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WEZWANIE
W związku z wnioskiem Wójta Gminy Popielów nr BOS.6220.46.2021.RZ z
07.04.2021r. (data wpływu: 12.04.2021r.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni
ścieków w miejscowości Stare Siołkowice, gm. Popielów”, na podstawie art. 64 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 2021r., poz. 247, t.j.), dalej ustawa ooś, w związku z art. 62a) oraz art. 63 ust. 1 tej
ustawy;
wzywam
Panią Ewę Nowicką
pełnomocnika Gminy Popielów
do uzupełnienia, w terminie do 05.05.2021r., Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
o następujące elementy:
 ocenione w oparciu o wiedzę naukową, ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i
stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu tj. łagodzenie
i adaptacja do zmian klimatu na etapie realizacji i eksploatacji uwzględniając:
bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, powodzie, pożary, susze, fale upałów,
nawalne deszcze i burze, silne wiatry, fale mrozu, osuwiska, katastrofalne opady
śniegu (art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś).
W KIP brak takich informacji.
Informuję, że przez adaptację do zmian klimatu należy rozumieć taki sposób
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia, aby było ono optymalnie
przystosowane do postępujących zmian klimatu oraz aby nie powodowało
zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu.
Przedmiotowej analizy dokonać należy na podstawie dokumentu pn.
Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), dostępnego na stronie:
klimada.mos.gov.pl;
 informacje na temat usytuowania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego
zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym
użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się
zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniających
wszystkie obszary wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy ooś, tj.:
 obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w
tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;
 obszary górskie lub leśne;
 obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych;
 obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub
istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia. Analizy dokonać należy






w oparciu o dokument pn. „Program ochrony powietrza dla województwa
opolskiego”;
obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne;
gęstość zaludnienia (należy podać liczbę mieszkańców w obrębie planowanej
inwestycji);
obszary przylegające do jezior;
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Wydanie opinii w przedmiotowej sprawie przewiduję w terminie 14 dni od dnia otrzymania
kompletnego uzupełnienia wniosku.
Przedmiotowe uzupełnienie przedłożyć należy także organowi prowadzącemu
postępowanie główne w przedmiotowej sprawie, tj. Wójtowi Gminie Popielów.
Ponadto informuję, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256,t.j.), stronie służy prawo
do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
a) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych
(tj. art. 64 ust. 4 ustawy ooś), ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1;
b) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem
organu prowadzącego postępowanie, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu.
Dodatkowo proszę o wypełnienie oświadczenia, przesłanego 13.04.2021r. na adres
mailowy: rm@ecokube.pl, w przypadku, jeśli na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia
przewiduje się pozyskać środki z funduszy europejskich z programów wskazanych w tym
oświadczeniu.
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Otrzymuje:
1. Wójt Gminy Popielów (ePUAP) - z prośbą o powiadomienie o przedmiotowym piśmie stron
postępowania, w trybie art. 10 Kpa
2. Gmina Popielów na ręce pełnomocnika Pani E. Nowicka Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134,
90 – 527 Łódź
3. aa
Sprawę prowadzi Małgorzata Drozdek mail: malgorzata.drozdek.opole@rdos.gov.pl tel. 77 45-26-230 (sekretariat)
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