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GGR.6220.5.2021 Krapkowice, 30.06.2021 r . 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 111 § la i § lb ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej KPA, w związku z 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. 2021 poz. 
247 z późn. zm.), 

postanawiam 
uzupełnić z urzędu treść · decyzji Burmistrza Krapkowic nr GGR.6220.5.2021 z dnia 02.06.2021 r. 
orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa gazociągu DN100 MOP 5,5 MPa relacji Obrowiec-Racibórz do SG 
Krapkowice Prudnicka pod rzeką Osobłoga w m. Pietna" 

w następujący sposób: 

1. W sentencji decyzji po pierwszym zdaniu dodaje się drugie w brzmieniu: 

„Zgodnie z art. 64 ust 3a) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie (...) określa się następujące warunki realizacji inwestycji: 

1) teren bazy transportowej i sprzętowej przewidzieć na utwardzonym i uszczelnionym podłożu 
(np. płytami betonowymi); 

2) zaplecze budowy wyposażyć w odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza 
ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów), służące do szybkiej 
likwidacji ewentualnych wycieków; 

3) przekroczenie cieku Osobłoga wykonać metodą bezwykopową (przewiertem HDD); 
4) wodę z prób hydrostatycznych przekazać do najbliższej oczyszczalni ścieków lub sieci 

kanalizacyjnej; 
5) teren pasa montażowego, w tym teren przeznaczony na potrzeby zapleczy budowy, składu 

materiałów budowlanych i sprzętu, miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych oraz 
magazynowania odpadów, po zakończeniu prac budowlanych uporządkować i przywrócić do 
staniu poprzedniego." 

2. Dodatkowo uzupełnia się charakterystykę przedsięwzięcia, która stanowi załącznik do niniejszego 
postanowienia. 

Uzasadnienie 
Decyzją nr GGR.6220.5.2021 z dnia 02.06.2021 r. Burmistrz Krapkowic orzekł o braku potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ,,Przebudowa gazociągu 
DN100 MOP 5,5 MPa relacji Obrowiec-Racibórz do SG Krapkowice Prudnicka pod rzeką Osobłoga 

w m. Pietna". 
Decyzja została doręczona do Pana Piotra Boruta pełnomocnika Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEMS.A w dniu 17 czerwca 2021 r. Ponadto zgodnie z art. 49 Kpa decyzja została 
ogłoszona dnia 22 czerwca 2021 r. 
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w związku z koniecznością uzupełnienia orzeczenia przedmiotowej decyzji poprzez określenie 
warunków realizacji inwestycji zgodnie z postanowieniem nr WOOŚ.4220 . 157.2021.Mse z dnia 
21 kwietnia 2021 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z art. 64 ust 3a 
ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...), 
tutejszy organ z urzędu dokonuje uzupełniania przedmiotowej decyzji. Ponadto dodatkowo uzupełnia 
się charakterystykę przedsięwzięcia . 

Stosownie do powyższego zgodnie z art. 111 § la Kpa organ administracji publicznej, który wydał 
decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w §1, w terminie 
czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji. 

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji. 

z up BUP n ISTRZA 
ZASTE PCA 1STRZA 

POUCZENIE 
Wskutek wydania niniejszego postanowienia 14 dniowy termin do wniesienia odwołania biegnie od 

dnia jego doręczenia lub ogłoszenia (art. 111 § 2 Kpa). Odwołanie, wnosi się za pośrednictwem Burmistrza 
Krapkowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. 

Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia 
odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 
wydał decyzję . Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. 

Na postanowienie o uzupełnieniu decyzji nie służy zażalenie . 

Otrzymują: 

1. Wnioskodawca przez pełnomocnika Pana Piotra Boruta; 
2. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 październ i ka 2008 r. o udostępnieniu 

informacji o środow i sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn . zm) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 256 z późn . zm.) ; 

3. a/a . 

Do wiadomości : 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Opolu 
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole 

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

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

Spra wę prowadzi: Kata rzyna Szylar, tel. 77 44 66 864, e-mail: k.szylar@krapkowice.pl 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządze ni a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi ązku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego p rze p ływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W 
- ogólne rozp orządzen ie o ochronie danych (RODO), informujemy, i ż : Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krapkowice 
z siedzi b ą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych możn a s i ę kontaktować listownie na adres siedziby 
lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl. Treść pe ł nej klauzuli informacyjnej znajduje s i ę na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl 
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