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BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
wojewodzt-vvo opolskie

OS.6220.19.2021.AW
Kluczbork, dnia 12 stycznia 2022r.

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. l pkt 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 202 lr., póz. 2373 z późn. zm.) - dalej zwana ustawą OOS, a także §3
ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. l pkt 62 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 złożonego przez Gminę Kluczbork, ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork
reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Polaczka SPK PROJEKT ul. Kochcicka
69, 42-700 Lubliniec Nr SPK/01/02/2 ł z dnia 8 listopada 2021 r. (wraz z uzupełnieniem
Nr SPK/01/10/21 z dnia 29 listopada 2021r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej
w Kraskowie"

STWIERDZAM

l. dla

2.

a)

b)

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w Kraskowie".
Określam następujące warunki i wymagania dotyczące planowanego
przedsięwzięcia:
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;
zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy
pojazdów, 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;
wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić
bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum
ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu
działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący
zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w
szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
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Uzasadnienie

W toku postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Gminy Kluczbork,
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa
Polaczka SPK PROJEKT ul. Kochcicka 69, 42-700 Lubliniec Nr SPK/01/02/21 z dnia
8 listopada 2021r. (wraz z uzupełnieniem Nr SPK/01/10/21 z dnia 29 listopada 2021r.)
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „Przebudowie drogi gmiimej w Kraskowie" 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. 2 pkt 2 (tj. przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia
wymienionego w §3 ust. l, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub
powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu 2 część realizowanego lub
zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w § 3 ust. l, o ile progi te
zostały określone), w związku z §3 ust. l pkt 62 (tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej
długości przedsięwzięcia powyżej l km inne niż wymienione w § 2 ust. l pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów
mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. l pkt 1-5, 8 i 9
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody) Rozporządzenia 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.

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

Mając na uwadze zapisy art. 49 Kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS,
o poszczególnych etapach prowadzonego postępowania administracyjnego strony
informowano pismem oraz poprzez obwieszczenia Bumiistrza Miasta Kluczborka.

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.6220.19.2021.AW z dnia 17 listopada 2021r.

W związku z powyższym, na podstawie art. 64 ust. l ustawy OOS pismem
Nr OS.6220.19.2021.AW z dnia 17 listopada 2021r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla
planowanego 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
Nr NZ.9022.4.50.2021.MCh z dnia 26 listopada 2021r. wydał opinię sanitarną, w której nie
uznał potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w Kraskowie".

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego pismem Nr SPK/01/10/2021
z dnia 29 listopada 2021 r. pełnomocnik Inwestora złożył do Burmistrza ^/[iasta Kluczborka
uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia o informacje dotyczące oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia w zakresie pól elektromagnetycznych, które zostało również
przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
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Mając na uwadze złożone przez pełnomocnika Inwestora uzupełnienie wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, działając zgodnie z przepisami art. 7
i 77 ustawy Kpa pismem Nr OS.6220.19.2021.AW z dnia l grudnia 2021 r. w celu ujednolicenia
dokumentacji sprawy, organ prowadzący postępowanie przesłał przedmiotowe uzupełnienie,
do Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW WP oraz do PPIS w Kluczborku - z prośbą
o dołączenie materiałów do akt sprawy i wydanie opinii, a w przypadku zajęcia stanowiska,
o wydanie ponownej opinii z uwzględnieniem nowych materiałów.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem
Nr WOOS.4220.480.2021.AKu z dnia 2 grudnia 2021r. 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.3.435.284.2021.MO z dnia 2 grudnia 2021r. 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-gmntowego przed wyciekami paliw i płynów
technicznych;

b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów,
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 gmntu - zanieczyszczony gmnt
należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub
unieszkodliwiania;

c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla
środowiska wodnego;

d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez
konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas
odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody
z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz
niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód
opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.50.2021.MCh z dnia 6 gmdnia 2021r.
podtrzymał swoją opinię wyrażoną w piśmie Nr NZ.9022.4.50.2021.MCh z dnia 26 listopada
2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie pismem
Nr GL.ZZS.3.435.284.2021.MO z dnia 10 grudnia 2021r. podtrzymał swoje stanowisko
wyrażone w opinii Nr GL.ZZŚ.3.435.284.2021.DE z dnia 2 gmdnia 2021 r.

