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OŚZP.6220.7.2021
Rudniki, dnia 13.01.2022

o
DECYZJA ZMIENIAJĄCA DECYZJĘ

ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. póz. 735 ze zm.), art. 71 ust. l i 2 pkt 2,art.75 ust. l pkt
4, art. 84 oraz art. 85 ust. l, ust. 2 pkt 2 w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r. póz. 2373),
oraz § 3 ust. l pkt 81 (tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej
niż l hn (...)) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, póz.1839) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.10.2021r. Gminy Rudniki z siedzibą w Rudnikach, ul. Wojska
Polskiego 12A reprezentowaną przez Pana Andrzej a Neusteina, -Biuro Projektów Wodociągów
i Kanalizacji „NEUSTEIN" s.c. Krystyna i Andrzej Neustein ul. Pomarańczowa 22, 45-416
Opole w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Rudniki nr OSZP. 6220.5.2021 z dnia
07.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „ Budowa
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-Mlyny grn. Rudniki"

zamieniam

za zgodą strony ostateczną decyzję Wójta Gminy Rudniki nr OŚZP. 6220.5.2021 z
dnia 07.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „
Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-MIyny grn. Rudniki" w taki
sposób,że:

orzekam

I Zmienić lokalizację planowanego przedsięwzięcia poprzez dołączenie działek nr: 133
obręb Rudniki k.m. 2, nr 426/1, 426/2, 660/3,369 obręb Mtyny k.m. l
Zmienić:
l) treść punktu pierwszego cytuję:" rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z

uwzględnieniem skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz. ich
wzajemnych proporcji, a takie istotnych rozwiązań charakteryzujących
przedsięwzięcie" na stronie 4 decyzji Wójta Gminy Rudniki Nr
OŚZP.6220.5.2021. z dnia 07.09.2021r., -poprzez domsanie dz.ialek nr: 133_obrsb
Rudniki k.m. 2, nr 426/1, 426/2, 660/3.369 obręb Młyny k. m. l

2) treść załącznika nr l do decyzji Wójta Gminy Rudniki Nr OŚZP.6220.5.2021. z
dnia 07.09.2021r., tj. „Charakterystyka przedsięwzięcia". poprzez dopisanie na
stronie l załącznika dziatek nr: 133 obręb Rudniki k.m. 2, nr 426/1, 426/2, 660/3,
369 obręb Młyny k.m. l

II Ponownie stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-Młyny
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grn. Rudniki" w zakresie rozszerzenia lokalizacji. Pozostałe warunki określone w
decyzji nr OSZP. 6220.5.2021 z dnia 07.09.2021r pozostają bez zmian.

III. Utrzymać w mocy środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia
ustalone w punkcie II decyzji Nr OŚZP.6220.5.2021. z dnia 07.09.2021r.

IV. Niniejsza decyzja wraz z decyzją Wójta Gminy Rudniki nr OŚZP. 6220.5.2021 z
dnia 07.09.2021r. stanowią integralną całość.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia z wprowadzonymi zmianami stanowi załącznik
do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 08.10.202 Ir. doręczonym w dniu 11. 10.202 Ir Gmina Rudniki z siedzibą
w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12A reprezentowana przez Andrzeja Neusteina, ul.
Pomarańczowa 22, 45-416 Opole wystąpiła o zmianę ostatecznej decyzji Wójta Gminy
Rudniki nr OSZP. 6220.5.2021 z dnia 07.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-
Młyny grn. Rudniki" z powodu rozszerzania lokalizacji planowanego przedsięwzięcia
poprzez dołączenie działek nr: 133 obręb Rudniki k.m. 2, nr 426/1, 426/2, 660/3, 369
obręb Młyny k.m. I

Dla przeprowadzenia zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędne
było przeprowadzenie postępowania administracyjnego w oparciu o kartę informacyjną
przedsięwzięcia zaktualizowaną w zakresie zmienianych elementów przedsięwzięcia, które
mają zostać rozpatrzone przez organ.

