
BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo Kluczbork, dnia 29 sierpnia 2022r.

OS.6220.14.2022.AW

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 4 oraz ust. 4, art. 84 oraz art. 85
ust. l i ust. 2 pkt 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. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOŚ, a także
§3 ust. l pkt 73 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839)
oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku „Hodowli
Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR" Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy
32, 46-233 Bąków, reprezentowanej przez Pana Zdzisława Bilińskiego - Dyrektora Oddziału
Zamiejscowego Spółki w Bąkowie, z dnia 22 czerwca 2022r. (wraz z uzupełnieniem z dnia
8 lipca 2022r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach dla
przedsięwzięcia pn. „Wykonanie studni wierconej nr2 i 3 w miejscowości Bąków-Drzewiec
z utworów triasu górnego dla potrzeb podlewania upraw rolnych"l")

STWIERDZAM

l.

2.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie studni wierconej nr 2 i 3
w miejscowości Bąków-Drzewiec z utworów triasu górnego dla potrzeb podlewania
upraw rolnych".
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:

a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy,
który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami
paliw i płynów technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, zabezpieczyć przed
przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć
w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe
działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu -
zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

c) prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty
prowadzić poza terenem inwestycji;
wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac
budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do
środowiska gruntowo-wodnego;
nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub
doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód
powierzchniowych i wód podziemnych;

d)

e)



f) planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność,
wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz
posiadających wymagane prawem certyfikaty;
wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem
geotechniczny m;
prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić
przedostanie się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co
mogłoby spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych;
teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia
otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić
odpływ wód opadowych i roztopowych;
do poboru wód podziemnych zastosować pompę o maksymalnej wydajności nie
większej niż wydajność eksploatacyjna studni, ustalona podczas pompowania
pomiarowego;
planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie
powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;

m) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie
przekraczać założonego poboru 36 m3/h;

n) w okresie eksploatacji obiektu dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić
właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym
urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia;
na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych uzyskać pozwolenia
wodnoprawne.

g)

h)
i)

j)

k)

l)

o)

Uza s a d e e

Wnioskiem z dnia 22 czerwca 2022r. firma „Hodowla Roślin Smolice Spółka z o.o.
Gmpa IHAR" Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków,
reprezentowana przez Pana Zdzisława Biłińskiego - Dyrektora Oddziału Zamiejscowego
Spółki w Bąkowie wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie studni wierconej
nr2 i 3 w miejscowości Bąków-Drzewiec z utworów triasu górnego dla potrzeb podlewania
upraw rolnych".

Na podstawie art. 75 ust. l pkt 4 oraz ust. 4 ustawy OOS, stwierdzono, że organem
właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego
przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu
na braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji o środowiskowych uwamnkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, pismem Nr OS.6220.14.2022.AW z dnia 28 czerwca 2022r. wezwano
Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku, wyznaczając 14-dniowy termin na
uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczony, że nieusunięcie braków
w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pismem
z dnia 8 lipca 2022r., Inwestor uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty,
w wyznaczonym terminie.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie
należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy OOS jako planowane
przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano
na podstawie §3 ust. l pkt 73 (urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód
podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w §2
ust. l pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m na godzinę) Rozporządzenia
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Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., póz. 1839) jako planowane przedsięwzięcie
mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia.

Uznając wniosek za kompletny, organ prowadzący postępowanie, poinformował strony
postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem
Nr OS.6220.14.2022.AW z dnia 18 lipca 2022r.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS, pismem Nr OS.6220.14.2022.AW
z dnia 18 lipca 2022r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego
przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni
w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 25 lipca
2022r. Nr NZ.9022.4.19.2022.M0h wydał opinię sanitarną, w której nie uznał potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
pn. „Wykonanie studni wierconej nr2 i 3 w miejscowości Bąków-Drzewiec z utworów triasu
górnego dla potrzeb podlewania upraw rolnych".

