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Popielów, 02.12.2022 r. 
BOS.6220.6.2022.RZ 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm. – cyt. dalej jako „kpa”) w związku z art. 
71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 
2 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 2022r. poz. 1029 z późn. zm. – cyt. dalej jako „ustawa ooś"), a także z § 3 ust. 1 pkt 62 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku 
złożonego w imieniu Gminy Popielów przez pełnomocnika Pana Przemysława Dłubała DROG-PLAN 
Przemysław Dłubała ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków, 

Wójt Gminy Popielów 

I. Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w m. Lubienia”. 

II. Określa następujące warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia: 

1. Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości 
Lubienia, gmina Popielów w miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej 
powierzchniowo utwardzonych kruszywem. Przebudowie i rozbudowie ulegnie odcinek drogi 
na długości ok. 2000 m, a powierzchnia terenu opracowania wynosi ok. 2,0 ha. Działki w 
obszarze realizacji przedsięwzięcia: 343, 342, 321, 332, 350, 322/1, 178, 179, 180, 319, 312, 
320, 300, 299, 348, 111, 112, 117/2, 117/3, 118, 125, 126/2, 127/1, 127/2, 128, 129, 130, 
145, 146, 149, 150, 158, 168, 169, 170, 171, 172/1, 173/4, 173/3, 174, 175, 176, 177, 183/1, 
182, 181, 200, 201, 202/1, 207/1, 208/1, 215, 216, 222, 223/1, 224, 231, 232/2, 233/1, 238/1, 
240/1, 246, 247, 252, 253/2, 253/3, 254/1, 256, 262, 263, 268, 269/1, 270, 294/2, 295, 297/1, 
297/3, 298, 301, 303, 304/4, 304/3, 305/1, 305/2, 306, 307, 309, 310, 311, 313/2, 313/1, 314, 
126/9, 315, 316, 317, 318, 126/5, 323/5, 323/8, 325, 326/4, 326/3, 327, 328, 329, 330/4, 
330/3, 331/2, 331/1, 296, 333/2, 334/2, 335/4, 336/2, 336/1, 337/2, 338, 340, 341, 344/1, 
344/2, 346, 347/2, 347/3 a.m. 1 obręb Lubienia. 

2. Wszelkie prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów prowadzić 
wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6:00-22:00. 

3. Przed rozpoczęciem inwestycji inwestor oraz wykonawca robót powinni dokonać 
inwentaryzacji stanu technicznego dróg i terenów przyległych. 

4. Zminimalizować okres realizacji robót drogowych. 
5. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 

środowiska wodnego. 
6. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, 

zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód. 
7. Zaplecze 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. 

8. W przypadku konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez 
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas 
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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. 

9. Planowane prace związane z wycinką drzew powinny być prowadzone w okresie od 15 
października do 28 lutego (poza sezonem lęgowym ptaków), a w sezonie lęgowym – pod 
nadzorem ornitologa. W przypadku stwierdzenia lęgów wstrzymać prace związane z wycinką 
do momentu opuszczenia gniazda przez pisklęta. 

10. Drzewa przeznaczone do wycinki (tj. dęby i buki), a w szczególności występujące dziuple, 
pęknięcia lub fragmenty luźnej kory powinny być sprawdzone przez chiropterologa pod 
kątem występowania nietoperzy, ze względu na bliskość kolonii rozrodczej nocka dużego i 
gacka brunatnego. 

11. Drzewa niepodlegające wycince zlokalizowane na działkach, na których planowana jest 
inwestycja należy zabezpieczyć przed możliwym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych przez oszalowanie tj. obudowę z desek wraz z materiałem izolacyjnym (w 
postaci słomianych mat bądź geowłókniny min. 2 warstwy) od wysokości pierwszych gałęzi, 
aż do ziemi. Miejsca składowania materiałów wyznaczyć poza obrębem systemu 
korzeniowego, min. 2 m od obrysu korony drzewa. 

12. Prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego wykonywać ręcznie. W przypadku 
odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem 
przykrywając je słomą, a uszkodzone korzenie trzeba wygładzić i zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym. Do zasypywania wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew użyć 
urodzajnej ziemi bogatej w składniki odżywcze. Nie dopuszcza się manewrowania ciężkim 
sprzętem w pobliżu koron drzew. Nie składować pod konarami i koroną drzew urobku z 
wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych. 

13. Pracownikom realizującym prace budowlane udostępnić ekologiczne sanitariaty typu toi toi. 

Uzasadnienie 

W dniu 12.09.2022 r. wpłynął wniosek do Urzędu Gminy w Popielowie złożony w imieniu 
Gminy Popielów przez pełnomocnika Pana Przemysława Dłubała DROG-PLAN Przemysław Dłubała ul. 
Styki 5/2, 49-200 Grodków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Polna w m. Lubienia”. 

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 
dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. 
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 oraz obiekty mostowe w 
ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz 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)”. 
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 
12.09.2022 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 oraz przygotowaną zgodnie z wymaganiami art. 62a ust. 1 ustawy 
ooś „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” (dalej KIP) opracowaną przez pana mgr inż. Przemysława 
Dłubała. 

W toku postępowania administracyjnego Wójt Gminy Popielów, zwrócił się do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
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Opolu, pismami nr BOS.6220.6.2022.RZ.1 z dnia 27.09.2022 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 pn.: „Przebudowa i 
rozbudowa drogi gminnej – ul. Polna w m. Lubienia”. 
Do wniosku dołączono: 
- kartę informacyjną przedsięwzięcia, 
- wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 12.09.2022r.  
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Jednocześnie, w dniu 27.09.2022 r. na podstawie art. 61 ust. 4 ustawy kpa Wójt Gminy 
Popielów zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w 
przedmiotowej sprawie, a także o możliwości zapoznania się z aktami sprawy. W oparciu o art. 74 
ust. 3a ustawy ooś, po przeanalizowaniu dokumentacji, w szczególności lokalizacji przedsięwzięcia, 
organ uznał że stronami postępowania oprócz wnioskodawcy są podmioty, którym przysługuje prawo 
rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać 
przedsięwzięcie, rozumianym jako przewidywany teren, na którym będzie realizowane 
przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu. Wobec faktu, iż 
wyznaczona w ten sposób liczba stron postępowania przekracza 10, organ zawiadamiał strony o 
swoich czynnościach zgodnie z art. 74 ust.3 ustawy ooś, w trybie art. 49 kpa poprzez obwieszczenia. 
Zawiadomienia dotyczące postępowania były wywieszane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy w Popielowie, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Popielowie oraz tablicy ogłoszeń 
sołectwa Lubienia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu w dniu 30.09.2022 r. (data wpływu 
03.10.2022 r.) wydał opinię znak NZ.9022.8.64.2022.AS, w której nie stwierdził potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, 
uwzględniając przy wydawaniu opinii przyjęte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia nowoczesne 
rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące niepożądane oddziaływanie 
na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wydał w dniu 10.10.2022r. postanowienie 
znak WOOŚ.4220.337.2022.PK,  w którym wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie 
istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednakże w myśl zapisów art. 
64 ust. 3a ustawy ooś, wskazał na konieczność określenia w decyzji środowiskowej, następujących 
warunków: 

1. Planowane prace związane z wycinką drzew prowadzić w okresie od 15 października do 28 
lutego (poza sezonem lęgowym ptaków) a w sezonie lęgowym – pod nadzorem ornitologa. W 
przypadku stwierdzenia lęgów wstrzymać prace związane z wycinką do momentu 
opuszczenia gniazda przez pisklęta. 

