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P O S T A N O W I E N I E 
 
 Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 63 ust. 2 i 2a, art. 64 ust. 1 
oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 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 2017 r. poz. 1405 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 66 
i 67 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) uwzględniając 
opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach zawartą 
w piśmie Nr NZ.4315.1.2018.GJ z dnia 12.01.2018 r., Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Opolu zawartą w piśmie Nr WOOŚ.4220.4.2018.MD z dnia 16.01.2018 r. oraz 
organu właściwego do udzielenia oceny wodnoprawnej tj. Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej opinia Nr DOK.WO.80.7.8.2018.KJ z dnia 19.02.2018 r. (data wpływu: 
23.02.2018 r.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach złożonego przez Pana Pawła Doradę PBW INŻYNIERIA Spółka z. o. o. 
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław, działającego w imieniu i na rzecz Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
 

p o s t a n a w i a m 
 
odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                     
dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami 
i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja 
śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi 
wodnej”. 
 
 

U z a s a d n i e n i e 
 

Dnia 22.12.2017 roku do tut. urzędu wpłynął wniosek Pana Pawła Dorady PBW 
INŻYNIERIA Spółka z. o. o. ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław, działającego 
w imieniu i na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja 
3 długich śluz pociągowych z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: 
Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi 
śródlądowej – przystosowanie Odry do III klasy drogi wodnej”. Do wniosku dołączone 
zostały: karta informacyjna przedsięwzięcia (wraz z zapisem w formie elektronicznej), kopia 
mapy ewidencyjnej oraz wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowane 
przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania, mapa sytuacyjno-wysokościowa, a także 
dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa dla Pana Pawła Dorada. 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 i 67 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) budowle piętrzące wodę inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 
35 i 36 oraz kanały w rozumieniu ustawy Prawo wodne kwalifikowane są jako 
przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą 
wymagać przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.   
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Wniosek stał się podstawą do wszczęcia postępowania administracyjnego 

w przedmiotowej sprawie, o czym Burmistrz Krapkowic powiadomił strony Obwieszczeniem 
Nr GGR.6220.31.2017 z dnia 28.12.2017 r. Powiadamianie stron o czynnościach organu 
 w toczącym się postępowaniu w powyższej formie umożliwia przepis szczególny, 
tj. art. 74 ust. 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).  

Informację o powyższym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie 
danych (www.ekoportal.pl) nr karty : 21/2017.  

Z uwagi, iż cześć działek znajdujących się w obszarze realizacji oraz oddziaływania 
inwestycji położona jest w obszarze administracyjnym Gminy Gogolin pismem z dnia 
29.12.2017 r. Nr GGR.6220.31.2017 poinformowano Burmistrza Gogolina o prowadzeniu 
przez tut. organ postępowania w przedmiotowej sprawie oraz przesłano Obwieszczenie 
Burmistrza Krapkowic o wszczęciu postępowania administracyjnego z prośbą 
o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w miejscowości 
Obrowiec lub podanie przedmiotowej informacji do publicznej wiadomości w inny 
zwyczajowo przyjęty sposób, a także poinformowano, iż zawiadamianie stron o kolejnych 
etapach prowadzonego postępowania następować będzie w formie publicznego 
obwieszczenia przez udostępnienie każdego następnego zawiadomienia wyłącznie 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Gminy Krapkowice. 

Teren, na którym planowana jest realizacja inwestycji częściowo objęty 
jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został przyjęty 
uchwałą nr XXI/324/2017 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 31 marca 2017 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1251 z 14.04.2017 r.). Zgodnie z zapisami planu teren ten 
jest oznaczony następującym symbolami i stanowi: 

 59MN;60MN;61MN – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 1KW i 2KW – teren o podstawowym przeznaczeniu dla technicznego zaplecza 
szlaków wodnych; 

 KDL – teren o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy lokalnej; 

 KDW – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg wewnętrznych.  
 