Wamnki 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 oręan stwierdził, co następuje:
Po zapoznaniu się z wnioskiem Gminy Kluczbork, ul. Katowicka l , 46-200 Kluczbork

reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Polaczka SPK PROJEKT ul. Kochcicka
69,42-700 Lubliniec Nr SPK/01/02/21 z dnia 8 listopada 202 lr., a w szczególności z dołączoną
do wniosku kartą informacyjną przedsięwzięcia zawierającą informacje o planowanym
przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS (wraz z jej uzupełnieniem Nr SPK/Oł/10/21



z dnia 29 listopada 2021 r.) stwierdzono, że przedmiotem inwestycj i będzie przebudowa odcinka
drogi wewnętrznej (relacji Krasków-Bażany). Przedsięwzięcie obejmuje odcinek o długości
ok. 1.350m od drogi powiatowej nr 1318 O do cmentarza żydowskiego w Kraskowie.
Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie lokalnego ruchu kołowego poruszającego się między
miejscowością Krasków, a miejscowością Bażany w Gminie Kluczbork.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m/5,50m;
b) wykonanie nowej konstrukcji drogi;
c) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od przedmiotowej drogi do cmentarza (odcinek

ok. 160m);
d) wykonanie przebudowy wejść i zjazdów;
e) remont/przebudowę istniejących elementów systemu odwodnienia tj. występującego

przydrożnego rowu oraz przepustu występującego pod jezdnią (ok. km 0+100);
f) wykonanie systemu odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej;
g) wykonanie oświetlenia ulicznego;
h) rozbiórkę istniejącej nawierzchni;
i) rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi;
j) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
k) wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi elementami pasa drogowego infrastruktury

technicznej (przewiduje się wycięcie około 5-10 drzew);
l) zabezpieczenie ewentualnej przebudowy występującej infrastruktury technicznej

niezwiązanej z drogą (m. in. sieci teletechniczna, elektroenergetyczna).
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie powiatu kluczborskiego
w województwie opolskim, w Gminie Kluczbork, w obrębach Krasków i Kuniów.

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym jako teren
zabudowany. Inwestycja przebiega przez tereny, na których występuje luźna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna/mieszkaniowo-zagrodowa oraz pola uprawne. W ciągu drogi
występują zjazdy do posesji i na pola oraz skrzyżowania z innymi drogami. Ponadto, na końcu
przedmiotowego odcinka występuje połączenie z terenem oznaczonym jako ciąg pieszo-
jezdny, który stanowi bezpośrednie połączenie z cmentarzem żydowskim.

Istniejąca jezdnia jest jedno pasowa dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej
nieulepszonej (destrukt asfaltowy). Na całej szerokości i długości nawierzchnia jezdni nie
posiada parametrów technicznych wymaganych dla klasy drogi „L" (lokalna). W obecnym
stanie w nawierzchni występują liczne defonnacje i ubytki, które to spowodowane są brakiem
występowania sprawnego systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
są poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny z wyłączeniem odcinka od km
0+100 do km 0+180, gdzie występuję rów przydrożny. Jednakże z uwagi na zarośnięte
wyniesione pobocza należy przyjąć, że na przedmiotowym odcinku spływ wód opadowych
i roztopowych jest niemożliwy i sytuacja taka będzie powodować dalszą degradację
nawierzchni co znacząco wpływa na bezpieczeństwo użytkowników mchu.

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 2021 r., póz. 2373 z późn. zm.) odstąpiono
od ustalenia zgodności przedmiotowej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Etap realizacji przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych
do środowiska. Źródłem zanieczyszczeń gazowych są głównie silniki spalinowe maszyn
drogowych i środków transportu oraz węglowodory uwalniane w trakcie układania
i utwardzania mas bitumicznych. Źródłem zanieczyszczeń pyłowych są składowiska
materiałów sypkich, głównie lokalnego gmntu oraz ruch pojazdów i maszyn po nieutwardzonej
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nawierzchni placu budowy. Etap ten będzie miał charakter przejściowy, a powodowane
uciążliwości przestaną występować, po zakończeniu budowy. Rozbudowa istniejącej drogi nie
przyczyni się do powstania nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza, natomiast wpłynie
pozytywnie na emisję zanieczyszczeń poprzez usprawnienie ruchu i zwiększenie jego
płynności na przedmiotowej drodze.