2. Drzewa przeznaczone do wycinki (tj. dęby i buki), a w szczególności występujące dziuple, 
pęknięcia lub fragmenty luźnej kory powinny być sprawdzone przez chiropterologa pod 
kątem występowania nietoperzy, ze względu na bliskość kolonii rozrodczej nocka dużego i 
gacka brunatnego. 

3. Drzewa niepodlegające wycince zlokalizowane na działkach, na których planowana jest 
inwestycja należy zabezpieczyć przed możliwym uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac 
budowlanych przez oszalowanie tj. obudowę z desek wraz z materiałem izolacyjnym (w 
postaci słomianych mat bądź geowłókniny min. 2 warstwy) od wysokości pierwszych gałęzi, 
aż do ziemi. Miejsca składowania materiałów wyznaczyć poza obrębem systemu 
korzeniowego, min. 2 m od obrysu korony drzewa. 

4. Prace ziemne w obrębie systemu korzeniowego wykonywać ręcznie. W przypadku 
odsłonięcia korzeni należy je zabezpieczyć przed przesuszeniem i przemarznięciem 
przykrywając słomą, a uszkodzone korzenie trzeba wygładzić i zabezpieczyć środkiem 
grzybobójczym. Do zasypywania wykopów w obrębie systemu korzeniowego drzew użyć 
urodzajnej ziemi bogatej w składniki odżywcze. Nie dopuszcza się manewrowania ciężkim 
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sprzętem w pobliżu koron drzew. Nie składować pod konarami i koroną drzew urobku z 
wykopów ani innych materiałów i środków chemicznych. 
Wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu warunki zostały 

uwzględnione w decyzji środowiskowej. 
W odpowiedzi na wystąpienie Wójta Gminy Popielów o wydanie opinii co do potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia 
takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Dyrektor 
Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11.10.2022r. 
(data wpływu 13.10.2022 r.) wydał opinię znak GL.ZZŚ.3.435.205.2022.DB, w której nie stwierdził 
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, 
jednocześnie określając warunki tej realizacji: 

1. Wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

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

3. Zaplecze 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. 

4. 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. 
Wskazane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie warunki realizacji 

przedsięwzięcia zostały, uwzględnione w niniejszej decyzji. 
Po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii, zawiadomieniem oraz obwieszczeniem nr 
BOS.6220.6.2022.RZ.2 z dnia 18.10.2022 r. Wójt Gminy Popielów poinformował wnioskodawcę oraz 
strony postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym opiniami 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakończeniu postępowania oraz o możliwości 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w 
przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w 
miejscowości Lubienia w gminie Popielów w miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej 
powierzchniowo utwardzonych kruszywem. Zakres przewidywanych prac w ramach inwestycji 
obejmuje: 

• przebudowę i rozbudowę drogi gminnej o długości około 2 000 m, 

• zajęcie terenu przedsięwzięcia o powierzchni 2 ha terenu drogi, 

• wykonanie jezdni o szerokości od 3,5 do 5 m z poszerzeniami na łukach, 

• wykonanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 7 000 m2, 

• wykonanie zjazdów z kostki betonowej, 

• wykonanie oświetlenia drogowego, 

• wykonanie kanału technologicznego, 

• wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o grubości ok. 20 cm, 

• wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości ok. 7 cm, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości ok. 5 cm, 

• zjazdy na pola, drogi i do posesji, 
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• spadki poprzeczne jezdni (pochylenie). 
Teren objęty inwestycją stanowi drogi gruntowe w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej oraz użytków 
rolniczych.  

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych. 
Głównym źródłem emisji substancji do powietrza atmosferycznego będą prace ziemne, transport 
materiałów sypkich, spalanie paliw w silnikach pojazdów i maszyn oraz rozścielanie mas 
bitumicznych. Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwość związana z emisją zanieczyszczeń do 
atmosfery będzie miała charakter lokalny i krótkotrwały i nie wpłynie w sposób znaczący na stan 
powietrza atmosferycznego w rejonie realizacji inwestycji. 