Wypełniając dyspozycje art. 64, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) 
pismem Nr GGR.6220.31.2017 z dnia 28.12.2017 r. zwrócono się do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, załączając do pism kopię 
wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną 
przedsięwzięcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W dalszym toku przedmiotowego postępowania administracyjnego otrzymano:   

1. opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 
Nr NZ.4315.1.2018.GJ z dnia 12.01.2018 r. wnoszącą o odstąpienie od potrzeby 
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
który wydając przedmiotową opinię uwzględnił skalę przedsięwzięcia, lokalizację 
jak również charakter inwestycji, 

2. opinię o numerze WOOŚ.4220.4.2018.MD z dnia 18.01.2018 r. Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu wyrażającą stanowisko, że dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja 3 długich śluz pociągowych z ich awanportami 
i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, oraz 
rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry 
do III klasy drogi wodnej” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. Organ opiniujący wydał przedmiotową opinię 

http://www.ekoportal.pl/
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analizując cechy przedsięwzięcia, pozwalające stwierdzić, że nie będzie ono 
znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 
 
Obowiązująca od dnia 01.01.2018 r. nowelizacja przepisów ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566), wprowadza istotne zmiany w ustawie 
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami postanowienia 
o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie (…) wydaje się po zasięgnięciu opinii organu właściwego do wydania oceny 
wodnoprawnej. W myśl powyższego pismem Nr GGR.6220.31.2017 z dnia 15.01.2018 r. 
zwrócono się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich 
o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie, który działając zgodnie z właściwością przekazał 
w/w pismo Ministerstwu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, o czym poinformował 
tut. organ pismem nr GL.RZŚ.0144.37.2018.AS z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu: 
02.02.2108 r.) 

Dnia 23.02.2018 r. do tut. urzędu wpłynęła opinia Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej Nr DOK.WO.80.7.8.2018.KJ z dnia 19.02.2018 r. stwierdzająca, 
iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzania oceny 
oddziaływania na środowisko. W ocenie opiniującego inwestycja nie będzie miała 
negatywnego wpływu na środowisko, o czym świadczy fakt umieszczenia jej 
w Masterplanach oraz na liście projektów niewymagających umieszczenia w aktualizacji 
planów gospodarowania wodami, ze względu na brak prognozowanego, negatywnego 
wpływu na jednolite części wód. Wg organu planowana inwestycja nie ma wpływu na stan 
wód podziemnych. 
 

Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia (Kip) wynika, że w skład 
stopnia wodnego ,,Krapkowice”, wchodzą śluza pociągowa i śluza mała w km 123+720 
(635+270) wraz z ich awanportami i sterówką. Przedmiotowe śluzy oddalone są od siebie 
o ok. 220 m terenem w postaci wyspy. Celem przedsięwzięcia jest przystosowanie śluz wraz 
z infrastrukturą i obiektami towarzyszącymi na stopniu wodnym ,,Krapkowice” 
do obowiązujących przepisów (tj. w oparciu o § 7 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych – Dz. U. Nr 77, 
poz. 695) poprzez modernizację istniejącej śluzy pociągowej oraz budowę nowej śluzy 
o parametrach: 190 m długości użytkowej i 12 m szerokości użytkowej w sąsiedztwie śluzy 
pociągowej na stopniu wodnym Krapkowice. Ponadto, jak wynika z Kip, przedsięwzięcie 
pozwoli na zapewnienie ciągłości żeglugi śródlądowej na Odrzańskiej Drodze Wodnej 
w przypadku ewentualnej awarii jednej ze śluz. 

Podczas realizacji robót budowlanych, w ramach przedsięwzięcia, może występować 
lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jednak wzrost ten nie 
będzie znaczący i ustanie z chwilą zakończenia prac i nie wpłynie na pogorszenie jakości 
powietrza atmosferycznego. Eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem emisji 
zanieczyszczeń do powietrza.  

Na etapie realizacji przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją 
hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania tych prac można stwierdzić, że 
realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach 
chronionych. Etap eksploatacji nie będzie powodował uciążliwości akustycznej dla 
środowiska.  

Realizacja przedsięwzięcia może powodować wytwarzanie odpadów z m.in. z grupy 
17 (odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek, gruz ceglany, drewno, tworzywa 
sztuczne, kable, żelazo i stal). Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas robót 
odpadów spoczywać będzie na wykonawcy tych robót. Odpady komunalne, które powstaną 
w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą gromadzone w pojemnikach, a następnie 
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przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Eksploatacja 
przedmiotowego przedsięwzięcia generować będzie odpady z bieżącej konserwacji obiektu. 

