania jest rozbudowa i modernizacja części ściekowej i osadowej 
mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków obejmujących dostosowanie istniejących obiektów 
do oczyszczenia większej niż dotychczas ilości ścieków Qśrd = 1 200 m3/d (obecnie Qśrd = 600 m3/d) 
o większym ładunku wyrażonym w RLM = 12 920 (dotychczas RLM = 7 980). 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Dyrektora PGW Zarząd Zlewni w 
Opolu z dnia 15.04.2019 r. znak GL.ZUZ.3.421.292.2018.BS. Pozwolenie wydane zostało na czas 
określony tj. do dnia 31.03.2029 r.  
Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 10 września 2019r. (Dz.U. z 26 września 2019r. poz. 1839) 
planowana inwestycja, zakwalifikowana została do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Oczyszczalnia ścieków sąsiaduje z terenami zieleni nieurządzonej oraz terenami rolniczymi. 
Oczyszczalnia oddalona jest od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową 
(zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) o ok. 400m. 
Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia związana będzie z wykorzystaniem pewnych ilości 
materiałów, surowców, paliw oraz wody. Materiały wykorzystywane podczas rozbudowy i 
modernizacji oczyszczalni ścieków to przede wszystkim materiały zużyte do wykonania powierzchni 
betonowych.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym dla tego typu inwestycji (teren infrastruktury 
technicznej – oczyszczalni ścieków). 

Stosowane maszyny budowlane (koparki, dźwigi,) pracujące przy realizacji inwestycji 
napędzane będą paliwem płynnym – olejem napędowym. Część sprzętu budowlanego może 
wymagać zasilania energią elektryczną lub sprężonym powietrzem, media te zapewniać będzie 
istniejąca oczyszczalnia lub w razie potrzeby dostarczane będą na plac budowy z przewoźnych 
agregatów zasilanych olejem napędowym. 

W ramach przedsięwzięcia będą prowadzone prace rozbiórkowe. Likwidacji podlegać będą 
obiekty istniejące, kolidujące z planowanymi obiektami, m.in.: istniejąca wanna ociekowa 
zlokalizowana przy wjeździe do oczyszczalni, istniejący punkt zlewny i składowisko osadów 
ściekowych zadaszone wiatą, ogrodzenie oczyszczalni, podziemne rurociągi ścieków i osadów 
(wyłączenie ich z eksploatacji poprzez odcięcie dopływów lub w razie konieczności ich demontaż) 
oraz kable elektroenergetyczne. 

Planowane przedsięwzięcie rozpatrywano w trzech wariantach, jako: Wariant I (preferowany 
– proponowany przez Wnioskodawcę, Wariant II (alternatywny), Wariant 0 (niepodejmowanie 
żadnych działań modernizacyjnych). Inwestor wybrał Wariant I planowanego przedsięwzięcia – 
ponieważ jest wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. W porównaniu do innych obiektów tego 
typu przedsięwzięcie obejmuje jedynie technologie należące do typu o potencjalnym zagrożeniu dla 
środowiska, a przy zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń oddziaływanie na środowisko może być 
minimalne. W przedmiotowym przypadku rozpatrywano kilka wariantów technologicznych 
dotyczących opracowania optymalnej dokumentacji, przy wykorzystaniu terenu na cele gospodarki 
wodno-ściekowej gminy. 

Przyjęty wariant realizacji polepszy stan gospodarki ściekowej, stan środowiska oraz poziom 
życia mieszkańców gminy Popielów poprzez: 

• udoskonalenie procesu oczyszczania ścieków rozbudowywanej oczyszczalni, co 
wpłynie na poprawę stanu środowiska wodnego (redukcja zanieczyszczeń organicznych i biogenów), 

• zwiększenie przepustowości oczyszczalni, co stwarza możliwości przyjmowania 
zwiększonej ilości ścieków przesyłanych systemem kanalizacji sanitarnej oraz taborem asenizacyjnym. 

Negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza będzie 
występowało głównie w fazie realizacji inwestycji w postaci: 
• pyłu unoszonego podczas ruchu pojazdów po placu budowy; 



 

 

• zanieczyszczeń powstałych w wyniku spalania oleju napędowego w silnikach pojazdów, 
maszyn i urządzeń budowy. 
W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze na etapie 
wykonywania prac budowlanych zaleca się następujące środki techniczno-organizacyjne: 
• unikanie zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego; 
• stosowanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym; 
• eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym; 
• stosowanie zraszania powierzchni komunikacyjnych celem uniknięcia wtórnej emisji 
niezorganizowanej; 
• czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne. 
Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter lokalny, krótkotrwały, nieciągły i ustanie w 
momencie zakończenia budowy. 

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia jedynym źródłem ewentualnych pyłowych 
zanieczyszczeń powietrza będzie tak jak dotychczas ruch pojazdów po terenie oczyszczalni (ścieki 
dowożone wozami asenizacyjnymi oraz przyjazd pracowników oczyszczalni do pracy prywatnymi 
samochodami) jednak będzie on miał charakter lokalny, krótkotrwały i nieciągły, a w ramach 
planowanego przedsięwzięcia nie będzie zintensyfikowany w stosunku do stanu obecnego i nie 
będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko. 

Oczyszczalnia ścieków zostanie wyposażona w miejsce poboru próbek odprowadzanych 
ścieków komunalnych, tzn. w projektowanej studni pomiarowej zlokalizowanej na rurociągu 
grawitacyjnym odprowadzającym oczyszczone ścieki. 

Na terenie zaplecza budowy będą prawidłowo przechowywane substancje ropopochodne, 
aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchni ziemi. Wycieki 
niekontrolowane powstające na terenie zaplecza budowy będą neutralizowane sorbentami i 
usuwane z terenu placu, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo–wodnego. 
Paliwa do maszyn budowlanych będą przechowywane w szczelnych pojemnikach. Wszystkie odpady, 
jakie powstaną na etapie budowy będą zbierane w sposób selektywny. Powstałe w trakcie budowy 
odpady będą przede wszystkim odzyskiwane, a jeśli nie będzie to możliwe, unieszkodliwiane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. Proces realizacji 
przedsięwzięcia pociągnie za sobą powstawanie odpadów takich jak kawałki rur, wycinki z połączeń 
odgałęzień rur, pręty stalowe, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopu. Aby zapobiec degradacji 
walorów krajobrazowych odpady te będą usuwane z miejsca powstania i gromadzone w sposób 
selektywny z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych, w wyznaczonym miejscu 
na terenie zaplecza budowy a następnie przekazane odbiorcy odpadów.  

Sposób odprowadzania i oczyszczania ścieków dopływających do oczyszczalni w czasie 
prowadzonej modernizacji będzie taki sam jak dotychczas, a poszczególne urządzenia przeznaczone 
do modernizacji będą wyłączane etapami zgodnie z harmonogram wyłączeń. 
 