Zgodnie z art. 74 ust. l 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. póz. 247), dalej zwanej ustawą OOS do wniosku
dołączono:

wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia;
Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) zgodnie z art. 74 ust. l pkt. 2 ustawy
dalej zwanej ustawą OOS zawierającą dane, o których mowa w art. 62a w/w ustawy
wraz z uzupełnieniami;
poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej, obejmującej
przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz
obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
mapę w skali zapewniającą czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym
przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z
zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej.
pełnomocnictwo;
kopię decyzji nr OSZP. 6220.5.2021 z dnia 07.09.2021r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOS stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje
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prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81
ust. l. Przez obszar ten rozumie się:
l) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znaj duj ące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które
może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej
aktualnym przeznaczeniem.

Z informacji zawartych w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia
nie wynika, ze realizacja lub funkcjonowanie przedsięwzięcia powodować będzie
przekroczenie standardów jakości środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie wprowadzi też
ograniczenia w zagospodarowaniu innych nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę i
zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOS na podstawie dokumentów złożonych w oparciu o art. 74
ust. I pkt 3 i 3 a oraz wypisów z rejestru gruntów ustalono strony postępowania. Strona
niniejszego postępowania jest wnioskodawca oraz każdy podmiot, któremu przysługuje prawo
rzeczowe do nieruchomości znajdujących się w odległości 100m od granic terenu, na którym
będzie realizowane przedsięwzięcie.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) decyzja ostateczna,
na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 87 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. póz. 247 ze zm.) dalej ustawą ooś, przepisy
działu V oraz działu VI stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o
środowiskowych uwamnkowaniach w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Jednocześnie artykuł ten stanowi, że przepis art. 155 k.p.a. stosuje się
odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została
przeniesiona decyzja o środowiskowych uwamnkowaniach.
Niezbędnym zatem do zmiany decyzji ostatecznej, na mocy której strona nabyła prawo jest
spełnienie następujących przesłanek:

-zgody strony- (Wnioskodawca składając wniosek o zmianę decyzji taką zgodę wyraził), -
- brak przeciwwskazań w przepisach szczególnych — w tym przypadku przepisem
szczególnym jest ww. art. 87 ustawy ooś, który stwierdza, że w przypadku zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przepis art. 155 k.p.a. stosuje się odpowiednio, z
zastrzeżeniem że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwamnkowaniach, lub podmiot na którego została przeniesiona decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, „ za jej zmianą przemawia interes społeczny lub
słuszny interes strony — w tym przypadku zmiana decyzji jest niezbędna Wnioskodawcy
do uzyskania dalszych wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Pismem nr OSZP.6220.7.2021 z dnia 19.10.2021r. Wójt Gminy Rudniki zawiadomił strony
postępowania, w trybie art. 49 Kpa, ponieważ liczba Stron postępowania przekracza 10,
zgodnie z art. 74 ust. l ustawy ooś zawiadomienia dokonano obwieszczeniem, o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych
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uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:"Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla
wsi Łazy-Młyny grn. Rudniki".

Teren przedsięwzięcia położony jest w województwie opolskim, gminie Rudniki,
miejscowości Łazy - Młyny. Z KIP wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie
polegać będzie na budowie:

sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100RC 0 50-160 mm - długości ok. L = 7 590 m
przyłączy kanalizacji ciśnieniowej ok. 126 szt. - długości ok. L= 4 410m

- przydomowych pompowni ścieków - ok. 126 kpi.

Wójt Gminy Rudniki, zakwalifikował przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. l
pkt 81 (tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż l km (...))
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019,póz. 1839), do przedsięwzięć mogących
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Wójt Gminy Rudniki pismem nr OSZP.6220.7.2021 z dnia 19.10.2021r. zwrócił się do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu na podstawie art. 64 ust. l ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.2021 r. póz. 247
ze zm.), z prośbą o opinię w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku,
o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Opinią nr PO.ZZS.2.435.340.2021.JS z dnia 27.10.2021r. Dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Kaliszu nie stwierdził
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i
zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych określając jednocześnie następujące
wymagania i wamnki:

l do prac budowlanych stosować sprzęt w pełni sprawny oraz spełniający wymogi
dopuszczające go do użytku;

