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100% frekwencja oraz upiększone
trawniki wokół urzędu. Na zakończenie
kursu prowadzący zajęcia zaprosił
uczestniczki na wizytę studyjną do
Arboretum Nový Dvůr (gdzie na szczególną uwagę zasługuje najbogatsza w
Czechach kolekcja rododendronów), w
trakcie której Panie poznawały róŜne

znać prawdę. Nie zastałem Prezesa Mariana Kaweckiego, a Panie v-ce Prezes
Krystyna Borzucka i GraŜyna Grądowska potwierdzają, Ŝe ich firma znalazła
się w trudnej sytuacji. Głównym problemem są nietrafione kredyty, których kredytobiorcy nie spłacają. Potwierdzają się
plotki, Ŝe członkowie zarządu i rady nadzorczej myślą o przekształceniu się w
filię Banku Spółdzielczego w Głubczycach lub wzmocnieniu finansowym przez
sponsora. Panie v-ce Prezes zgodnie zapewniają, Ŝe oszczędności klientów są
bezpieczne.
_________________________________
Dzierzkowice

Droga

Ośrodek Pomocy Społecznej w
Branicach w ramach projektu systemowego pn.: ”Aktywna integracja w Gminie Branice” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w terminie 16, 18-20 i 23 sierpnia 2010 r.
organizował szkolenie pn.: „Tworzenie i
pielęgnacja małych ogrodów” dla 7 Beneficjentek Ostatecznych przedmiotowego projektu.
W szkoleniu udział wzięły Panie: Krystyna Gebauer, Maria Kinal, Bogusława

gatunki drzew i krzewów ze wszystkich kontynentów. Opiekunem uczestniczek w trakcie całego szkolenia był
pracownik socjalny OPS w Branicach
zatrudniony w ramach projektu – p.
Agnieszka Koziura.
Kurs był nieodpłatny dla uczestniczek i
wszystkie jego koszty związane z zatrudnieniem trenera, zakupem materiałów i roślin do urządzenia terenów zielonych, wyŜywieniem, czy transportem
uczestniczek były ponoszone w 100%
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 20072013.
———————————————-Serdeczne podziękowanie i wyrazy wdzięczności pragniemy złoŜyć Panom radnym
Zdzisławowi Teledze i Józefowi
Kawulokowi za wsparcie przy
odbudowie i renowacji boiska
sportowego w Jakubowicach
"Mieszkańcy"

Przygotowywany jest projekt remontu i przebudowy drogi gminnej z
Wiechowic do Dzierzkowic. Pieniądze
moŜna pozyskać z funduszy państwowych. Drogi nazywa się wtedy schetynówkami - od nazwiska pomysłodawcy
————————————————Branice - Szpital

Koncert
W Branickim Szpitalu ktoś bardzo pokochał Melpomenę, bo tuŜ po
koncercie zespołu filharmoników opolskich, który się odbył 5.09 na kruŜgankach Szpitala, juŜ w pięć dni później w
ogrodzie pawilonu „A” słychać było muzykę.
————————————————Upalno

PoŜar
Nasi czescy sąsiedzi z Uvalna
przeŜyli groźny poŜar. W samym środku
wsi tuŜ przy kościele dwa tygodnie temu,
o czwartej rano spalił się sklep spoŜyw-

_______________________________
Grodczany

Remont
Misiura, Anna Nawrocka, Anna Radwan, Violetta Wach i Danuta Zaremba.
W ramach szkolenia uczestniczki miały 2
dni zajęć teoretycznych oraz 3 dni zajęć
praktycznych, w trakcie których razem z
trenerem prowadzącym kurs p. Pawłem
Barłoga – właścicielem Szkółki Drzew i
Krzewów Ozdobnych „CEDRUS” urządziły tereny zielone wokół Urzędu
Gminy w Branicach. Panie biorące
udział w szkoleniu aktywnie uczestniczyły w zajęciach, czego dowodem są:

