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Łubniany, dnia 26.09.2016 r. 
RG.6220.11.09.2016.TL 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 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 (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r., poz. 353 ze zmianami), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) oraz 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 71 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia polegającego na 
„Odbudowie rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego odcinka 
ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany”, złożonego dnia 18.07.2016 r. przez 
Panią Katarzynę Pawlikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia 
Projektowa „Hydrotechnika” z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 86b/9, 45-643 Opole działającą 
w imieniu inwestora: Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 
 
 

stwierdzam 
 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
polegającego na „Odbudowie rowu melioracyjnego na długości 578 m wraz z budową jego 
odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany” zlokalizowanego na 
działkach o numerach ewidencyjnych: 92, 94, 95, 159/6, 345/20, 379/7, 162/54 a.m. 4 
obręb Kępa realizowanego przez Gminę Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany  
 

i  określam 
 

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację wyżej wymienionego 
przedsięwzięcia: 

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia. 
1) Rodzaj przedsięwzięcia. 

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odbudowie zniszczonego (niesprawnego) 
rowu melioracyjnego na długości 578 m oraz budowie jego odcinka ujściowego (w 
miejscu istniejącego śladu rowu) w postaci rowu otwartego z ujściem do rzeki Swornicy 
w km 1+759. 

 

2) Miejsce realizacji przedsięwzięcia. 
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 92, 94, 95, 159/6, 345/20, 379/7, 162/54 a.m. 4 obręb Kępa.  

 

II. Warunki wykorzystywania terenu 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. 
 

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania: 
 

1) Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji inwestycji 
będzie związana z pracą sprzętu budowlanego i transportowego. Do zadań inwestora 
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będzie należeć dobór sprzętu (w tym pojazdów), którego emisja zanieczyszczeń gazowych 
zawartych w spalinach nie będzie przekraczać wartości średnich, co ograniczy uciążliwość 
dla środowiska. 
 

2) Prace związane z realizacją inwestycji prowadzić wyłącznie w porze dziennej w taki 
sposób, aby nie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach 
normatywnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 
2014 r., poz. 112). 

 
3) Odpady wytwarzane w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić 

(magazynować) z zachowaniem ich segregacji, a następnie postępować z nimi zgodnie z 
zasadami  określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 21 ze zmianami). 

 
4) Po zakończeniu prac budowlanych teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających 

zanieczyszczeń i odpadów. 
 

5) Na etapie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić zaplecze sanitarne dla pracowników 
budowy. 

 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w 
dokumentacji projektowej wymaganej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 
 

Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia odpadów przewidzianych do 
wytworzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia. 
 

UZASADNIENIE 
  

Wnioskiem z dnia 18.07.2016 r., uzupełnionym przy piśmie z dnia 05.08.2016 r., Pani 
Katarzyna Pawlikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia 
Projektowa „Hydrotechnika” Katarzyna Pawlikowska z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 86b/9, 
45-643 Opole działająca w imieniu inwestora: Gmina Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 
Łubniany na podstawie upoważnienia nr RO.0052.10.2016 z dnia 22.04.2016 r. zwróciła się 
do Wójta Gminy Łubniany o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia polegającego na  „Odbudowie rowu melioracyjnego na długości 
578 m wraz z budową jego odcinka ujściowego do rzeki Swornicy w m. Kępa, gm. Łubniany” 
zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 92, 94, 95, 159/6, 345/20, 379/7, 
162/54 a.m. 4 obręb Kępa. Do wniosku dołączono wymagane załączniki, o których mowa w 
art. 74 ust. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), w tym Kartę 
informacyjną przedsięwzięcia spełniającą warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 5 
wymienionej powyżej ustawy. 

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) dane o 
złożonym wniosku, a także o postanowieniu, o którym mowa w art. 63 ust. 2 wymienionej 
powyżej ustawy, zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o 
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dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie 
internetowej www.bip.lubniany.pl, prowadzonym przez Wójta Gminy Łubniany. 

W dniu 05.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w 
przedmiotowej sprawie. Ustalono, że liczba stron postępowania wynosi powyżej 20 i w 
związku z tym, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach  oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze 
zmianami) strony zostały poinformowane o wszczęciu oraz o wszystkich czynnościach w 
prowadzonym postępowaniu przy pomocy obwieszczeń. 

O wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy i 
składania uwag i wniosków w toku postępowania, a także o wystąpieniu o wydanie opinii co 
do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu poinformowano strony przy 
pomocy obwieszczeń: 

 Nr RG.6220.11.02.2016.TL z dnia 09.08.2016 r. - zamieszczone na stronie internetowej 
www.bip.lubniany.pl dnia 11.08.2016 r., 

 Nr RG.6220.11.02.2016.TL z dnia 09.08.2016 r. - wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w terminie od 10.08.2016 r. do 
26.08.2016 r. 