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOŚ.4220.265.2022.AKU z dnia 29 lipca 2022r. wyraził opinię, że dla planowanego
przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, pismem Nr GL.ZZS.3.435.154.2022.M0 z dnia l sierpnia 2022r. wyraził opinię, że
dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił
następujące warunki jego realizacji:

a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego
technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który
zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw
i płynów technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, zabezpieczyć przed
przedostaniem się substancji ropopochodnych do gmntu i wód oraz wyposażyć w środki
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach
awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu
usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt
należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

c) prace konserwacyjne sprzętu i maszyn budowlanych, a także naprawy i remonty
prowadzić poza terenem inwestycji;

d) wyznaczyć miejsca gromadzenia materiałów potrzebnych do realizacji prac
budowlanych w miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do
środowiska gruntowo-wodnego;

e) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić
do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód
podziemnych;

f) planowane przedsięwzięcie realizować z materiałów gwarantujących szczelność,
wytrzymałość i nieagresywność dla środowiska gruntowo-wodnego oraz posiadających
wymagane prawem certyfikaty;

g) wszelkie prace związane z wykonaniem studni ujęcia prowadzić pod nadzorem
geotechnicznym;



h)
i)

j)

k)

l)

n)

prowadzić regularne pomiary pobom wód podziemnych;
obudowę studni wykonać jako szczelną, w taki sposób, aby uniemożliwić przedostanie
się wód opadowych oraz innych zanieczyszczeń do jej wnętrza, co mogłoby
spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych;
teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia
otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych oraz zapewnić
odpływ wód opadowych i roztopowych;
do poboru wód podziemnych zastosować pompę o maksymalnej wydajności nie
większej niż wydajność eksploatacyjna studni, ustalona podczas pompowania
pomiarowego;
planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie
powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;

m) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie
przekraczać założonego poboru 36 m3/h;
w okresie eksploatacji obiektu dbać o jego stan techniczny, w szczególności zapewnić
właściwą eksploatację urządzeń związanych z poborem wód podziemnych, w tym
urządzeń pomiarowych służących do kontroli pobieranej wody z ujęcia;
na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych uzyskać pozwoleniao)
wodnoprawne.

95

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały w całości ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Po analizie treści przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem „Hodowli Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR"

Oddział Zamiejscowy w Bąkowie, ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków, reprezentowanej przez
Pana Zdzisława Bilińskiego - Dyrektora Oddziału Zamiejscowego Spółki w Bąkowie, z dnia
22 czerwca 2022r. (wraz z uzupełnieniem z dnia 8 lipca 2022r.), a w szczególności z dołączoną
do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia, zawierającą informacje o planowanym
przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS stwierdzono, że przedsięwzięcie polegać
będzie na podłączeniu do eksploatacji otwom studziennego nr2 i 3, dla potrzeb podlewania
upraw rolnych. Wykonano dwa otwory do głębokości 46m oraz 49m. Otwory studzienne
zostały zafiłtrowane. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

a) wykonanie obudowy studni nr 2 i 3,
b) zabudowę pomp głębinowych w studniach oraz armatury.

Woda ujmowana będzie za pomocą pomp głębinowych i tłoczona do istniejącego
zbiornika wodnego, o pojemności około 2300m3 i wymiarach ok. 50x23m oraz głębokości
około 2m, zlokalizowanego w pobliżu ujęcia. Ze zbiornika woda będzie pobierana za pomocą
agregatu pompowego i będzie tłoczona na pola uprawne, gdzie będzie rozdeszczowywana.
Obudowy studni wykonane zostaną z kręgów żelbetowych o średnicy 100cm i wysokości
200cm, które przykryte zostaną płytą żelbetową z włazem komunikacyjnym. Pompa głębinowa,
o wydajności około Q = 18 m3/h, będzie zabudowana w studni nr 2 na głębokości około 35m,
a w studni nr 3 na głębokości około 36m. W obudowach studni zainstalowane będą wodomierze
i zasuwy odcinające. Po wykonaniu prac teren wokół studni zostanie przywrócony do
pierwotnego stanu.

Przewiduje się pobór wody przez około 100 dni w ciągu roku, w miesiącach od marca
do października. Planowany jest pobór wody ze studni nr2 i 3 z wydatkiem łącznym 36m3/h
przez okres około 20 godzin na dobę. W związku z czym ilość ujmowanej wody wyniesie:

Qmax.h=36m3/h=0,01m3/s
Qsr.d = 36m3/h x 20h = 720m3/d
Qdop.rok= 720m3/d x 100 dni = 72.000m3/rok
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Na omawianym ujęciu wody woda występuje w osadach górnego triasu. Poziom
gómotriasowy - wodonośność tego poziomu związana jest z występowaniem wkładek
piaszczystych w ilastej serii kajpru oraz partii zwietrzałych piaskowców i mułowców.
Miąższość poziomu mieści się w granicach 5-15m, wartość współczynnika filtracji wynosi
średnio 4,25 x 10'4m/s (36,72 m/d), wydajności potencjalne około 10-30m3/h. Zwierciadło ma
charakter naporowy, stabilizuje się na głębokości od kilku do kilkunastu metrów. Poziom jest
eksploatowany przez studnie gospodarskie oraz kilka studni wierconych w rejonie wsi
Bogdańczowice.