2 prowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych używanych maszyn;
3 zanieczyszczone w wyniku awarii i wycieku paliwa lub oleju masy ziemne zebrać i

przekazać do neutralizacji uprawnionym podmiotom;
4 zaplecze budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed

możliwością zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego;
5 teren przedsięwzięcia wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków

substancji ropopochodnych;
6 materiały potencjalnie niebezpieczne dla środowiska gruntowo-wodnego (tj. oleje

smary, farby, masy i powłoki uszczelniające) magazynować w wyznaczonym miejscu,
na szczelnej i utwardzonej nawierzchni;

7 teren budowy wyposażyć w przenośne sanitariaty oraz zapewnić ich systematyczne
opróżniane przez wyspecjalizowane podmioty;

8 wszelkie prace ziemne wykonywać w sposób zapewniający ochronę gruntu i wód
podziemnych przed zanieczyszczeniem;

9 na wszystkich etapach przedsięwzięcia zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami,
w tym minimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych i
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przystosowanych miejscach w wamnkach zabezpieczających przed przedostaniem się
do środowiska gruntowo-wodnego substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny
odbiór przez uprawnione podmioty;
prace związane z realizacją inwestycji należy prowadzić w sposób niepowodujący
uszkodzenia urządzeń wodnych, a w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej
instalacji z ww. urządzeniami wykonać ich przebudowę.

Pismem nr OSZP.6220.7.2021 z dnia 03.11.2021r. skierowanym do Organów
uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia Wójt Gminy Rudniki wyjaśnił, że prowadzi
postępowanie administracyjne mające na uwadze zmianę decyzji Wójta Gminy Rudniki Nr
OSZP.6220.5.2021r. z dnia 07.09.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-Młyny grn.
Rudniki" z uwagi na pominięcie przez Inwestora działek nr ew. gr: 133 Rudniki k.m. 2 , nr
ew. gr: 426/1, 426/2, 660/3, 369 Młyny k.m. I

Opinią nr PO.ZZS.2.435.340.2021.JS z dnia 09.11.2021r. Dyrektor Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Kaliszu nie stwierdził
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w toku
postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Rudniki Nr OSZP.6220.5.2021r. z dnia
07.09.2021r. o środowiskowych uwamnkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi Łazy-Młyny grn. Rudniki"

Pismem nr: WOOS.4220.443.2021.MD z dnia 08.11.2021r Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu wyraził opinię co do braku konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku ze zmianą decyzji Wójta Gminy
Rudniki Nr OSZP.6220.5.2021r. z dnia 07.09.2021r. o środowiskowych uwamnkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej dla wsi
Łazy-Młyny grn. Rudniki"

Pismem nr NZ. 9022.4.34.2021.LS z dnia 05.11.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Oleśnie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

W niniejszym rozstrzygnięciu. Wójt Gminy uwzględnił:
informacje zawarte w zmienionej Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia, opracowanej
przez Pana Andrzej a Neusteina, -Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTED\T"
s.c. Krystyna i Andrzej Neustein ul. Pomarańczowa 22, 45-416 Opole

- 2 opinie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni
w Kaliszu (znak: PO.ZZŚ.2.435.340.2021.JS z dnia 27.10.2021r,
PO.ZZS.2.435.340.2021.JS z dma 09.11.2021r ) stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko;

- opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie (znak:
NZ.9022.4.34.2021.LŚ zdnia 08.11.2021r.) stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,

- postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (znak:
WOOS.4220.443.2021.MD z dnia 08.11.2021r.), stwierdzającej brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. l pkt l - 3 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
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społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U. rok 2021, póz. 247.), a mianowicie:

Zawiadomieniem OSZP.6220.7.2021 z dnia 22.11.2021r Wójt Gminy Rudniki
powiadomił Strony postępowania o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz możliwości
zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań
przed jej wydaniem. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Obwieszczeniem OSZP.6220.7.2021 z dnia 22.11.2021r Wójt Gminy Rudniki
powiadomił Strony postępowania, o tym, że przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w
związku ze zmianą decyzji Wójta Gminy Rudniki o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia nr OSZP.6220.5.2021 z dnia 07.09.2021r. z uwagi na pominięcie
przez inwestora działek nr ew. gr: 133 Rudniki, k.m. 2, nr ew. gr: 426/1, 426/2, 606/3, 369
Młyny k.m. l.

