Popielów, 07 marca 2022 r.

Wójt Gminy Popielów
Nr sprawy BOS.6220.12.2021.IM
Postanowienie
stwierdzające obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na postawie art. 59 ust. 1, art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, art. 66 i art. 68 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z
późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska
127, 45-231 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku StobrawaKopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od m. Stobrawa do rzeki Odra
Postanawiam
1. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
polegającego na: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-KopanieŁosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od m. Stobrawa do rzeki Odra.
2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do wykonania w
pełnym zakresie art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, uwzględniając wszystkie zagadnienia wskazane w
Postanowieniu nr WOOŚ.4220.529.2021.ES z dnia 13 stycznia 2022 r. (data wpływu do urzędu
13.01.2022r.) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
Raport oddziaływania na środowisko powinien być sporządzony ze szczególnym
uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:


florę i faunę, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych;



wpływ inwestycji na wszystkie gatunki lęgowe ptaków obszaru inwestycji, jak również bez
względu na charakter wykorzystania powierzchni, na gatunki wymienione w załączniku 1
Dyrektywy Ptasiej i gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym wg czerwonej listy
ptaków Polski;



siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla Wspólnoty;



walory przyrodnicze projektowanych rezerwatów przyrody;
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analizę oddziaływania przedsięwzięcia na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Grądy
Odrzańskie PLB02002 oraz ustanowione cele działań ochronnych;



korytarze ekologiczne;



krajobraz.
Uzasadnienie

W dniu 03.12.2021 r. wpłynął do Urzędu Gminy w Popielowie wniosek Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od m. Stobrawa do rzeki
Odra.
Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko 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. 1
pkt 62:


„drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni
twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody;”.
Obwieszczeniem, znak sprawy BOS.6220.12.2021.RZ.1 z 28.12.2021, Wójt Gminy Popielów
zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462
na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od m. Stobrawa do rzeki
Odra.
W toku postępowania administracyjnego Wójt Gminy Popielów, zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we
Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, pismami nr
BOS.6220.12.2021.RZ z dnia 28.12.2021 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: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od m. Stobrawa do
rzeki Odra.
Do wniosku dołączono:
- wniosek inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 02.12.2021r. (data
wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 03.12.2021r.),
- kartę informacyjną przedsięwzięcia,
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- oświadczenie, że wnioskodawca nie jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu
terytorialnego tj. Gminy Popielów.
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu opinią nr NZ.9022.8.3.2022.AS z dnia
120.1.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 14.01.2022 r.) wyraził opinię, iż
nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w
przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem nr WOOŚ.4220.529.2021.ES z
dnia 13.01.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Popielowie w dniu 13.01.2022 r.) wyraził opinię,
że dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-KopanieŁosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od m. Stobrawa do rzeki Odra –istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ustalił zakres raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, który sporządzić należy w pełnym 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 (Dz. U. z
2021 r., poz. 247 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na:
- florę i faunę, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych;
- wpływ inwestycji na wszystkie gatunki lęgowe ptaków obszaru inwestycji, jak również bez względu
na charakter wykorzystania powierzchni, na gatunki wymienione w załączniku 1 Dyrektywy Ptasiej i
gatunki o niekorzystnym statusie ochronnym wg czerwonej listy ptaków Polski;
- siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla Wspólnoty;
- walory przyrodnicze projektowanych rezerwatów przyrody;
- analizę oddziaływania przedsięwzięcia na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Grądy
Odrzańskie PLB02002 oraz ustanowione cele działań ochronnych;
- korytarze ekologiczne;
- krajobraz.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu pismem nr
GL.ZZŚ.3.435.313.2021.MO z dnia 11 stycznia 2022 r. (data wpływu – do wiadomości, do Urzędu
Gminy w Popielowie w dniu 14.01.2022 r.) przekazało wniosek Wójta Gminy w Popielowie nr
BOS.6220.12.2021.RZ.2 wg kompetencji do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Zarząd Zlewni we Wrocławiu.
Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie pismem nr WR.ZZŚ.5.4360.1.2022 z dnia 17.01.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
w Popielowie w dniu 21.01.2022 r.) zawiadomił Wójta Gminy Popielów o braku możliwości wydania
opinii w przedmiotowej sprawie w ustawowym terminie i wskazał nowy termin zajęcia stanowiska do
dnia 4 marca 2022 r.
Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
pismem nr WR.ZZŚ.5.4360.1.2022.BM z dnia 14.02.2022 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w
Popielowie w dniu 22.02.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa
drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice” – odcinek od
m. Stobrawa do rzeki Odra nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i
określił warunki tej realizacji:
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1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą być realizowane wyłącznie z użyciem
sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne,
wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.
2. Zaplecze budowy, należy wyznaczyć na terenie o nawierzchni utwardzonej, zabezpieczającej
środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami w postaci wycieków,
pochodzącymi z wykorzystywanego sprzętu bądź składowanych materiałów.
3. Nie wyznaczać zaplecza budowy ani bazy materiałowej w pobliżu cieków ( w tym rowów) ani
zbiorników wodnych oraz na terenie płytkiego zalegania wód gruntowych. Wszelkie miejsca
wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację powinny być okresowo (do czasu
zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi.
4. Zapewnić dostępność sorbentów do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji
ropopochodnych bądź innych.
5. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem, należy go zneutralizować i związać przy
użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W
przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu
ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełnić grunt do pierwotnego poziomu.
6. Obsługa pojazdów i maszyn związana z użyciem substancji płynnych może być prowadzona na
zapleczu budowy jedynie w przypadku wyposażenia tego terenu w szczelne podłoże.
7. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie
przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych
pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca
serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
8. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach
lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów
zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonym podłożu,
zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych. Odpady niebezpieczne
przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsca ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć
przed wstępem osób nieupoważnionych.
9. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o
utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a
następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
10. Pracownikom realizującym prace budowlane udostępnić ekologiczne sanitariaty typu toi toi.
11. Zastosowane rozwiązania projektowe w zakresie odwodnienia przedmiotowej drogi muszą
zagwarantować dotrzymanie standardów jakości środowiska gruntowo-wodnego, a co za tym
idzie nie powodować przekroczeń wartości granicznych wskaźników jakości fizykochemicznych
wód, ustalonych jako cele środowiskowe oraz odpowiadać warunkom określonym w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 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 (Dz.U. 2019 r. poz. 1311).
12. Realizacja inwestycji jest możliwa po uzyskaniu wszelkich wymaganych prawem zgód i
uzgodnień w zakresie gospodarki wodnej.
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13. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych koniecznym będzie zgłoszenie tego faktu do
spółki wodnej działającej na terenie gminy lub do związku spółek wodnych i wykonanie
przebudowy istniejącego urządzenia w sposób umożliwiający jego dalsze działanie. Prace należy
przeprowadzić pod nadzorem inspektora z odpowiednimi uprawnieniami.
14. Roboty rozbiórkowe i budowlane mostów prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
wód.
15. Podczas budowy przepraw mostowych należy zabezpieczyć wody przed przypadkowym
dostaniem się do nich materiałów budowlanych.
16. Zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające
wymogi ochrony środowiska, które nie wpłyną na pogorszenie stanu środowiska wodnego.
17. Konstrukcja mostów (przepustów) zaprojektować tak, aby nie spowodowały istotnych zmian
koryta cieku oraz warunków przepływu wód, światło mostów (przepustów) powinno zapewniać
swobodny przepływ wód miarodajnych bez spowodowania nadmiernego spiętrzenia wody w
ciekach powyżej budowli oraz bez spowodowania nadmiernych rozmyć koryt cieków.
18. Na etapie realizacji prac przy przeprawach, j80 należy zastosować zabezpieczenia minimalizujące
negatywny wpływ inwestycji na koryto cieków, szczególnie w zakresie zmętnienia wód, poprzez
zastosowanie grodz oddzielających miejsca wykonywania prac od głównego nurtu cieku.
19. W obrębie cieków wodnych zastosować odpowiednią technologię prowadzenia prac
budowlanych, aby nie dopuścić do nadmiernej ingerencji w koryto cieku.
20. Podczas prowadzonych robót rozbiórkowych i budowlanych na ciekach, zapewnić stały przepływ
wód. Prace prowadzić poza okresami wezbrań.
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. 2373 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
postanowił,
że istnieje potrzeba sporządzenia raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania ww.
przedsięwzięcia na środowisko.
pouczenie
Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Opolu, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów.
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Otrzymują:
1) Wójt Gminy Popielów ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole
3) Strony postępowania– poprzez Obwieszczenie
4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu
5) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
6) Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
7) a/a

Gmina Popielów
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
www.popielow.pl
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