Trwa remont świetlicy wiejskiej
w Grodczanach. Wykonawcy chcą zdąŜyć na doŜynki wiejskie, które przewidziane są na 26 września. Nie byłoby
problemu gdyby przy okazji remontu
dachu nie zalało parkietu.
_______________________________
Branice

Bank
Pojawiające się tu i ówdzie plotki o naszej największej instytucji finansowej spowodowały, Ŝe udałem się do
naszego Banku Spółdzielczego by po-

czy Jednoty. Przyczyna poŜaru nie jest
jeszcze znana.
————————————————Krnov - Opava

ŚcieŜka
W 2013 roku ma być gotowa
ścieŜka rowerowa nr 55 zwana śląską
magistralą. Dla nas jest to bardzo pocieszająca informacja, poniewaŜ przebiegać
ona będzie nad rzeką z Krnova do Opavy
i dalej do Velke Hostice.
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JeŜdŜący
na rowerach na
wysokości
blokowiska
wjeŜdŜają
na świeŜo
oddaną
ścieŜkę (tuŜ
za Ŝywopłotem) to
ona wraz
z kilkoma
innymi
fragmentami trasy po połączeniu wejdzie
w skład Śląskiej magistrali.
——————————————————Branice

Proboszcz

DuŜym i znaczącym wydarzeniem
w Branickiej parafii było odejście na

emeryturę księdza proboszcza Karola
Dźwigońskiego i jego gospodyni.
Spotkań poŜegnalnych było kilka.
Wśród Ŝegnających znaleźli się teŜ samorządowcy z Wójtem J.Małkiem na
czele. Braniczanki jak zwykle zadbały o
suto zastawione stoły. Ksiądz Karol
Dźwigoński przepracował 35 lat w Bra-
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nicach. Kuria Biskupia dała mu domek
pod Opolem gdzie wraz z gospodynią i
jeszcze jednym księdzem emerytem
będzie się cieszył (?) zasłuŜonym odpoczynkiem.
Probostwo Branickie po księdzu
K.Dźwigońskim, któremu Ŝyczymy
duŜo zdrowia - objął ks. Tadeusz Romanek.
Nowego Proboszcza parafianie witali 9
września br.
Branice-Wysoka Włodzienin

€
SMALL GRANTS to konkurs
grantowy, w ramach którego Publiczne
Przedszkole w Branicach z oddziałami
zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej ubiegało się o dotacje na realizację projektu pt. DO EUROPY KROKAMI PRZEDSZKOLAKA związanym z nauczaniem języka angielskiego
w ciekawej, formie.
W terminie (do 15 lipca 2010) na konkurs Small Grants nadesłano 95 wniosków. 6 z nich nie przeszło oceny formalnej. KaŜdy wniosek, spośród 89,
które spełniły kryteria formalne, oceniany był niezaleŜnie przez dwie osoby
z komisji. Oceniający przyznawali
punkty wg kryteriów zawartych w regulaminie . Średnia arytmetyczna z
obydwu ocen stanowiła podstawę zakwalifikowania wnioskodawcy do dofinansowania Dofinansowanie otrzymało
26 projektów, które uzyskały ocenę nie
mniejszą niŜ 120 pkt. oraz 2 projekty z
terenów dotkniętych powodzią .Wśród
wybranych projektów wyróŜniony został właśnie projekt naszej placówki i
otrzymaliśmy dofinansowanie na jego
realizację. Wsparciem zostaną objęte :Publiczne Przedszkole w Branicach
z oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach i Wysokiej oraz Przedszkole
we Włodzieninie.
Udział w projekcie to wielka szansa dla
naszych wychowanków .Przedszkole w
Branicach które przejmuje rolę koordynatora projektu stara się przygotować
jak najlepszy fundament dla swoich
podopiecznych na samym początku ich
edukacji.
Wybrane formy działania określone w
projekcie umoŜliwią rozpoczęcie jak
najwcześniej i największej
liczbie
dzieci w zajęciach z języka angielskiego, pomogą w wyrównywaniu szans
edukacyjnych dla naszych dzieci ,będą
promować kulturę brytyjska i amerykańską w naszej gminie. Bardzo duŜo
treści opartych jest na nauce poprzez