W dniu 20.12.2021r. Obwieszczeniem OSZP.6220.7.2021 Wójt Gminy Rudniki zawiadomił
strony postępowania, że w obwieszczeniu nr OSZP.6220.7.2021 z dnia 22.11.2021r. i w
zawiadomieniu nr OSZP.6220.7.2021 z dnia 19.10.2021r. w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej
ciśnieniowej dla wsi Łazy-Mlyny grn. Rudniki" błędnie wpisano numer działki 606/3
obręb Mtyny k.m. l zamiast 660/^obręb Mtyny k.m.J,. Działkanr 606/3 obręb Młyny nie
istnieje. Wójt Gminy Rudniki ponownie, w wyżej wymienionym obwieszczeniu powiadomił
Strony postępowania o zebranych dowodach i materiałach w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz możliwości zapoznania się i
wypowiedzenia co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed jej
wydaniem. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

Wójt Gminy Rudniki przy wydawaniu niniejszej decyzji, po uwzględnieniu
obowiązujących przepisów, opierał się na ww. opiniach organów współdziałających, o których
mowa w art. 64 ust. l pkt l, 2 oraz 4 ustawy OOS oraz na informacjach zawartych w zmienionej
Karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko została już dokonana
w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji nr OSZP.6220.7.2021 z dnia
07.09.2021 o środowiskowych uwamnkowaniach jego realizacji. W ww. decyzji, nie
stwierdzono znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze
rozpatrywanego przedsięwzięcia, w tym różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność
i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych gatunków roślin,
zwierząt lub grzybów, na obszary objęte ochroną, a w szczególności na gatunki i siedliska
przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt będące przedmiotami chronionymi
obszaru Natura 2000. Oceniając wówczas planowane przedsięwzięcie wzięto pod uwagę
wpływ hałasu na środowisko, wpływ emisji substancji do powietrza, inne uciążliwości, do
których należą: wpływ inwestycji na gospodarkę odpadami, hydrogeologia oraz zabezpieczenia
środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami.

W toku postępowania o zmianę ww. decyzji środowiskowej, biorąc pod uwagę kryteria
wymienione w art. 63 ust. l ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę zmienionego
przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją,
prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg, możliwości ograniczenia oraz odwracalność
oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów
naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją
przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia
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względem obszarów wymagających specjalnej ochrony, ze względu na występowanie
gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną,
w tym obszarów Natura 2000.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego
wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów
zapobiegania i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w
szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez
uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Wójt Gminy Rudniki jako organ właściwy
do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich wanmków
zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w ninieiszei decyzii, planowana zmiana
przedsięwzięcia będzie zgodna z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.
Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od
obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy
organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o
środowiskowych uwamnkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został
uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi
publicznej, dla linii kolejowej, dla publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w
wodę, dla publicznych urządzeń służących do przesyłania i odprowadzania ścieków, dla
przedsięwzięć Euro 2012,...)

Na każdym etapie postępowania Strony mogły zapoznać się z aktami sprawy, z
możliwością wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań.

Niniejsza decyzja została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o
dokumentach prowadzonym przez Referat Ochrony Środowiska, Nieruchomości i
Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Rudnikach przy ul. Wojska Polskiego
12A.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

l.- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,
o której mowa w art. 72 ust. l oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. la, 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2373 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie
zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt l, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w
którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która
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3.

4.

5.

złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na
który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa
wpkt l od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko,
że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są wamnki
realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. l ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie
stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu
środowiska i możliwości realizacji wamnków wynikających z decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. . Wniosek, o którym mowa, składa się do organu nie wcześniej niż po
upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się
ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarujokowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86
ww. ustawy.