Wykonane otwory studzienne, które objęte są inwestycją zlokalizowane są
w województwie opolskim, na terenie gminy Kluczbork, w powiecie kluczborskim, obręb
Bąków, na działce o numerze ewidencyjnym 3/9 k.m. 10. Powierzchnia działki przeznaczonej
pod inwestycję wynosi ok. 96,8ha. Teren działki wykorzystywany jest przez inwestora do
upraw rolnych. W najbliższym otoczeniu działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie
znajdują się wyłącznie grunty rolne. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości
ok. l ,3km w kierunku zachodnim.

Na podstawie art. 80 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. z 2022r., póz. 1029 z późn. zm.) oraz zgodnie
z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr GNP.6727.223.2022.MG z dnia 18 lipca 2022r. wydanym przez Burmistrza Miasta
Kluczborka ustalono, że:
• część działki nr 3/9 k.m. 10 położonej w obrębie Bąków znajduje się na obszarze objętym

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oznaczonym symbolem:
R-l - tereny rolne, z przeznaczeniem na tereny gospodarki polowej, pastwiska, sady oraz
stawy rybne i zbiorniki wodne służące obsłudze rolnictwa,
przyjętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zainwestowanych wsi Bąków, uchwalonej przez Radę Miejską w Kluczborku, uchwałą
Nr XXVI/334/08 z dnia 3 września 2008r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 83, póz. 2029
z dnia 7 listopada 2008r. ze zmianami).

Zgodnie z powołanym wyżej wypisem i wyrysem z m.p.z.p. oraz załącznikami
mapowymi dołączonymi do karty informacyjnej przedsięwzięcia, otwory studzienne, będące
przedmiotem wniosku, usytuowane są na części działki nr 3/9 ark. m. 10, znajdującej się poza
opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
związana z pracą silników samochodu ciężarowego przeznaczonego do transportu elementów
oraz maszyn budowlanych (koparko-ładowarka). Tego typu emisja będzie miała charakter
miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia etapu realizacji. W trakcie eksploatacji
przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

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 na obszarze Gminy Kluczbork, który jest poza
obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wzrost
oddziaływania akustycznego, związanego z pracą maszyn budowlanych (koparkoładowarka)
i ruchem pojazdów. Zwiększona emisja hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały
i ustanie z chwilą zakończenia budowy. W trakcie eksploatacji ujęcia, będą pracowały pompy
głębinowe emitujące hałas. Pompy zostaną zabudowane w 3 otworze studziennym na
głębokości ok. 35m (pompa nr 2) oraz 36m (pompa nr 3) i przykryte zostaną obudową.
Zabudowane na znacznej głębokości i przykryte obudowami studni nie będą powodowały
ponadnormatywnej emisji hałasu do otoczenia poza terenem inwestycji.



Na etapie realizacji inwestor zapewni przenośne sanitariaty dla pracowników budowy.
W trakcie eksploatacji studni nie będą powstawały żadnego rodzaju ścieki. Zgodnie z danymi
zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, obie studnie będą pracować równocześnie.
Ujmowana woda ze studni będzie tłoczona do zbiornika ziemnego, skąd będzie pobierana
i wykorzystywana do podlewania upraw. Zgodnie z założeniami woda będzie ujmowana co
kilka dni do napełnienia zbiornika ziemnego. Odległość między studniami nr 2 i 3 wynosi
149,5m. Lej depresji będzie wytworzony w warstwie wodonośnej na głębokości od 35m do
38m poniżej terenu, w ujętej do eksploatacji warstwie wodonośnej. Lej depresji wynosić będzie
przy poborze wody w ciągu roku Q=72.000m3 wody R=51m od osi studni m-2i3. Zgodnie
z informacją zawartą w dokumentacji pobór wody nie zmieni składu chemicznego wody
podziemnej, ani w żaden sposób nie będzie oddziaływać na powierzchnię terenu, czy na wody
powierzchniowe.