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 poza obszarami przekroczeń standardów
jakości powietrza.

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość akustyczna będzie związana z pracą maszyn
i urządzeń budowlanych oraz pojazdów budowy. Emitowany hałas będzie występował
w rejonie prowadzonych prac, ponadto będzie ograniczony w czasie do okresu realizacji
przedsięwzięcia. W pobliżu zabudowy mieszkaniowej prace budowlane prowadzone będą w
porze dziennej. Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów o niskim
natężeniu, który nie będzie powodować naruszenia standardów akustycznych na terenach
mieszkalnych.

Z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie będzie związane oddziaływanie w zakresie
emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady z grupy 8 (odpady farb
i lakierów), z gmpy 13 (odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe), z gmpy 15
(np. odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne), z grupy 17 (odpady materiałów
i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej np. beton, cegły, płyty, ceramika,
mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe, odpady i złomy metaliczne oraz stopów
metali, gleba i ziemia), z grupy 20 (np. niesegregowane odpady komunalne, odpady
z czyszczenia ulic). Na etapie eksploatacji wytwarzane będą odpady związane głównie
z użytkowaniem pojazdów poruszających się przedmiotową drogą, w tym środki do usuwania
śliskości, odpady komunalne oraz odpady powstałe w wyniku wypadków i kolizji oraz odpady
z czyszczenia ulic i placów. W trakcie rozbiórki obiektu powstanie ilość odpadów równa bądź
zbliżona do ilości surowców zużytych etapu realizacji. Odpady będą selektywnie
magazynowane w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom
w celu dalszego zagospodarowania.

Woda na potrzeby realizacji inwestycji będzie dostarczana przez firmy zewnętrzne.
Szacuje się, iż średnie zużycie wody do celów socjalnych przez jednego pracownika fizycznego
na dobę wynosi ok. 0,06m3. Na etapie realizacji inwestycji zostanie zorganizowane zaplecze
sanitarne dla pracowników budowy, wyposażone w przenośne sanitariaty, a ścieki socjalno-
bytowe będą odprowadzane do kontenerów i odpowiednio zagospodarowywane. W trakcie
prowadzenia prac nie będą występować ścieki technologiczne.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej tj. kolektora
deszczowego (średnica 315/400mm), do którego odprowadzane będą wody opadowe
i roztopowe z zaprojektowanych na długości opracowania wpustów deszczowych (studzienek
ściekowych) wraz z przykanalikami. Następnie wody opadowe zostaną odprowadzone
z projektowanego kolektora deszczowego do istniejącego rowu poprzecznego (występującego
w ok. km 0+100), względem którego przewiduje się prace remontowe/przebudowę.

W ramach niniejszej inwestycji wyremontowany zostanie istniejący system
odwodnienia. System odwodnienia po wybudowaniu drogi, pozwoli na utrzymanie ogólnego
systemu odprowadzania wód deszczowych z zachowaniem dotychczasowych zasad gospodarki
wodnej. Analizowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmian stosunków wodnych
w rejonie projektowanej drogi. Projektowany w ramach inwestycji system odwodnienia nie
zmieni ilości odprowadzanych wód do środowiska.



Obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art.
6 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. póz. 1098
z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie namszać obowiązujących
w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami 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 projektu jest położony w odległości 0,08km ód niego, obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, który
wyznaczony został dla ochrony gatunków motyli: czerwończyka fioletka, czerwończyka
nieparka oraz modraszka nausitous. Dla tego obszaru 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 powołanym wyżej zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia
dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem
ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Prace związane z przebudową drogi
realizowane będą w oddaleniu ok. 600m od najbliższych siedlisk motyli z rodziny
modraszkowatych, stąd nie zachodzi obawa, co do pogorszenia stanu lub funkcji populacji w/w
gatunków poprzez zmniejszenie liczebności ich populacji, zmniejszenie ich zagęszczenia lub
ograniczenie zajmowanej przez te gatunki powierzchni, pogorszenie możliwości ich
rozprzestrzeniania się, czy zniszczenie lub uszkodzenie ich siedlisk. Stąd budowa drogi nie
będzie generowała określonych w zarządzeniu RDOS w Opolu zagrożeń i nie wpłynie na
osiągniecie założonych celów ochrony.