 Nr RG.6220.11.02.2016.TL z dnia 09.08.2016 r. - wywieszone na tablicach ogłoszeń 
sołectwa Luboszyce w terminie od 10.08.2016 r. do 31.08.2016 r. 

W trakcie prowadzonego postępowania żadna ze stron nie wniosła uwag. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, 

że w zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzi odbudowa rowu melioracyjnego na 
odcinku 578 m, służącego do odwodnienia gruntów rolnych, nieruchomości zamieszkałych 
oraz nieużytków i w związku z tym, w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 88 lit. a (gospodarowanie wodą 
w rolnictwie polegające na melioracji łąk, pastwisk lub nieużytków) rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ze zmianami) planowane 
przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach  oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze 
zmianami) Wójt Gminy Łubniany zwrócił się o wydanie opinii co do potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w 
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 
(pismo nr RG.6220.11.03.2016.TL z dnia 09.08.2016 r.) oraz do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Opolu (pismo  nr RG.6220.11.04.2016.TL z dnia 09.08.2016 r.).  
 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem                                                      
nr WOOŚ.4241.288.2016.MD z dnia 24.08.2016 r. (data wpływu 24.08.2016 r. – przesłane w 
wersji elektronicznej przy pomocy platformy ePUAP) wyraził opinię, że dla planowanego 
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu wydał opinię                                         
nr NZ.4315.2.70.2016.EK z dnia 18.08.2016 r. (data wpływu 22.08.2016 r.), w której 
stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 

http://www.bip.lubniany.pl/
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Biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie, a także uwarunkowania, o których 
mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), Wójt Gminy 
Łubniany w dniu 26.08.2016 r. wydał postanowienie nr RG.6220.11.06.2016.TL, w którym 
stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia. Postanowienie zostało publicznie ogłoszone poprzez 
zamieszczenie: 

 na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl dnia 31.08.2016 r., 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w 
terminie od 29.08.2016 r. do 15.09.2016 r. 

 na tablicach ogłoszeń sołectwa Kępa w terminie od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. 
W oparciu o art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami),  w związku z 
zakończonym postępowaniem dowodowym organ przy pomocy obwieszczeń z dnia 
26.08.2016 r. (sygn. akt RG.6220.11.06.2016.TL) poinformował strony o możliwości 
zapoznania się z materiałami dowodowymi oraz o możliwości wypowiedzenia się co do 
zebranych materiałów w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104 w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie strony zostały poinformowane 
również, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) zawiadomienie 
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Obwieszczenia 
zostały zamieszczone: 

 na stronie internetowej www.bip.lubniany.pl dnia 31.08.2016 r., 

 na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany w 
terminie od 29.08.2016 r. do 15.09.2016 r. 

 na tablicach ogłoszeń sołectwa Kępa w terminie od 01.09.2016 r. do 15.09.2016 r. 
We wskazanym terminie nie wniesiono żadnych wniosków i uwag, co do zebranych 
materiałów dowodowych. 

Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 
92, 94, 95, 159/6, 345/20, 379/7, 162/54 a.m. 4 obręb Kępa. Wskazane nieruchomości 
zostały objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łubniany, przyjętego przez Radę Gminy Łubniany uchwałą nr XII/86/12 z dnia 30.01.2012 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 07.03.2012 r., poz. 342). Teren planowanej inwestycji jest 
oznaczony symbolami: 

 „KDW” – tereny dróg wewnętrznych – przeznaczenie podstawowe: droga – ulica 
wewnętrzna, w rozumieniu przepisów odrębnych; przeznaczenie uzupełniające: 
urządzenia parkowania, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

 „WS” – przeznaczenie podstawowe: tereny wód stojących i płynących: cieki naturalne, 
rowy melioracyjne, kanały, stawy i zbiorniki wodne; przeznaczenie dopuszczalne: 
urządzenia i obiekty związane z gospodarką wodną, 

 „52MN” – przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe; przeznaczenie uzupełniające: obiekty i 
urządzenia towarzyszące, altany ogrodowe, zadaszenia i wiaty, mała architektura, zieleń, 

 „2RM” – przeznaczenie podstawowe: „zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych i 
hodowlanych; przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa; przeznaczenie 
uzupełniające: obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie zagrodowej, ogrody, sady, 
mała architektura, 

http://www.bip.lubniany.pl/
http://www.bip.lubniany.pl/
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 „7UM” – przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo – mieszkaniowa; 
przeznaczenie uzupełniające: obiekty i urządzenia towarzyszące, zieleń, miejsca 
postojowe, mała architektura, 

 „RZ” – przeznaczenie podstawowe: tereny łąk i pastwisk; przeznaczenie uzupełniające: 
obiekty i urządzenia towarzyszące zabudowie rolniczej, z wyłączeniem budynków 
mieszkalnych. 