Realizacja przedsięwzięcia, wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów z gmpy 17
(odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [17 01 01] ~0,01Mg, tworzywa
sztuczne [17 02 03] -0,005 Mg). W trakcie eksploatacji obiektu powstawać będą odpady
z grupy 17 (tworzywa sztuczne [17 02 03] -0,005 Mg/rok, złom stalowy [17 04 05] -0,010
Mg/rok). Na każdym z etapów odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom
posiadającym odpowiednie pozwolenia na przekształcanie lub unieszkodliwianie odpadów.
Wydobyta ziemia z wykopu, w całości zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w
sąsiedztwie studni. Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności
prowadzenia prac rozbiórkowych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajdował się będzie poza formami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022r., póz. 916),wjego granicach nie występują stanowiska chronionych
gatunków oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie namszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi
oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest
położony w odległości ok. 7,3km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, dla którego ustanowiono plan zadań
ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia
18 maja 2016r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. póz. 1131). W wyżej
wymienionym zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania
właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony oraz
zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie
będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na
możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Inwestycja zlokalizowana jest poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz
poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony przyrody
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 r. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk.

Teren inwestycji położony będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich
walorach krajobrazowych. W związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu na
różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.



c

c

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwamnkowania określone w art. 63 ustawy OOŚ, który określa uwarunkowania
konieczne do uwzględnienia przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, należy stwierdzić, że wpływ planowanego
przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w fazie realizacji i fimkcjonowania nie będzie
znaczący. Analizując cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że z uwagi na jego rodzaj,
usytuowanie oraz charakter i skalę nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan
środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Ponadto, w wyniku analizy przedmiotowego wniosku, biorąc pod uwagę
uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOŚ - organ stwierdził, że w zasięgu
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
a) obszary wodno-błotne, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek
b) obszary wybrzeży i środowisko morskie,
c) obszary górskie lub leśne,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników

wód śródlądowych,
e) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
f) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
g) obszary o dużej gęstości zaludnienia,
h) obszary przylegaj ące do j ezior,
i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja realizowana jest na terenach, które nie są zamieszkałe, a najbliższa
zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około l,3km od terenu inwestycji.
W najbliższym otoczeniu działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie znajdują się
wyłącznie grunty rolne (gęstość zaludnienia w miejscowości Bąków wynosi 249,9 osoby /km ).

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie zaliczało się do zakładów o zwiększonym lub
dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji
niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 20 lor., póz. 138).

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała
zagrożenia wystąpieniem katastrofy naturalnej i budowlanej.

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na j ego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami
wystąpienia powodzi oraz osuwiskami. Dzięki właściwej konstrukcji i parametrom
wykorzystanych materiałów oraz lokalizacji poniżej terenu, przedmiotowa inwestycja jest
odporna na zjawiska związane ze zmianami klimatu, takimi jak silne wiatry, mrozy, czy
wysokie temperatury.

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań skumulowanych.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, na etapie realizacji inwestycji, będzie

miało charakter krótkotrwały, przejściowy i odwracalny. Ponadto, uwzględniając wyżej
wymienione rozwiązania i metody ocenia się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje
wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym zagrożenia wynikającego z mogących
powstawać emisji. Wyniki przeprowadzonej analizy dotyczącej wpływu na ludzi, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz, zasoby naturalne, wskazują na brak długotrwałych
negatywnych skutków realizacji niniejszego przedsięwzięcia na te elementy środowiska.

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

Inwestycja będzie realizowana zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju
przedsięwzięć, co ograniczy możliwość wystąpienia awarii.



W toku postępowania przeanalizowano spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej
Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono cel
środowiskowy: osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni Widawy
w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym, jako silnie zmieniona
część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego.

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. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2021r., póz. 2233 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r, póz.1967).

Po zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na
podstawie art. 10 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735
z późn. zm.) zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom
czynnego udziału w postępowaniu, pismem Nr OS.6220.14.2022.AW z dnia 9 sierpnia 2022r.
poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. W przysługującym terminie przed wydaniem
decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania
materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty należy stwierdzić, że planowana
inwestycja nie zwiększa zagrożenia dla środowiska. W trakcie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia nie przewiduje się wprowadzenia do środowiska substancji mogących
powodować zanieczyszczenie takich elementów środowiskajak: gleba, wody powierzchniowe
i podziemne, klimat akustyczny, rzeźba terenu.