Jak wynika z treści Kip, przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach Regionu 
wodnego Środkowej Odry, na JCW: 

- JCWP – o kodzie PLRW60001911759 Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, 
- JCWP – o kodzie PLRW600017117569 Jasionna, 
- JCWPd – o kodzie PLGW6000127. 
W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji w celu zabezpieczenia wód gruntowych 

i powierzchniowych wykorzystane zostaną m. in. rusztowania ze szczelnymi podestami, folia 
ochronna oraz namioty ochronne. Tankowanie oraz prace serwisowe maszyn budowlanych 
odbywać się będą poza terenem inwestycji. Ochrona przed niekontrolowanym wyciekiem 
związków ropopochodnych polegać będzie na systematycznej kontroli stanu technicznego 
pojazdów i maszyn. Na wypadek wystąpienia takiego wycieku, wykonawca robót posiadać 
będzie odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń (zwłaszcza ropopochodnych 
i syntetycznych). Zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośne sanitariaty.  

Planowane do wykonania przedsięwzięcie nie spowoduje zmiany lokalizacji stopnia 
wodnego, nie zwiększy się również zasięg jego oddziaływania. Zmianie nie ulegną także 
funkcje techniczne i przeznaczenie obiektu.  

Z Kip wynika, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zmianę 
warunków korzystania z wód Regionu wodnego Środkowej Odry. Prace będą prowadzone 
poza głównym korytem rzeki Odry, w związku z czym ciągłość morfologiczna cieku dla 
migracji gatunków ryb zostanie zachowana na takim poziomie jak dotychczas i nie ulegnie 
pogorszeniu. Planowane przedsięwzięcie nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych 
(określonych w planie gospodarowania wodami) dla ww. JCW.  Na etapie realizacji robót, 
aby zapobiec wprowadzeniu zanieczyszczeń do wód przewidziano odpowiednie 
zabezpieczenie placu budowy przed wyciekiem substancji niebezpiecznych oraz 
magazynowanie materiałów budowlanych w izolacji od podłoża. Ponadto, Inwestor zapewni 
stały nadzór nad stanem technicznym maszyn budowlanych i pojazdów, a także wyposaży 
teren budowy w sorbenty do strącania substancji ropopochodnych. 

Jak wynika z opinii RDOŚ w Opolu, zgodnie z posiadaną przez ten organ bazą 
przyrodniczą, koryto Odry, jak i obie śluzy stanowią siedlisko objętego ochroną gatunkową 
śliza. Ewentualne oddziaływanie związane z modernizacją starej śluzy będzie ograniczone 
wyłącznie do etapu realizacji. Ponadto, nowa śluza oraz rozbudowany awanport także będą 
mogły zostać zasiedlone przez w/w gatunek po realizacji przedsięwzięcia. W związku 
z powyższym oraz biorąc pod uwagę rozpowszechnienie śliza na całym opolskim odcinku 
Odry, nie jest prawdopodobne żeby przedsięwzięcie mogło znacząco oddziaływać na 
populację tego gatunku.  

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach obszaru Natura 2000  
Żywocickie Łęgi PLH160019, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 październik 2015 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Żywocickie Łęgi 
PLH160019 – Dz. Urz. Woj. Op. Poz. 2226), jednak poza siedliskami przyrodniczymi, 
dla ochrony których go wyznaczono. W w/w akcie prawnym zidentyfikowano istniejące 
i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk będących 
przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja 
przedmiotowej inwestycji nie będzie generowała wskazanych w planach zadań ochronnych 
zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 

Zgodnie z bazą przyrodniczą, będącą w posiadaniu RDOŚ w Opolu, obszar inwestycji 
znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 
1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 
ze zm.), a zatem, nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obrębie korytarza ekologicznego 
o randze międzynarodowej Dolina Odry, wyznaczonego w Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływać 
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na korytarze ekologiczne, ponieważ nie wprowadzi nowych barier mogących stanowić 
utrudnienie dla migracji (w tym ryb i minogów). 