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19 A, 45-052 Opole za pośrednictwem organu
wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Na podstawie art. 127a § l w trałcei€^?iegu,teirminu do wniesienia odwołania strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobe'e organu administracji publicznej, której
wydał decyzję. Z dniem dori^zenia^.organ^w^^iswiadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez óst^tni^ze;str|in posl|ępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna. -".\y • •ł,;^ v;/

*

^

-'-hi
Otrzymują:
l. Inwestor: Gmina Rudniki z siedzibą w Rudnikach

ul. Wojska Polskiego 12A
na ręce Pana Andrzeja Neusteina,-Biuro Projektów Wodociągów i Kanalizacji „NEUSTEIN"
s.c. Krystyna i Andrzej Neustein ul. Pomarańczowa 22, 45-416 Opole

2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem
3. Tablica ogłoszeń UG Rudniki
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Łazy, Młyny, Faustianka, Odcinek, Rudniki
5. Strona BIP Rudniki.
6. aa.

Do wiadomości;
l. Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

ul. Firmowa l, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnie

ul. Wielkie Przedmieście 7, 46-300 Olesno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42 A, 62-800 Kalisz
4. Starosta Oleski

ul.Pieloka21, 46-300 Olesno
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Załącznik nr l
do decyzji Wójta Gminy Rudniki znak OŚZP.6220.7.2021 z dnia 13.01.2022r.

Charakterystyka przedsięwzięcia
zgodnie z art. 84 ust. 2 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 (Dz. U. rok. 2021 póz. 2373 ze zm.)

Inwestor: : Gmina Rudniki z siedzibą w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A
reprezentowana przez Andrzeja Neusteina,-Biuro Projektów Wodociągów
i Kanalizacji „NEUSTEIN" s.c. Krystyna i Andrzej Neustein
ul. Pomarańczowa 22, 45-416 Opole

Z KIP wynika, że planowane do realizacji przedsięwzięcie polegać będzie na budowie:
sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE100RC 0 50-160 mm - długości ok. L = 7 590 m
przyłączy kanalizacji ciśnieniowej ok. 126 szt. - długości ok. L= 4 410m
przydomowych pompowni ścieków - ok. 126 kpi.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w rejonie następujących działek:
Rudniki 0019 km 1
387/1, 388, 347/6, 347/1, 347/5, 346/1, 345/1, 345/2, 339, 318/15, 318/16, 318/1, 250, 318/14,
305/4, 305/3, 305/1, 305a, 318/9, 256/1, 196, 260/1, 536, 251, 290/2,

Rudniki 0019 km 2 17, 18, 19, 26, 27, 34, 35, 36/1, 42, 43, 80/2, 82/2, 133

Odcinek 0018 kml 804, 803, 802, 801/4, 801/5, 799, 797/3, 278,
Faustianka 0005 kml
148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 154,

Młyny 0016 kml
404/1, 651, 652, 653, 654, 655, 656,657,436,426, 425, 424/1, 427/1, 427/2, 428, 429,430,
431,432, 433, 434/1, 435, 434/2, 448, 658/1, 660/1, 658/2, 660/2, 659/1, 659/2, 658/3, 447/2,
446/1,447/1, 440, 442, 370, 68, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2,47, 75, 76, 78, 79,80,81,83,84, 85,
87, 88,89, 90, 92, 459, 670, 460, 461, 269, 270, 271, 272, 273, 277, 283/3, 247/2, 284, 285,
286,287, 288, 289,290, 291, 292,293,294,295,296, 297, 639,318/2, 319, 320,321,322, 323,
324,325, 328, 329, 331, 337/1, 334, 329, 37, 35/2, 48/1, 46, 32, 38/1, 36, 31/8, 39, 41, 42, 43,
54, 55/1,56, 20, 3/3, 3/2, 4/1, 21/7, 4/3, 5/1, 6/1, 21/5, 21/6, 7/2, 7/3, 8/2, 9/1, 21/1, 49/1, 18,
19, 209, 210,211, 217, 218, 219/3, 220, 221, 222,223, 224, 225/2, 225/1, 245, 246, 244, 283/1,
247/1, 248, 249,250, 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255, 256, 257,258,259,260,261, 262,242,
202, 100, 101, 103,110, 114, 113, 111, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 201/2, 201/5, 426/1,
426/2, 660/3,369