zabawę co rozbudzi zainteresowanie
wśród najmłodszych dzieci .Na kaŜdym
etapie projektu poprzez konkursy ,pląsy,
piosenki ,dzieci będą miały moŜliwość
sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy co da im zapewne wiele satysfakcji i
zadowolenia . Wszystkie zaplanowane
działania będą w pełni dostosowane do
potrzeb i moŜliwości dzieci. Przewidziane zajęcia dodatkowe dadzą równą szansę dla wszystkich w szczególności dla
tych dzieci ,które tej szansy dotychczas
niemiały.
Placówka nasza niejednokrotnie borykała
się z problemami dnia codziennego ale
biorąc pod uwagę duŜe zaangaŜowanie
Nauczycieli , ogromne wsparcie Rodziców , bardzo dobrą współpracę z Organem Prowadzącym wszelkie ewentualne
problemy uda nam się rozwiązać ,zdobywając doświadczenie i umiejętności do kolejnych wyzwań.
————————————————Wójt

Za zasługi
Na doŜynkach wojewódzkich
było teŜ o naszej gminie, ale w kontekście naszego gospodarza mgr Józefa
Małka. Marszałek Województwa Pan
Józef Szebesta nie szczędząc pochwał
wyróŜnił Wójta Medalem ZasłuŜony dla
Opolszczyzny. Gratulujemy !
————————————————Wiatraki

Uderz w stół
Kończymy sprawę wiatraków. Na
mój adres napłynęły maile o róŜnej treści. Większość podzielała zdanie Pana
Podkówki, które wygłosił na sesji Rady
Gminy 26 października 2006 roku przed
podjęciem uchwały nr LIII/233/06 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Z tej dyskusji powstał
protokół. Jedynym, który wygłosił odnotowane wątpliwości był Pan radny Glapa
„Przy trasie Kietrz –Racibórz wiatrownie
są bardzo blisko zabudowań”
Natomiast Pan Radny Marian Podkówka
zawyrokował kończąc dyskusję:
„Inwestorzy nie będą nas o nic prosić.
Znajdą inne miejsce. A tu jest moŜliwość
zatrudnienia przy wiatrakach. Przystąpiono do głosowania. Za było 13,
wstrzymało się 2. Uchwała została podjęta. Na jej podstawie Wójt wydaje decyzje. KaŜda zmiana wywoła koszta. Nie
mówiąc juŜ o odszkodowaniach jakie
trzeba będzie płacić przy anulowaniu
decyzji. Najlepiej zorientowany jest Pan
Podkówka ile kosztuje zmiana decyzji na
przykładzie próby budowy mostu do
Krnova.
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P

ogoda zachowała wstrzemięźliwość. Nie było za mokro, ani teŜ
za gorąco. Zgodnie z harmonogramem
korowód doŜynkowy ruszył o 12°-tej z
minutami przechodząc trasę e Szkoły
Podstawowej na plac doŜynkowy w samym sercu Uciechowic. Tu na uczestników doŜynek czekał polowy amfiteatr.
W nim ks. Piotr B.Sługocki odprawił
Mszę Świętą. Po czym Wójt Gminy Branice przywitał wszystkich przybyłych.
Bardzo widoczną była i się pięknie prezentowała delegacja zaprzyjaźnionej
Gminy Istebna z Panią Wójt Danutą Rabin na czele.. Zespół „Koniaków” prezentował się w strojach regionalnych.
Uciechowiczanki nie były gorsze i naprawdę pięknie ubrane, nie mówiąc juŜ o
przystojnych chłopcach.
Początkowo frekwencja nie była zbyt
duŜa, ale w miarę upływu czasu ilość
uczestników rosła. Program artystyczny
wypełniał piękne popołudnie. Zaczęły
„MaŜoretki”, a po nich wystąpiła cała
plejada zespołów.
DoŜynki Gminne 2010 w Uciechowicach
były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013
„Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Uciechowice bardzo zyskały. Dzisiaj jest
to wieś zadbana, a dekoracji doŜynkowych tylko gratulować. (jb)