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie związana z emisją typowych gazowych i 
pyłowych zanieczyszczeń komunikacyjnych powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach 
pojazdów. Według szacowanych informacji zawartych w KIP, przebudowa i rozbudowa drogi nie 
wpłynie na zwiększenie ruchu, a jedynie w wyniku realizacji przedsięwzięcia poprawi stan techniczny 
drogi i przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, co w efekcie ograniczy 
emisję zanieczyszczeń do powietrza. 

Zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport 
wojewódzki za rok 2020, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu 
Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe 
przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza. 

W rejonie lokalizacji inwestycji wystąpią okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane 
pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały i 
surowce. Hałas powstający na etapie realizacji będzie krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po 
zakończeniu robót. Roboty budowlane będą wykonywane w porze dziennej od 6.00 do 22.00. 

Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów. Poprawa stanu 
technicznego jezdni wpłynie bezpośrednio na poprawę technicznych parametrów i zwiększenie 
płynności ruchu drogowego, czego skutkiem będzie zmniejszenie natężenia hałasu komunikacyjnego.  

Podczas prac budowlanych będą powstawać odpady z prac budowlanych, użytkowaniem 
sprzętu oraz w związku z zatrudnieniem pracowników tj. odpady z grupy 17 (17 01 81 odpady z 
remontów i przebudowy dróg w ilości ok. 1 000 Mg, oraz 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości ok. 12 000 Mg). Masy ziemne powstałe na tym etapie 
zostaną zagospodarowane na terenie przedsięwzięcia jako podsypka lub zasyp. Wykonawca robót 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji 
przedsięwzięcia, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami. 

W trakcie eksploatacji drogi przewiduje się występowanie odpadów związanych z 
utrzymaniem drogi i jej naprawami z grupy 20 (20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów oraz 20 02 
01 odpady ulegające biodegradacji). Odpady powstałe na tym etapie będą magazynowane i 
odbierane przez wyspecjalizowane firmy i w maksymalny sposób zagospodarowane i wykorzystane.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych i 
gospodarczych wyniesie ok. 3,5 m3/dobę. Woda pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej. Na 
tym etapie wykorzystywane będą również takie surowce jak piasek, kruszywo naturalne i 
frakcjonowane, beton i mieszanki mineralno-asfaltowe. Etap eksploatacji nie wymaga wykorzystania 
wody oraz innych surowców. 

Podczas budowy powstaną niewielkie ilości ścieków socjalno-bytowych związane z 
potrzebami pracowników budowy. Na czas robót budowlanych, na terenie budowy zostanie 
zainstalowany przenośny sanitariat. 

Wody opadowe i roztopowe w trakcie prac budowalnych będą spływały do gruntu z jezdni 
drogi i odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone. Droga zostanie wykonana pod małym 
kątem nachylenia, w taki sam sposób jak obecnie funkcjonuje, w celu odprowadzania na etapie 
eksploatacji wód opadowych i roztopowych do przydrożnych terenów gruntowych. Według 
informacji zawartych w KIP wody opadowe i roztopowe nie będą wymagały podczyszczenia, 
ponieważ będą spełniały warunki i wskaźniki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi  Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
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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 urządzeń 
wodnych.  

Do gminnej ewidencji zabytków w miejscowości Lubienia, w której to planowana jest 
inwestycja, wpisanych jest kilkanaście obiektów do rejestru zabytków. Są to głównie stare budynki 
mieszkalne oraz obiekty religijne, które położone są w sąsiedztwie inwestycji. Przedmiotowe 
przedsięwzięcie nie będzie ingerowało w obszar umiejscowienia zabytków oraz nie będzie 
negatywnie na nie oddziaływało. 