Na podstawie szczegółowej analizy danych zawartych w dołączonej do wniosku karcie
informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że:

na obszarze realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują dobra mineralne,
siedliska zwierząt, pomniki przyrody podlegające ochronie jak również złoża surowców,
przewidziane technologie wykonywania robót zapewniają zminimalizowanie ich
negatywnego wpływu na środowisko,
realizacja planowanej inwestycji zgodna z przedstawionymi rozwiązaniami nie spowoduje
znacznego pogorszenia głównych elementów środowiska,
przedstawione i zaproponowane fonny zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

c

Reasumując powyższe ustalenia stwierdzono, że na podstawie złożonych dokumentów
oraz wymienionych wyżej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Dyrektora Zarządu
Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie należy orzec jak
w sentencji - nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko.



Pouczenie

c

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie
14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu,
a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się
ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2
załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., póz. 1923
z późn. zm.).
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Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. „Hodowla Roślin Smolice Spółka z o.o. Grupa IHAR"
Oddział Zamiejscowy w Bąkowie
ul. Braci Bassy 32, 46-233 Bąków

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. l Maja 6, 45-068 Opole

3. Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
Radzików, 05-870 Błonie

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzenie) odbioru)

l. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa l, 45-594 Opole

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

4. Starosta Kluczborki
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. a/a

Sporządziła:
Agnieszka Wierzbicka



BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
województwo opolskie ZAŁĄCZNIK NR l

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Nr OS.6220.14.2022.AW z dnia 29 sierpnia 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
pn. „Wykonanie studni wierconej nr2 i 3 w miejscowości Bąków-Drzewiec

z utworów triasu górnego dla potrzeb podlewania upraw rolnych"
sporządzona na podstawie 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. z 2022r., póz.1029)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na podłączeniu do eksploatacji otworu
studziennego nr2 i 3, dla potrzeb podlewania upraw rolnych. Wykonano dwa otwory do
głębokości 46m oraz 49m. Otwory studzienne zostały zafiltrowane. Zakres przedsięwzięcia
obejmuje:

a) wykonanie obudowy studni nr 2 i 3,
b) zabudowę pomp głębinowych w studniach oraz armatury.

Woda ujmowana będzie za pomocą pomp głębinowych i tłoczona do istniejącego
zbiornika wodnego, o pojeiimości około 2300m3 i wymiarach ok. 50x23m oraz głębokości
około 2m, zlokalizowanego w pobliżu ujęcia. Ze zbiornika woda będzie pobierana za pomocą
agregatu pompowego i będzie tłoczona na pola uprawne, gdzie będzie rozdeszczowywana.
Obudowy studni wykonane zostaną z kręgów żelbetowych o średnicy 100cm i wysokości
200cm, które przykryte zostaną płytą żelbetową z włazem komunikacyjnym. Pompa głębinowa,
o wydajności około Q = 18 m3/h, będzie zabudowana w studni nr 2 na głębokości około 35m,
a w studni nr 3 na głębokości około 36m. W obudowach studni zainstalowane będą wodomierze
i zasuwy odcinające. Po wykonaniu prac teren wokół studni zostanie przywrócony do
pierwotnego stanu.

Przewiduje się pobór wody przez około 100 dni w ciągu roku, w miesiącach od marca
do października. Planowany jest pobór wody ze studni nr2 i 3 z wydatkiem łącznym 36m3/h
przez okres około 20 godzin na dobę. W związku z czym ilość ujmowanej wody wyniesie:

Qmax.h= 36m3/h = 0,01m3/s
Qsr.d = 36m3/h x 20h = 720m3/d
Qdop.rok= 720m3/d x 100 dni = 72.000m3/rok

Wykonane otwory studzienne, które objęte są inwestycją zlokalizowane są
w województwie opolskim, na terenie Gminy Kluczbork, w powiecie kluczborskim, obręb
Bąków, na działce o numerze ewidencyjnym 3/9 k.m. 10. Powierzchnia działki przeznaczonej
pod inwestycję wynosi ok. 96,8ha. Teren działki wykorzystywany jest przez inwestora do
upraw rolnych. W najbliższym otoczeniu działki, na której realizowane będzie przedsięwzięcie
znajdują się wyłącznie grunty rolne. Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości
ok. l,3km w kierunku zachodnim.