Łazy 0014 kml
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168, 68, 88, 91/2, 91/1, 92, 94, 96/3, 96/2, 97/1, 97/2, 98, 99/4, 99/2, 99/3, 102/1, 103/2,
103/1,104, 108, 110, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122/2, 123,124,126,127, 138,
139/1, 139/2,515, 319, 320, 322/1, 518, 146, 149/1, 149/2, 150, 153, 155/1, 154/2, 156/1, 157,
158/1, 158/2,159, 164, 166, 174/1, 175/1, 175/2, 175/3, 177/5, 185, 224,45,

Projektowane rurociągi kanalizacyjne jako obiekty liniowe nie wymagają wydzielenia
terenu. Jedynie na czas wykonawstwa zajęty będzie czasowo pas terenu dla prowadzenia robot.
Zajęta powierzchnia (w rzucie) przez rurociągi i pompownie przydomowe wyniesie ok. 0,19
ha.

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, może
występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ze względu na
charakter prac możliwy jest wzrost zapylenia w sąsiedztwie terenu objętego przedsięwzięciem,
prace te jednak nie wpłyną na pogorszenie jakości powietrza.

Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do
powietrza.

Ponadto, na etapie realizacji przedsięwzięcia, wystąpią emisje niezorganizowane gazów
i pyłów związane z pracą sprzętu budowlanego. 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 (krótki okres
realizacji), realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na klimat (zarówno w skali
regionalnej, jak i lokalnej. Na etapie eksploatacji kanalizacji, nie przewiduje się oddziaływania
w zakresie emisji gazów cieplarnianych.

W trakcie robót może wystąpić wzmożony hałas wynikający z pracy maszyn, urządzeń i
samochodów. Powodowany przez nie hałas będzie ograniczany poprzez zastosowanie
sprawdzonych, dobrze konserwowanych, sprawnych technicznie i posiadających odpowiednie
atesty maszyn i urządzeń. Faza realizacji wiąże się z emisją niezorganizowaną w postaci spalin
z silników, pojazdów i maszyn rolniczych, emisja ustąpi wraz z zakończeniem robót.
Uwzględniając rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie
spowoduje wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z
mogących powstawać emisji.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wystąpienie
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i wzrost oddziaływania akustycznego,
związanego z prowadzeniem prac budowlanych i montażowych oraz ze zwiększonym
transportem samochodów ciężarowych obsługujących inwestycję (dostarczenie elementów do
budowy). Prace budowlane i montażowe prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej Emisja
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego i hałasu będzie miała charakter miejscowy,
krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia budowy.

W trakcie montażu instalacji będzie zachodziła emisja niezorganizowana. Emisja
zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego,
krótkoterminowego i chwilowego.

Na etapie budowy przewiduje się powstawanie ścieków bytowych, związanych z
potrzebami socjalnymi pracowników biorących udział w pracach budowlanych i montażowych.
Ścieki te zbierane będą w szczelnych zbiornikach stanowiących wyposażenie kabin sanitarnych
ekipy budującej instalację. Następnie ścieki te będą odbierane przez specjalistyczne firmy
zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie wiązała się z powstaniem odpadów
z grupy: 20 (20 03 01 - odpady komunalne) i 17(17 09 04- inne odpady z budowy; 17 05 04
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- gleba i ziemia) oraz odpadów z grupy 15 (15 01 01 - opakowania z papieru i tektury; 1501
02 - opakowania z tworzyw sztucznych).

Powstające na etapie realizacji inwestycji odpady zostaną zagospodarowane przez jednostki
posiadające stosowne uprawnienia.

W trakcie eksploatacji przedmiotowej kanalizacji powstawać mogą odpady związane
z bieżącym jej utrzymaniem.

y-^. -•^

te.,^A^^,
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