Rada Sołecka wsi Uciechowice
dziękuje wszystkim, którzy pomogli
w przygotowaniu Gminnych DoŜynek.

gminne 2010
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Uciechowicach
Lista wyróŜnionych rolników przez
Wójta Gminy Branice Józefa Małka :
1. Krystyna i Edward Kopeczek
2. Ewa i Mirosław Chodynieccy
3. ElŜbieta Zbigniew RóŜańscy
4. Hubert Barton
5. Władysława i Norbert Barton
6. Anna i Jan Barton
7. Janina i Józef Iluk
8. Dorota i Zbigniew Wołczuk
9. Bogumiła i Bernard Uliczka
Teresa i Tadeusz Grabowscy
Lista osób wyróŜnionych za wkład w
organizację doŜynek:

1.
2.
3.
4.

Janusz Sęga
Bernadetta Nowak
Krystyna i Kazimierz Węglowscy
Wiesława Budzińska
Kazimiera Kopeczek

Sponsorzy:
1. Urząd Gminy Branice
2. Magazyn Towarów Masowych w
Uciechowicach - Krystyna i Kazimierz
Węglowscy
3. Spółdzielnia Produkcyjna
DzierŜkowice
4. Chempest Branice
5. Firma „Gabi” Nasiedle – Gabriela
i Edward Kowaczek
6. BGś Racibórz ul. Opawska 15
7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „PłaskowyŜ Dobrej Ziemi”
8. Sklep Przemysłowy „Magda” w
Branicach -Irena Koziura
9. Sklep GraŜyny Gołuchowskiej w
Branicach
10. Sklep „Aga” w Uciechowicach –
Agnieszka Leńska
11. Sklep Leokadii i Kazimierza Sieniakiewiczów w Pilszcz
12. Janusz Andruchowicz
Tadeusz Pączko

Wójt Gminy Branice
mgr Józef Małek
serdecznie dziękuje wszystkim,
dzięki którym doŜynki były
godne swego miana.
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Branice, dnia 08. 09. 2010 r.
Nr IR-7624/6-8/2010
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia o nałoŜeniu obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i jednocześnie określenie
zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko.
Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy 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. Nr 199, póz.
1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
zawiadamiam
Ŝe w dniu 08.09.2010 roku zostało wydane postanowienie Nr IR-7624/6-7/2010 (stanowiące załącznik nr 1 POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o nałoŜeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia i jednocześnie określenie zakresu
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na budowie nowej hali krajalni
na działce nr 574/3 w Branicach pod tytułem:
„Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej technologii produkcji w firmie LEMET w Branicach”
Jednocześnie informuję, Ŝe liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyŜszym stosownie do zapisów
art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.
1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest
przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z
2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn.
zm.), zgodnie z którym Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w
inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
sposób publicznego ogłaszania, jeŜeli przepis
szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uwaŜa się za dokonane
po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.
Wójt Gminy Branice
Postanowienie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator
Branicki”
——————————————————
ZAŁĄCZNIK NR 1
Branice, dnia 08. 09. 2010 r.
Nr IR-7624/6-7/2010

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz.
1071 z późn. zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4,
art. 64 ust. 1 w związku z art. 173 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. 2008, Nr 199, poz. 1227) oraz na podstawie
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§ 3 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przed-sięwzięcia do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257,
poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
PPUH „LEMET” Leon Pleśniak, ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice z dnia 03. 08.
2010 r.
postanawiam
1. nałoŜyć obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko dla
planowanego przedsięwzięcia polegającego
na budowie nowej hali krajalni na działce nr
574/3 w Branicach mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, pn.:
„Zastosowanie innowacyjnej i ekologicznej
technologii produkcji w firmie LEMET w Branicach”
2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu
na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być
zgodny z zakresem określonym w art. 66
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, z
wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt. 16
ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia
propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i
eksploatacji na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru. Raport powinien zatem zawierać:
opis planowanego przedsięwzięcia, a w
szczególności:
a)
charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki uŜytkowania
terenu
w
fazie
budowy
i eksploatacji lub uŜytkowania,
b)
główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia;
opis elementów przyrodniczych środowiska
objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
M
środowisko, w tym elementów środowiska
objętych ochroną na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie
zabytków
i opiece nad zabytkami;
opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;
opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
określenie przewidywanego oddziaływania
na środowisko analizowanych wariantów,
w tym równieŜ w przypadku wystąpienia
powaŜnej awarii przemysłowej, a takŜe
moŜliwego transgranicznego oddziaływania
na środowisko;
uzasadnienie proponowanego przez wnio-

skodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności
na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska
przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem
ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte
istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
opis metod prognozowania zastosowanych
przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego
przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i
chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań
na środowisko, w szczególności na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru;
jeŜeli planowane przedsięwzięcie jest związane
z uŜyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska;
wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia
jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego uŜytkowania w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo
ochrony środowiska, oraz określenie granic
takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących
obiektów
budowlanych
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to
przedsięwzięć polegających na budowie drogi
krajowej;
przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej
w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień
oraz umoŜliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko;
analizę moŜliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
wskazanie trudności wynikających z niedostatków
techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie
napotkano, opracowując raport;
streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do
kaŜdego elementu raportu;
nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Informacje, o których mowa w w/w punktach od 4
do 8 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia
na środowisko, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji,
eksploatacji lub uŜytkowania oraz likwidacji.
W raporcie naleŜy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących
się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

Informator Branicki
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko naleŜy przedłoŜyć
w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w
formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.
Uzasadnienie
PPUH LEMET Pana Leona Pleśniak ul. śymierskiego 94a, 48-140 Branice wystąpił z
wnioskiem z dnia 03. 08. 2010 r. o wydanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie nowej hali krajalni na działce nr 574/3, pn.: „Zastosowanie innowacyjnej i
ekologicznej technologii produkcji w firmie
LEMET w Branicach” polegającej na określeniu przez organ w treści decyzji warunków
realizacji ww. przedsięwzięcia.
Inwestycja przewidywana jest do realizacji na
terenie gminy Branice dla której gmina nie posiada
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
W związku z powyŜszym Wójt Gminy
Branice wszczął postępowanie administracyjne w
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia i wystąpił do organów współdziałających.
Planowane przedsięwzięcie zostało
zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 15 (instalacje do produkcji
kotłów, zbiorników, kadzi lub innych pojemników z blach) Rozporządzenia Rady Ministrów z
9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. nr 257, poz.
2573, ze zm.).
Wójt Gminy Branice wypełniając dyspozycję art.
64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 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. Nr 199, poz.
1227 z późn. zm.) pismem z dnia 05.08.2010r.
znak IR- 7624/6-6/2010 wystąpił do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz
pismem z dnia 05.08.2010r. znak IR- 7624/66/2010 do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Głubczycach o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Pismem NZ/MB-4325-14/10 z dnia 16. 08. 2010
r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Głubczycach postanowił ustalić dla wnioskodawcy
konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu
przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w
pełnym zakresie ustawowym.
Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr RDOŚ-16-WOOŚ-6613-2359/1/10/md w dniu 17.08. 2010 r. wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, iŜ dla powyŜszego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił
zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Aktualnie teren, na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie jest juŜ zagospodarowany. Znajdują się na nim następujące obiekty: budynek do
mechanicznej obróbki blachy, budynek do emaliowania i wypalania emalii w piecu emalierskim,
budynek do malowania proszkowego osłon blasza-
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nych bojlerów.
W wyŜej wymienionych obiektach prowadzony jest proces produkcyjny polegający na
produkcji bojlerów elektrycznych (zasobniki)
słuŜących do podgrzewania ciepłej wody: pitnej,
uŜytkowej, centralnego ogrzewania oraz zasobników typu „solar”.
W ramach planowanej inwestycji planuje się:
- budowę nowej hali krajalni,
- instalację nowych maszyn i urządzeń przeznaczonych do uruchomienia nowego
asortymentu produkcyjnego – zasobników
ciepłej wody o pojemności 500-1500 litrów,
- budowę w nowej hali zaplecza socjalnobiurowego,
- częściową reinstalację maszyn i urządzeń stosowanych w obecnym toku produkcyjnym
zainstalowanym obecnie w hali spawalni.
Tereny otaczające ww. zakład produkcyjny:
- od strony południowej – zabudowa mieszkalna
- od strony zachodniej – zabudowa mieszkalna
- od strony północnej – tereny rolnicze
- od strony wschodniej – tereny rolnicze