Mając na uwadze położenie obszaru Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji
planowanej inwestycji prace należy prowadzić w sposób nie powodujący łamania zakazów
obowiązujących względem gatunków chronionych. W przypadku braku takiej możliwości,
przed przystąpieniem do prac należy uzyskać zezwolenie na realizację czynności zakazanych
w stosunku do gatunków chronionych, wydawane na podstawie art. 56 ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r. póz. 1098 z późn. zm.), zależnie od rodzaju czynności zakazanych
i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest
informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego
oddziaływania roślin, grzybów oraz zwierząt podlegających ochronie prawnej, jak również
siedlisk mających znaczenie dla Wspólnoty. Ponadto jak wynika z przedłożonych
dokumentów, na obszarze inwestycji nie występują chronione gatunki flory. W rejonie drogi
wstępują chronione ale licznie i powszechnie wstępujące w kraju gatunki fauny.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z wycinką drzew, które kolidują
z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego. Jak wynika z przedłożonej
inwentaryzacji przewiduje się wycinkę 5-10 szt. drzew.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych,
wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na
podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. Ponadto przedsięwzięcie
zlokalizowane jest poza zasięgiem korytarzy wyznaczonych przez Instytutu Biologii Ssaków
Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz
Wszystkich Istot oraz projektem ponadlokalnych korytarzy ekologicznych prezentowanych na
strome Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
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Teren położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu
naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. i K.
Badora 2006).

W wyniku przeprowadzonej analizy zgromadzonych dokumentów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ustawy OOS, 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 funkcjonowania 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, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym
siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie;
c) obszary górskie lub leśne;
d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
e) obszary przylegaj ące do j ezior;
f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja usytuowana będzie na terenie Gminy Kluczbork o gęstości
zaludnienia 167,3 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 2016r., poz.138).

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na j ego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami
wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

Planowaną do realizacji inwestycję zaprojektowano z uwzględnieniem
przewidywanych zmian klimatu. W celu adaptacji inwestycji do zmian klimatu zastosowane
zostaną materiały odporne na działanie czynników atmosferycznych takich jak: fale upałów,
susze, nawalne deszcze, śnieg czy niskie temperatury. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
niezagrożonym powodzią oraz nie znajduje się na obszarze narażonym na ruchy masowe ziemi
i na występowanie osuwisk.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie
oddziaływać negatywnie na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Zgodnie z danymi zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, na terenie
inwestycji oraz w zasięgu jej oddziaływania nie są realizowane ani planowane do realizacji
żadne inne przedsięwzięcia. Stwierdza się zatem, że nie dojdzie do kumulowania się
oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami realizowanymi
i zrealizowanymi, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz wielkość
jego oddziaływania na środowisko, 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 lub katastrofy budowlanej.



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
Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW60001713231 - nazwie
Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Stmmienia 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. 624 z późn. zm.), a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
18 października 20 lor. (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 oraz poprzez obwieszczenie
Nr OS.6220.19.2021.AW z dnia 17 grudnia 2021r. 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 środowiska jak: 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 formy zabezpieczeń i rozwiązań chroniących środowisko
dla planowanego przedsięwzięcia są wystarczające.

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.
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Pouczenie

c

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 §112 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).

Zwolniono z opłatę skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada
2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 202 lr., póz. 1923 z późn. zm.).
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Załączniki:
l. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymuje:
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

l. Gmina Kluczbork
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

na ręce Dełnomocnika:
Krzysztof Polaczek
SPK PROJEKT
ul. Kochcicka 69, 42-700 Lubliniec

2. Pozostałe Strony postępowania zawiadomiono obwieszczeniem zgodnie z przepisem art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., póz. 735 z późn. zm.) w związku
z art. 74 ust. 3 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., póz. 2373
z późn.zm.)

Do wiadomości:
(za zwrotnym potwierdzeniem 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 Kluczborski
ul. Katowicka l, 46-200 Kluczbork

5. a/a

Sporządziła: Aenieszka Wierzbicka



BURMISTRZ MIASTA KLUCZBORKA
wojewódzLWo opolskie

ZAŁĄCZNIK NR l
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Nr OS.6220.19.2021.AW z dnia 12 stycznia 2022r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
polegającego na „Przebudowie drogi gminnej w Kraskowie"

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 2021r., póz. 2373 z późn. zm.).