Na etapie realizacji wystąpi emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
związana z pracą silników samochodu ciężarowego przeznaczonego do transportu elementów
oraz maszyn budowlanych (koparko-ładowarka). Tego typu emisja będzie miała charakter
miejscowy, krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia etapu realizacji. W trakcie eksploatacji
przedmiotowa inwestycja nie będzie źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

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 na obszarze Gminy Kluczbork, który jest poza
obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Na etapie budowy, na terenie inwestycyjnym i w jego okolicach, przewiduje się wzrost
oddziaływania akustycznego, związanego z pracą maszyn budowlanych (koparkoładowarka)

c



i mchem pojazdów. Zwiększona emisja hałasu będzie miała charakter miejscowy, krótkotrwały
i ustanie z chwilą zakończenia budowy. W trakcie eksploatacji ujęcia, będą pracowały pompy
głębinowe emitujące hałas. Pompy zostaną zabudowane w 3 otworze studziennym na
głębokości ok. 35m (pompa nr 2) oraz 36m (pompa nr 3) i przykryte zostaną obudową.
Zabudowane na znacznej głębokości i przykryte obudowami studni nie będą powodowały
ponadnormatywnej emisji hałasu do otoczenia poza terenem inwestycji.

Na etapie realizacji inwestor zapewni przenośne sanitariaty dla pracowników budowy.
W trakcie eksploatacji studni nie będą powstawały żadnego rodzaju ścieki. Zgodnie z danymi
zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, obie studnie będą pracować równocześnie.
Ujmowana woda ze studni będzie tłoczona do zbiornika ziemnego, skąd będzie pobierana
i wykorzystywana do podlewania upraw. Zgodnie z założeniami woda będzie ujmowana co
kilka dni do napełnienia zbiornika ziemnego. Odległość między studniami nr 2 i 3 wynosi
149,5m. Lej depresji będzie wytworzony w warstwie wodonośnej na głębokości od 35m do
38m poniżej terenu, w ujętej do eksploatacji warstwie wodonośnej. Lej depresji wynosić będzie
przy poborze wody w ciągu roku Q=72.000m3 wody R=51m od osi studni lir 2 i 3. Zgodnie
z informacją zawartą w dokumentacji pobór wody nie zmieni składu chemicznego wody
podziemnej, ani w żaden sposób nie będzie oddziaływać na powierzchnię terenu, czy na wody
powierzchniowe.

Realizacja przedsięwzięcia, wiązała się będzie z wytwarzaniem odpadów z grupy 17
(odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [17 01 01] ~0,01Mg, tworzywa
sztuczne [17 02 03] -0,005 Mg). W trakcie eksploatacji obiektu powstawać będą odpady
z grupy 17 (tworzywa sztuczne [17 02 03] -0,005 Mg/rok, złom stalowy [17 04 05] -0,010
Mg/rok). Na każdym z etapów odpady zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom
posiadającym odpowiednie pozwolenia na przekształcanie lub unieszkodliwianie odpadów.
Wydobyta ziemia z wykopu, w całości zostanie rozplantowana na powierzchni terenu w
sąsiedztwie studni. Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności
prowadzenia prac rozbiórkowych.

Zgodnie z bazą przyrodniczą będącą w posiadaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu obszar inwestycji znajdował się będzie poza fonnami ochrony przyrody,
o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022r., póz. 916),wjego granicach nie występują stanowiska chronionych
gatunków oraz pomniki przyrody, a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie naruszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim
sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi
oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji inwestycji jest
położony w odległości ok. 7,3km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łąki
w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013. Realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń,
a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Inwestycja zlokalizowana jest poza projektowanymi formami ochrony przyrody oraz
poza obszarami planowanych powiększeń istniejących już form ochrony przyrody
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza korytarzami ekologicznymi,
wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami
ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 r. przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii
Nauk.

Teren inwestycji położony będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich
walorach krajobrazowych. W związku z czym nie przewiduje się negatywnego wpływu na
różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.
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Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu Jednolitej Części Wód
Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy:
osiągnięcie dobrego stanu chemicznego i ilościowego oraz w zlewni Widawy w Jednolitej
Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie Stobrawa od
źródeł do Kluczborskiego Strumienia i statusie określonym jako silnie zmieniona część wód,
dla której wyznaczono cel środowiskowy: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego
i stanu chemicznego.

Na podstawie zebranych w toku postępowania dokumentów należy stwierdzić, że
planowane przedsięwzięcie nie wywrze istotnego negatywnego skutku na miejscową florę
i faunę oraz nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na zdrowie i życie ludzi. Działania
inwestycyjne nie przyczynią się do destabilizacji istniejących układów ekologicznych, nie
wystąpią także zagrożenia dla cennych przyrodniczo obszarów.
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