Planowane przedsięwzięcie nie narusza ustaleń obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, co ustalono w oparciu o wypis i wyrys z planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łubniany (pismo Wójta Gminy Łubniany                     
nr RB.6727.54.2016 z dnia 20.06.2016 r.). 
Teren objęty przedsięwzięciem położony jest w południowej części miejscowości Kępa. W 
otoczeniu planowanej inwestycji znajdują się: od północy zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, od wschodu i południa znajdują się tereny rolne, a od zachodu zabudowa 
usługowo mieszkaniowa i mieszkaniowa jednorodzinna, a także tereny rolne. Najbliższa 
zabudowa chroniona (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna) znajduje się w kierunku 
północnym, w odległości 14,5 m od granicy działki, na której planowana jest inwestycja. 
Natomiast w odległości 5,5 m od planowanego przedsięwzięcia znajduje się zabudowa 
usługowa (w kierunku wschodnim). 
 Według informacji zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, planowana 
inwestycja polegać będzie na odbudowie zniszczonego (niesprawnego) rowu melioracyjnego 
na długości 578 m oraz budowie jego odcinka ujściowego (w miejscu istniejącego śladu rowu) 
w postaci rowu otwartego z ujściem do rzeki Swornicy (w km 1+759). Parametry 
projektowanego rowu są następujące: 

 spadek podłużny i = 2,5‰, 

 szerokość dna  b = 0,5 m, 

 nachylenie skarp 1:n = 1:1. 
Odbudowa rowu otwartego o wskazanych parametrach będzie miała miejsce w km od 0+000 
do 0+123,5 oraz od 0+160,5 do 0+578. Ponadto na niewielkim odcinku rów zostanie 
wykonany z elementów betonowych prefabrykowanych typu korytka krakowskie z 
dodatkowymi otworami filtracyjnymi, co wynika z braku miejsca na nieruchomości Inwestora. 
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie dwóch przejazdów gospodarczych 
(przepustów) oraz dobudowanie przyczółków betonowych do istniejącego przepustu pod        
ul. Polną. Dodatkowo w km od 0+123,5 do 0+150,5 zaplanowano wykonanie rurociągu z rur         
PE Ø400mm. Wykonanie rurociągu zaprojektowano w technologii przewiertu sterowanego. 
Przyczółki wlotowe wykonane zostaną jako prefabrykowane przyczółki dokowe. Na przyczółku 
wlotowym planuje się montaż kraty rzadkiej, a przed wlotem do rurociągu wykonany 
zostanie osadnik na długości 3,7 m poprzez obniżenie dna rowu o 0,2 m oraz dwustronnym 
zabezpieczeniem go obrzeżami betonowymi. W ramach inwestycji przewiduje się również 
wykonanie dwóch przepustów (przejazdów rolniczych) z rur betonowych Ø400mm. Realizacja 
przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo i obejmie: 

 prace przygotowawcze polegające na wytyczeniu trasy w terenie oraz zabiegi porządkowe 
zieleni nabrzeżnej, 

 roboty ziemne, w ramach których przewiduje się odbudowę przekroju podłużnego i 
poprzecznego rowu, budowę przepustów, budowę rurociągu (odcinka zarurowanego) oraz 
dobudowę przyczółków do istniejącego przepustu pod ul. Polną, 

 roboty umocnieniowe polegające na obsianiu skarp rowu mieszanką traw w celu ich 
stabilizacji, 

 prace porządkowe polegające na przywróceniu terenu przyległego do stanu pierwotnego. 
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Planowane przedsięwzięcie przeanalizowano pod kątem uwarunkowań określonych 
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami).  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o numerach 
ewidencyjnych: 92, 94, 95, 159/6, 345/20, 379/7, 162/54 a.m. 4 obręb Kępa, których łączna 
powierzchnia wynosi 2,4550 ha. Natomiast przedsięwzięcie obejmie swoim zakresem część 
wskazanych działek i zajmie powierzchnię 0,0984 ha. Na podstawie dołączonej do wniosku 
dokumentacji stwierdzono, że planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi 
przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na 
środowisko. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia ustalono, 
że w ramach realizacji planowanej inwestycji jedynym wykorzystywanym zasobem 
naturalnym będzie olej napędowy w ilości ok. 61,3 dm3. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia, w związku z pracą sprzętu budowlanego i 
transportowego, wystąpi krótkotrwała i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. W celu zminimalizowania tego oddziaływania przewiduje się 
wykorzystanie wyłącznie sprawnego technicznie sprzętu i maszyn budowlanych. Ze względu 
na charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego 
przedsięwzięciem. Mając na uwadze zakres przedsięwzięcia uznano, że emisja ta nie wpłynie 
w sposób znaczący na stan powietrza atmosferycznego. Eksploatacja przedmiotowej 
inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia w wyniku prowadzonych robót budowlanych 
może wystąpić oddziaływanie na środowisko związane z emisją hałasu. Uciążliwości te nie 
będą miały jednak istotnego wpływu na środowisko, gdyż prace będą prowadzone w porze 
dziennej, a przewidywany czas prowadzonych prac będzie relatywnie krótki. Uciążliwości 
ustaną wraz z zakończeniem robót budowlanych. Eksploatacja planowanej inwestycji nie 
będzie źródłem hałasu do otoczenia. 
 Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących odpadów: 