Przedmiotem planowanej inwestycji będzie przebudowa odcinka drogi wewnętrznej
(relacji Krasków-Bażany). Przedsięwzięcie obejmuje odcinek o długości ok. 1.350m od drogi
powiatowej nr 1318 O do cmentarza żydowskiego w Kraskowie. Przeznaczeniem obiektu jest
prowadzenie lokalnego ruchu kołowego pomszającego się między miejscowością Krasków, a
miejscowością Bażany w Gminie Kluczbork. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
a) wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0m/5,50m;
b) wykonanie nowej konstrukcji drogi;
c) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego od przedmiotowej drogi do cmentarza (odcinek

ok. 160m);
d) wykonanie przebudowy wejść i zjazdów;
e) remont/przebudowę istniejących elementów systemu odwodnienia tj. występującego

przydrożnego rowu oraz przepustu występującego pod jezdnią (ok. km 0+100);
f) wykonanie systemu odwodnienia - budowa kanalizacji deszczowej;
g) wykonanie oświetlenia ulicznego;
h) rozbiórkę istniejącej nawierzchni;
i) rozbiórkę istniejącej konstrukcji drogi;
j) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
k) wycinkę zieleni kolidującej z projektowanymi elementami pasa drogowego infrastruktury

technicznej (przewiduje się wycięcie około 5-10 drzew);
l) zabezpieczenie ewentualnej przebudowy występującej infrastmktury technicznej

niezwiązanej z drogą (m.in. sieci teletechniczna, elektroenergetyczna).
Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie powiatu kluczborskiego

w województwie opolskim, w Gminie Kluczbork, w obrębach Krasków i Kuniów.
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w obszarze oznaczonym jako teren

zabudowany. Inwestycja przebiega przez tereny, na których występuje luźna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna/mieszkaniowo-zagrodowa oraz pola uprawne. W ciągu drogi
występują zjazdy do posesji i na poła oraz skrzyżowania z innymi drogami. Ponadto, na końcu
przedmiotowego odcinka występuje połączenie z terenem oznaczonym jako ciąg pieszo-
jezdny, który stanowi bezpośrednie połączenie z cmentarzem żydowskim.

Istniejąca jezdnia jest jedno pasowa dwukierunkowa o nawierzchni utwardzonej
nieulepszonej (destrukt asfaltowy). Na całej szerokości i długości nawierzchnia jezdni nie
posiada parametrów technicznych wymaganych dla klasy drogi „L" (lokalna). W obecnym
stanie w nawierzchni występują liczne deformacje i ubytki, które to spowodowane są brakiem
występowania sprawnego systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane
są poprzez spadki podłużne i poprzeczne na przyległe tereny z wyłączeniem odcinka od km
0+100 do km 0+180, gdzie występuję rów przydrożny.
Etap realizacji przedsięwzięcia będzie źródłem emisji substancji pyłowych i gazowych do
środowiska. Źródłem zanieczyszczeń gazowych są głównie silniki spalinowe maszyn
drogowych i środków transportu oraz węglowodory uwalniane w trakcie układania
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i utwardzania mas bitumicznych. Źródłem zanieczyszczeń pyłowych są składowiska
materiałów sypkich, głównie lokalnego gruntu oraz ruch pojazdów i maszyn po nieutwardzonej
nawierzchni placu budowy. Etap ten będzie miał charakter przejściowy, a powodowane
uciążliwości przestaną występować, po zakończeniu budowy. Rozbudowa istniejącej drogi nie
przyczyni się do powstania nowych źródeł zanieczyszczeń powietrza, natomiast wpłynie
pozytywnie na emisję zanieczyszczeń poprzez usprawnienie ruchu i zwiększenie jego
płynności na przedmiotowej drodze.

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 poza obszarami przekroczeń standardów
jakości powietrza.

Na etapie realizacji inwestycji uciążliwość akustyczna będzie związana z pracą maszyn
i urządzeń budowlanych oraz pojazdów budowy. Emitowany hałas będzie występował
w rejonie prowadzonych prac, ponadto będzie ograniczony w czasie do okresu realizacji
przedsięwzięcia. W pobliżu zabudowy mieszkaniowej prace budowlane prowadzone będą w
porze dziennej. Na etapie eksploatacji źródłem emisji hałasu będzie ruch pojazdów o niskim
natężeniu, który nie będzie powodować naruszenia standardów akustycznych na terenach
mieszkalnych.