Teren inwestycji położony jest w obszarze o wysokich walorach krajobrazowych. 
Ponieważ przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącego stopnia wodnego nie 
spowoduje zasadniczej zmiany krajobrazu. W ramach realizacji przedsięwzięcia planowana 
jest wycinka ok. 45 sztuk brzóz, równocześnie wykonane zostaną nasadzenia zastępcze. 
Stad zmiany w krajobrazie związane z usunięciem części drzew nie będą miały trwałego 
charakteru. Planuje się pozostawienie ok. 140 drzew, w tym formujących aleję 80 dębów 
szypułkowych o obwodzie pnia powyżej 100 cm, które stanowią istotny element krajobrazu 
obszaru przedsięwzięcia. Inwestycja zatem nie będzie znacząco oddziaływać na krajobraz.   

W związku z powyższym nie przewiduje się również negatywnego wpływu 
na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji. 

 Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdza się, 
że nie będzie ono związane z obszarami, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy 
o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie (…), a mianowicie z: 

 obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód 
podziemnych, w tym siedliskami lęgowymi lub ujściami rzek; 

 obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; 

 obszarami górskimi lub leśnymi; 

 obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub 
archeologiczne; 

 obszarami przylegającymi do jezior; 

 uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej. 
W oparciu o treść przyjętego uchwałą z dnia 30.01.2018 r. Nr XXXVII/403/2018 

Sejmiku Województwa Opolskiego ,,Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy 
miasta Opole ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu 
docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5, ozonu i benzenu 
dla strefy opolskiej” stwierdza się, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, 
w której  występują przekroczenia standardów jakości powietrza. Jednak biorąc pod uwagę 
charakter inwestycji, uznano, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie pogorszy 
stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.  
  Eksploatacja inwestycji ze względu na charakterystykę nie będzie miała istotnego 
wpływu na zmiany klimatu jak również nie będzie znacząco dotknięta ich skutkami. 
Zmniejszając transport samochodowy może pośrednio przyczynić się do redukcji emisji 
do powietrza gazów cieplarnianych.   
 Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach głównego zbiornika wód 
podziemnych GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie. Na wnioskowanym 
obszarze nie zostały ustanowione obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 
 Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała 
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują przedsięwzięcia realizowane oraz 
zrealizowane mogące mieć wpływ na powstanie oddziaływań skumulowanych.  

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oraz odległość – ok. 50 km od najbliższej 
granicy państwa Polska – Czechy, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 
dot. transgranicznego oddziaływania na środowisko.  

Mając na uwadze usytuowanie, skalę oddziaływania na środowisko i rodzaj 
przedsięwzięcia oraz uwarunkowania wynikające z treści art. 63 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie (…), uwzględniając przy tym opinie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krapkowicach oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej organ 
stwierdza, iż nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ,,Modernizacja 3 długich śluz pociągowych 
z ich awanportami i sterowaniami na stopniach wodnych: Januszkowice, Krapkowice i Opole, 
oraz rewitalizacja śluz krótkich dla ciągłości żeglugi śródlądowej – przystosowanie Odry do III 
klasy drogi wodnej”. 
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Przedmiotowe postanowienie wydano w oparciu o dokumentację zgromadzoną 
w sprawie, w tym stanowiska organów opiniujących, analizując cechy przedsięwzięcia 
oraz jego charakter i zakres, a także biorąc pod uwagę fakt, że jego realizacja nie będzie 
znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi. 
 

 
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji. 

          Na niniejsze postanowienie nie służy prawo wniesienia zażalenia 

 
 
 
 
 
                                                                                                                          Burmistrz Krapkowic 

                                                                                                                            Andrzej Kasiura  

 
 
 
 

Otrzymują: 
 
1. Pan Paweł Dorada (pełnomocnik) 
       PBW INŻYNIERIA Spółka z. o. o. ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław 
2. Strony postępowania  
3. a/a 
 

Do wiadomości: 
1. Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

ul. Nowy Świat 6/2, 00-400 Warszawa 
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu 
    ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  
           ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowicach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