Inwestycja została zaprojektowana w sposób wymagający wycinki 8 sztuk drzew. 
W obrębie 100 m od planowanej inwestycji stwierdzono występowanie kolonii rozrodczych 

nietoperzy, tj. gacka brunatnego Plecotus auritus i nocka dużego Myotis myotis. Ze względu na 
ekologię i biologię tych gatunków nie można wykluczyć zasiedlania pobliskich drzew, w związku z 
czym określono warunek II.10 tj. sprawdzenia przez chiropterologa drzew planowanych do wycinki 
pod kątem występowania nietoperzy. W przypadku stwierdzenia obecności nietoperzy należy 
uzyskać zezwolenie na wykonywanie czynności zabronionych, wydawane w trybie art. 56 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.). 

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu obszar inwestycji znajduje 
się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.) a zatem nie 
będzie naruszał obowiązujących w stosunku do nich zakazów.  

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody 
oraz obszarami planowanych powiększeń form ochrony przyrody już istniejących – wyznaczonych w 
Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.  

Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza granicami obszarów Natura 2000. 
Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest położony w 
odległości 2,9 km od niego, obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012, 
dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 
obszaru obszar Natura 2000 Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą PLH160012 – Dz. Urz. Woj. Op. 
Poz. 978 z późn. zm.). W ww. akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla 
zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz 
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Ze względu na charakter i lokalizację zamierzenia, 
realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych 
zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 

Planowana inwestycja nie będzie zlokalizowana w granicy korytarzy ekologicznych. 
Ww. inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze o szczególnie wysokich walorach 

fizjonomicznych krajobrazu. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, realizacja inwestycji nie stwarza 
zagrożenia dla ww. walorów krajobrazowych, ze względu na charakter przedsięwzięcia (inwestycja 
zlokalizowana w granicy istniejącej drogi). 

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego przedsięwzięcia organ ustalił, że w 
bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują: 

• obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska 
łęgowe oraz ujścia rzek, 

• obszary wybrzeży i środowisko morskie, 

• obszary górskie, 

• obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód 
śródlądowych, 

• obszary przylegające do jezior, 

• uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 
Inwestycja położona jest na terenie gminy Popielów, gdzie gęstość zaludnienia wynosi ok. 46 

os/km2. 
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Ze względu na zakres prac oraz rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości 
wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej i budowlanej. Biorąc pod uwagę zakres przedmiotowego 
przedsięwzięcia, w kontekście czynników atmosferycznych tj.: powodzie, nawalne opady deszczu, 
porywiste wiatry i burze, fale upałów i susze, katastrofalne opady śniegu i fale mrozu ocenia się, że 
nie wystąpi ryzyko związane ze zmianą klimatu. Inwestycja nie znajduje się w strefie szczególnego 
zagrożenia powodzią, co ograniczy możliwość wystąpienia katastrofy naturalnej. Ponadto, realizacja 
przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat, zarówno w skali regionalnej, jak i lokalnej. 

W ramach przebudowy drogi konieczna będzie rozbiórka istniejącej nawierzchni i konstrukcji 
drogi w celu wzmocnienia i przebudowy drogi. 

Oddziaływanie przedmiotowej drogi zakończy się z chwilą zakończenia jej użytkowania. 
Na rozpatrywanym terenie przedsięwzięcia i w obszarze jego oddziaływania, brak jest 

jakichkolwiek istniejących i planowanych do realizacji przedsięwzięć i instalacji, które mogą 
prowadzić do skumulowania się oddziaływań z przedmiotową inwestycją. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne 
oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga 
przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Ponadto, uwzględniając ww. rozwiązania ocenia się, iż inwestycja nie spowoduje wystąpienia 
zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących powstawać emisji.  