 opakowania z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 01) w ilości ok. 0,05 Mg, 

 opakowania z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02) w ilości ok. 0,05 Mg, 

 opakowania wielomateriałowe (kod odpadu 15 01 05) w ilości ok. 0,05 Mg, 

 odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów (kod odpadu 17 01 01) w ilości                
ok. 1,0 Mg, 

 drewno (kod odpadu 17 02 01) w ilości ok. 5,0 Mg, 

 mieszaniny metali (kod odpadu 17 04 07) w ilości ok. 0,02 Mg. 
Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady będą gromadzone w sposób 
selektywny, a następnie odbierane przez uprawniony podmiot posiadający stosowne 
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Na etapie funkcjonowania, rów melioracyjny 
nie będzie źródłem powstawania odpadów. 
 Podczas prowadzenia prac inwestycyjnych zorganizowane zostanie zaplecze sanitarne 
dla pracowników budowy. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania 
ścieków przemysłowych i bytowych. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji 
odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu. 

W oparciu o powyższe ustalono, że planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój 
charakter i skalę nie wpłynie negatywnie na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 
Stwierdzono zatem, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
(M.P. z 2011 r. Nr 40, poz. 451). 
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Biorąc pod uwagę rodzaj używanych materiałów do realizacji planowanego 
przedsięwzięcia oraz stosowane technologie należy stwierdzić, że zarówno podczas realizacji, 
jak i eksploatacji, nie istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia i w jego sąsiedztwie nie występują formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami). Ponadto ustalono, że inwestycja 
będzie realizowane poza: 
a)  obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 

podziemnych, 
b)  obszarami wybrzeży, 
c)  obszarami górskimi lub leśnymi, 
d) obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami 

ochronnymi zbiorników wód śródlądowych, 
e)   obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków 

roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym 
obszarami Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody, 

f)  obszarami przylegającymi do jezior. 
  W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia, a zarazem w zasięgu jego 
oddziaływania nie występują także: 
a)  obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, 
b)  uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.  
  Na terenie nieruchomości objętych planowanym przedsięwzięciem nie występują 
gatunki objęte ochroną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia                                     
9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1408). 
  Ponadto w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej ze 
względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjętego uchwałą 
Nr XXXIV/417/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25.10.2013 r. stwierdzono, że 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze, na którym występują 
przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu oraz pyłu PM10. Jednak 
biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że jego realizacja nie pogorszy 
stanu jakości powietrza w jej otoczeniu. 

Obszar realizacji przedsięwzięcia obejmuje tereny o niskiej gęstości zaludnienia, poza 
występowaniem krajobrazów o wysokich walorach historycznych, kulturowych i 
archeologicznych.  

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego 
charakter stwierdzono, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, a także w wyniku przeprowadzonej 
analizy wszystkich uwarunkowań określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia  3 października 
2008 r. o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 
2016 r., poz. 353 ze zmianami) stwierdzono, że planowana inwestycja zarówno w fazie 
realizacji,  jak i w fazie funkcjonowania nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na 
środowisko oraz zdrowie i życie ludzi. 
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Wobec powyższego, biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz uwarunkowania 
wynikające z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami), jak również wnioski z 
przeprowadzonej analizy wyżej wymienionego przedsięwzięcia, a w szczególności zakres 
planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na 
środowisko, mając na uwadze opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu organ uznał, że 
nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedmiotowego przedsięwzięcia.  
 
 

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
 

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
niniejszej decyzji. 

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie 
decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami). Złożenie wniosku 
powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach stała się ostateczna. 
 
Załączniki: 
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia. 
 
 
Otrzymują: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 

1. Pełnomocnik inwestora – Pani Katarzyna Pawlikowska  
Pracownia Projektowa „Hydrotechnika” Katarzyna Pawlikowska 
ul. Oświęcimska 86b/9  
45-643 Opole 

2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  
oddziaływania na środowisko  (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) poprzez zamieszczenie 
obwieszczenia na: 

 tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

 tablicy ogłoszeń sołectwa Kępa 

 stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lubniany.pl) 
3. a/a 

 

Do wiadomości: 
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole 
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, ul. Krakowska 51, 45-018 Opole 
 