Z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie będzie związane oddziaływanie w zakresie
emisji pola i promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji przedsięwzięcia powstawać będą odpady z grupy 8 (odpady farb
i lakierów), z grupy 13 (odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe), z grupy 15
(np. odpady opakowaniowe, sorbenty, materiały filtracyjne), z grupy 17 (odpady materiałów
i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej np. beton, cegły, płyty, ceramika,
mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe, odpady i złomy metaliczne oraz stopów
metali, gleba i ziemia), z grupy 20 (np. niesegregowane odpady komunalne, odpady
z czyszczenia ulic). Na etapie eksploatacji wytwarzane będą odpady związane głównie
z użytkowaniem pojazdów pomszających się przedmiotową drogą, w tym środki do usuwania
śliskości, odpady komunalne oraz odpady powstałe w wyniku wypadków i kolizji oraz odpady
z czyszczenia ulic i placów. W trakcie rozbiórki obiektu powstanie ilość odpadów równa bądź
zbliżona do ilości surowców zużytych etapu realizacji. Odpady będą selektywnie
magazynowane w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywane uprawnionym odbiorcom
w celu dalszego zagospodarowania.

Woda na potrzeby realizacji inwestycji będzie dostarczana przez firmy zewnętrzne.
Szacuje się, iż średnie zużycie wody do celów socjalnych przez jednego pracownika fizycznego
na dobę wynosi ok. 0,06m3. Na etapie realizacji inwestycji zostanie zorganizowane zaplecze
sanitarne dla pracowników budowy, wyposażone w przenośne sanitariaty, a ścieki socjalno-
bytowe będą odprowadzane do kontenerów i odpowiednio zagospodarowywane. W trakcie
prowadzenia prac nie będą występować ścieki technologiczne.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej tj. kolektora
deszczowego (średnica 315/400mm), do którego odprowadzane będą wody opadowe
i roztopowe z zaprojektowanych na długości opracowania wpustów deszczowych (studzienek
ściekowych) wraz z przykanalikami. Następnie wody opadowe zostaną odprowadzone
z projektowanego kolektora deszczowego do istniejącego rowu poprzecznego (występującego
w ok. km 0+100), względem którego przewiduje się prace remontowe/przebudowę.

W ramach niniejszej inwestycji wyremontowany zostanie istniejący system
odwodnienia. System odwodnienia po wybudowaniu drogi, pozwoli na utrzymanie ogólnego
systemu odprowadzania wód deszczowych z zachowaniem dotychczasowych zasad gospodarki
wodnej. Analizowane przedsięwzięcie nie przyczyni się do zmian stosunków wodnych



w rejonie projektowanej drogi. Projektowany w ramach inwestycji system odwodnienia nie
zmieni ilości odprowadzanych wód do środowiska.

Obszar inwestycji znajduje się poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art.
6 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2021 r. póz. 1098 z późn. zm.), a zatem przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie namszać
obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami 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 projektu jest położony w odległości 0,08km od niego, obszar mający
znaczenie dla Wspólnoty Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013, który
wyznaczony został dla ochrony gatunków motyli: cżerwończyka fioletka, czerwończyka
nieparka oraz modraszka nausitous. Dla tego obszaru 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 powołanym wyżej zarządzeniu zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia
dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem
ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Prace związane z przebudową drogi
realizowane będą w oddaleniu ok. 600m od najbliższych siedlisk motyli z rodziny
modraszkowatych, stąd nie zachodzi obawa, co do pogorszenia stanu lub funkcji populacji w/w
gatunków poprzez zmniejszenie liczebności ich populacji, zmniejszenie ich zagęszczenia lub
ograniczenie zajmowanej przez te gatunki powierzchni, pogorszenie możliwości ich
rozprzestrzeniania się, czy zniszczenie lub uszkodzenie ich siedlisk. Stąd budowa drogi nie
będzie generowała określonych w zarządzeniu RDOS w Opolu zagrożeń i nie wpłynie na
osiągniecie założonych celów ochrony.

Realizacja przedmiotowej inwestycji wiąże się z wycinką drzew, które kolidują
z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego. Jak wynika z przedłożonej
inwentaryzacji przewiduje się wycinkę 5-10 szt. drzew.

Planowane 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 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.

Analizując zebrane w toku postępowania dokumenty 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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