Według KIP, w celu zminimalizowania skutków niekorzystnego oddziaływania planowanej 
inwestycji, podczas realizacji zostaną podjęte następujące zadania: 

• odpowiednio zorganizowane zaplecze socjalne dla pracowników budowy, powstałe ścieki 
socjalno-bytowe odbierane i unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, 

• odpowiednio zagospodarowane odpady wytwarzane podczas realizacji przedsięwzięcia, 
gromadzenie odpadów w szczelnych kontenerach i pojemnikach przeznaczonych do tego 
celu, 

• podręczny magazyn paliwa i smarów zostanie wyizolowany od gruntu przez wyścielenie 
odpowiednią folią używaną do ekranowania materiałów ropopochodnych, 

• niezbędna ilość paliwa i smarów będzie przechowywana w szczelnych zbiornikach, 

• podczas robót będą wykorzystywane materiały posiadające wszystkie wymagane certyfikaty 
dopuszczenia do stosowania.  
Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) o kodzie PLGW600097, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie 
PLRW600017132874 – nazwie Bachorza, oznaczonej jako naturalna część wód. W wyniku analizy 
dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na 
możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 59, art. 61 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.), a ustanowionych w 
„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1967). 

Po przeanalizowaniu ustaleń zawartych w przedłożonej dokumentacji, a w szczególności w 
karcie informacyjnej przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu, Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, biorąc pod 
uwagę charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz nałożone warunki jego realizacji, stwierdza 
się, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie 
i życie ludzi, dlatego przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 
środowisko, wobec czego 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 
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o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje 
się ostateczna i prawomocna. 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o 
których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a. 

Otrzymuje: 
1. Gmina Popielów na ręce pełnomocnika Pana Przemysława Dłubała DROG-PLAN Przemysław 

Dłubała, ul. Styki 5/2, 49-200 Grodków 
2. Strony postępowania w trybie art. 49 kpa 
3. 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 
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Załącznik nr 1 do decyzji nr BOS.6220.6.2022.RZ - Charakterystyka przedsięwzięcia  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest układ komunikacyjny o łącznej długości ok. 2 000 m, który 
uwzględnia wykonanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, zjazdów z kostki betonowej, 
oświetlenia drogowego, kanału technologicznego. 
Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych w miejscowości Lubienia, 
gmina Popielów, w miejscu istniejących dróg o nawierzchni gruntowej powierzchniowo utwardzonej 
kruszywem.  
Planowane zajęcie terenu to ok. 2 ha. 
Prace związane z inwestycją prowadzone będą za pomocą tradycyjnych technologii, przy użyciu 
powszechnie stosowanego sprzętu budowlanego, takiego jak m.in. koparki, spycharki, ładowarki oraz 
urządzenia wibracyjne do zagęszczania, a także pojazdy służące do transportu. 
Zakładane parametry techniczne: 

• klasa ulicy – drogi gminne, 

• długość – ok. 2 000 m, 

• prędkość projektowana (przyjęta) – 30 km/h, 

• szerokość jezdni – 3,50 – 5,00 m (z poszerzeniami na łukach), 

• wzdłuż drogi zaprojektowano pobocza. 
Planowana konstrukcja jezdni: 

a) Droga publiczna : 

• warstwa ścieralna – beton asfaltowy gr. ok. 5 cm, 

• warstwa wiążąca – beton asfaltowy gr. ok. 7 cm, 

• podbudowa – kruszywo łamane gr. ok. 20 cm. 
Alternatywnie dopuszcza się nawierzchnię z kostki betonowej.  
Odwodnienie drogi projektuje się za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do 
przyległych terenów zielonych jak w stanie istniejącym.  
Powierzchnia jezdni bitumicznej – 7 000 m2. 
W drodze usytuowane są następujące sieci: 

• wodociągowa, 

• teletechniczna, 

• kanalizacja sanitarna. 

Inwestycja nie przewiduje przebudowy istniejących sieci bądź (przyłączy) zlokalizowanych w 
obecnym pasie drogowym, które nie stanowią kolizji z planowanym układem drogowym. W 
trakcie robót należy liczyć się z tym, że zajdzie konieczność regulacji np. fundamentów 
słupów oświetleniowych, skrzynek zaworowych oraz włazów studni do wysokości 
projektowanych nawierzchni. 