ne, kulturowe lub archeologiczne,
7. obszary przylegające do jezior,
8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.
Z uwagi jednak na lokalizację przedsięwzięcia w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej oraz fakt, Ŝe realizacja przedmiotowego
przedsięwzięcia moŜe znacząco oddziaływać na
klimat akustyczny na tych terenach oraz z uwagi na moŜliwość oddziaływania na powietrze
atmosferyczne, niniejszym wydano postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 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 z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt. 16 ww.
ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji
na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura
2000 oraz integralność tego obszaru.

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach
przedmiotowego przedsięwzięcia moŜe występować
lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do
powietrza, nie będzie to jednak miało istotnego wpływu na środowisko.
W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciąŜliwości
związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane
praca sprzętu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krótki c charakter prac nie powinien powodować
nadmiernej uciąŜliwości dla otoczenia.
Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia emisja hałasu będzie spowodowana
głównie pracą systemu wentylacyjnego oraz pracą
maszyn i urządzeń znajdujących się wewnątrz hal
produkcyjnych oraz ruchem pojazdów, co moŜe mieć
negatywny wpływ na klimat akustyczny na terenach
chronionych.
Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się
powstawanie głównie odpadów budowlanych, które
nie kwalifikują się do odpadów niebezpiecznych.
Natomiast podczas funkcjonowania przedsięwzięcia
będą powstawały odpady niebezpieczne i inne niŜ
niebezpieczne.
Wszystkie odpady gromadzone będą w specjalnie
do tego przeznaczonych miejscach i odbierane przez
wyspecjalizowane podmioty gospodarcze posiadające
stosowne zezwolenia.

W niniejszej sprawie ustalono, Ŝe liczba
stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie…“
zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i
innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.
Wobec powyŜszego, na kaŜdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o
moŜliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a takŜe zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeŜeń
poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
Branice
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice:
www.branice.pl
- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Ścieki bytowe powstające na terenie zakładu odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagroŜenia
wystąpieniem powaŜnej awarii i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie
poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony
przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z
2009r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), nie będzie
zatem na nie negatywnie oddziaływać.
Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia nie występują:
1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim
zaleganiu wód podziemnych,
2. obszary wybrzeŜy,
3. obszary górskie lub leśne
4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć
wód i obszary ochronne zbiorników wód
Śródlądowych,
5. obszary na których standardy jakości środowiska
zostały przekroczone,
6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historycz-

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli
dokonać szczegółowej analizy i oceny:
oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki Ŝycia ludzi,
moŜliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie prowadzonego postępowania nie
wpłynęły uwagi ani teŜ zastrzeŜenia co do
projektowanej inwestycji.

Biorąc powyŜsze pod uwagę postanowiono jak w
sentencji.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zaŜalenie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem
Wójta Gminy Branice w terminie 7 dni od
daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

Informator Branicki
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Pro memoriał

okresie od maja 2009 r. do maja 2010 r. na terenie Gminy Branice był dwuetapowo przeprowadzony monitoring gleb pod względem zasobności w makroelementy takie jak
fosfor, potas, magnez oraz zapotrzebowanie na wapnowanie. Badanie gleb
zostało przeprowadzone w ramach dofinansowania ze środków Powiatowego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej
przy
50
%
udziale
gminy.
Natomiast całkowity koszt zadania wyniósł
16.995,20 zł. Badanie gleby polegało na dostarczeniu próbek z materiałem glebowym przez producentów rolnych pracownikowi Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Opolu. Odbiór próbek glebowych w poszczególnych miejscowościach rolnicy potwierdzali
protokolarnie własnoręcznym podpisem. Następnie materiał został przebadany przez Stację Chemiczno – Rolniczą w Opolu. Wyniki z badań zostały
przekazane wszystkim zainteresowanym rolnikom biorącym udział w zadaniu. Zestawienie imienne i zbiorcze wykonanych badań zostało przedłoŜone Gminie Branice. Na podstawie analizy przebadanych zostało 141 gospodarstw, wykonano 1865 próbek glebowych. Przebadana powierzchnia
w Gminie Branice w ramach zadania wyniosła 2 956,77 ha uŜytków rolnych.

WaŜne

badania

Zestawianie zasobności gleby na terenie objętym zleceniem informuje, Ŝe:
1. Odczyn pH gleby na ilość przebadanych próbek w 46 % jest lekko kwaśny, a 18% obojętny;
2. Potrzeby wapnowania są konieczne w 34 %, a zbędne w 7 %;
3. Zawartość fosforu na ilość przebadanych próbek w 24% była średnia ,
niska w 12%,
a bardzo wysoka w 17%;
4. Zawartość magnezu na ilość przebadanych próbek w 50% była średnia,
niska w 31%,
a bardzo wysoka w 3%;
5. Zawartość potasu na ilość przebadanych próbek w 34% była średnia,
bardzo wysoka
w 10% i bardzo niska w 17%.
Wnioski z przeprowadzonego zadania nasuwają się same, a mianowicie, Ŝe analiza badanego materiału będzie pomocna w określeniu zagroŜenia jakie niesie za sobą nieodpowiednie nawoŜenie gleby oraz poinformuje
potencjalnego rolnika o bieŜących potrzebach nawozowych uŜytków przez
niego uprawianych. Posiadana wiedza wcielona w Ŝycie pozwoli na poprawę ekonomicznego aspektu produkcji rolnej w gminie typowo rolniczej
jaką jest Gmina Branice.
Sporządziła: mgr Małgorzata Pączko
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Odeszli
w sierpniu 2010r.:
Magdalena Kalugin lat 83 Boboluszki
Zofia Ławińska lat 85 Boboluszki DPS

Cześć Ich pamięci !
___________________________

Urodzili się
Maja Jarno - Wódka,
Patrycja Kozibroda - Branice,
Oliwier Widawski - Michałkowice,
Igor Balon - Michałkowice.
Długich i szczęśliwych lat Ŝycia!
———————————–——
Veni kreator !

NowoŜeńcy
Bartłomiej Pleśniak i Agnieszka śuklińska - oboje z Branic,
Rafał Michalczyk i Izabela Klauza z
Włodzienina Kolonii,
Marcin Ignasiak i Beata Lesiak z Włodzienina,
Przemysław Stach z Wysokiej i Małgorzata Sikorska,
Łukasz Olechowski i Joanna Grendysz
(Wódka),
Grzegorz Folmering z Lewic i Edyta
Janos,
Bartłomiej Bieganowski i Aleksandra
Strzępek z Bliszczyce,
Daniel Besz i Anna Czechowicz z Włodzienina Kolonii,
Tomasz Korszyłowski z Boboluszek z
Moniką Kruczek,
Maciej Modrzejewski z Posucic z Ewą
Stosz z Dzbańce Osiedle,
Zbigniew Pal i Aleksandra Morawska z
Branic,
Mateusz Alker z Branic i Izabela Folmering z Lewic,
Arkadiusz Jaskuła z Bliszczyce i BoŜena
Bródka .

Wielu Szczęśliwych
lat śycia!
———————————–—
W gminie

Statystyka
Jest nas w gminie 7165
mieszkańców,
w tym 3698 kobiet
————————————

