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WÓJT GMINY CISEK                                                       

                                                                                                            Cisek, dnia 22.08.2017r. 

IUR.6220.8.2017  

 

 POSTANOWIENIE 
 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ), art. 63 ust.1 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 (t.j. Dz. U. 

z 2017r. poz. 1405 ) oraz § 3 ust.1 pkt 40 lit.a) tiret 5   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  

 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ) , po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia  06.03.2017r ( 

uzupełnionym w dniu 27.04.2017r.),  firmy „PKM BIS” Sp. z o. o. z siedzibą Cisku ul. 

Olszowa 38, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

planowanego przedsięwzięcia pn.:  Wydobywanie kruszywa naturalnego ze   złoża „Cisek „ 

poł. na działkach nr  297/1,  297/6  km. 2 Steblów,  oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu a także  Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu ; 

 

I. stwierdzam , że  istnieje  potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego 

przedsięwzięcia na środowisko. 
 

II. raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko należy 

sporządzić w pełnym zakresie,  zgodnym 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 (j.t. Dz. U. z 2017r. 

poz. 1405 ) ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania  planowanego 

przedsięwzięcia na : 

- klimat akustyczny  terenów chronionych przed hałasem 

- stan powietrza atmosferycznego 

- środowisko gruntowo-wodne i jakość wód 

- kwestie adaptacji  do zmian  klimatu . 
 

 

Uzasadnienie: 
 

W dniu 13 marca    2017 r. do Wójta Gminy Cisek wpłynął wniosek firmy „PKM BIS” 

Sp. z o. o. z siedzibą Cisku ul. Olszowa 38,  o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie kruszywa 

naturalnego ze  złoża „Cisek „    

Organ przeprowadził analizę wniosku. Wniosek zawierał załączoną kartę informacyjną o pla- 

nowanym przedsięwzięciu (dalej  KIP), kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany  

teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, mapę  projektowanego zagospodarowania złoża, mapę lokaliza- 

cyjną,   a także uproszczony wypis z rejestru gruntów dla działek objętych przedsięwzięciem .   

     Pismem z dnia 22.03.2017r. , IUR.6220.8.2017 Wójt Gminy Cisek wezwał inwestora o 

uzupełnienie KIP o informacje  o których mowa w art. 63 ust. 1 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 ( j.t. Dz.U z 2016 r. poz. 353 
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z późn. zm. ) . 

W dniu 05.05.2017r.  inwestor przedłożył uzupełnioną KIP , a także skorygowaną mapę 

zagospodarowania obszaru złoża kruszywa i skorygowaną mapę ewidencyjną  .  

      Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  § 3 ust.1 pkt 40 lit.a) tiret 5 (wydobywanie 

kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w  § 2 ust. 1 pkt 27 lit a: bez 

względu na  powierzchnię obszaru górniczego , w odległości nie większej niż 250 m od 

terenów o których mowa w art. 113 ust.2 pkt 1  ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)    Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (t.j. Dz.  z 2016r. poz. 71) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko .    

     Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest eksploatacja górnicza kruszyw naturalnych. 

 Powierzchnia projektowanego Obszaru Górniczego wynosi 8,48 ha, natomiast powierzchnia  

projektowanego Terenu Górniczego wynosi 8,56 ha. Inwestycja realizowana będzie na 

działkach nr 297/1 (na działce tej znajduje się również staw hodowlany) i 297/6 karta mapy 2 

obręb Steblów. Podczas eksploatacji kruszywa naturalnego powstaną dwa zbiorniki wodne 

o powierzchni około 4,1 i 2,8 ha. Eksploatacja prowadzona będzie w wyrobisku wgłębnym, 

bez obniżania lustra wody z jednego poziomu eksploatacyjnego . 

     W stosunku do działek na których zaplanowano realizację przedsięwzięcia plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Cisek zatwierdzony uchwałą Nr 25/III/90 

Rady Gminy Cisek z dnia 3 grudnia 1990 roku (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 21/90 z dnia 

29 grudnia 1990 r.) utracił ważność z dniem 01.01.2004 roku. 

    O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla niniejszego przedsięwzięcia zawiadomiono strony pismem IUR.6220.8.2017 z dnia 

22.05.2017r.   

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o 

dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek. 

Jedna z powiadomionych stron zgłosiła , że przez teren działki na której ma być prowadzone 

wydobycie kruszywa przebiega  wodociąg i linia energetyczna zasilające fermy drobiu. 

Ponadto wydobywanie kruszywa zbyt blisko ferm  może doprowadzić do naruszenia ich 

fundamentów a także do obsunięcia drogi dojazdowej. 

     Pismami z dnia 22.05.2017r.  Wójt Gminy Cisek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Kędzierzynie-Koźlu, o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 06.06.2017r.  wydał 

opinię sanitarną NZ.4315.20.2017.MJ w której nie wniósł o nałożenie  na inwestora obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko gdyż  z załączonej KIP wynika, że rea- 

lizacja,  eksploatacja przedsięwzięcia nie będą uciążliwe  w stopniu  wymagającym określenia  

warunków korzystania ze środowiska w oparciu o  raport o oddziaływaniu na środowisko, jak 

również nie zachodzą przesłanki wskazujące na  potrzebę przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko .       

     Pismem z dnia 07 czerwca 2017r. , WOOŚ.4241.175.2017.IM.1 Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska  wezwał Inwestora  o uzupełnienie  KIP  w zakresie  dotyczącym rodzaju, 

skali i usytuowania  przedsięwzięcia oraz rozwiązań  chroniących środowisko . 

Wyjaśnienia dokonano przy piśmie z dnia 22.05.2017r.   

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowej 

(około 60 m), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,  w dniu 06 lipca 2017r.  

wydał opinię WOOŚ.4241.175.2017.IM.2 o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko ustalając pełny zakres raportu zgodny z art. 66 cytowanej wyżej 
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ustawy OOŚ, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na: 

- klimat akustyczny terenów chronionych przed hałasem, 

- stan powietrza atmosferycznego, 

- środowisko gruntowo – wodne i jakość wód, 

-  kwestie adaptacji do zmian klimatu. 

   
     Z KIP wynika, że w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane: 

surowce, woda, energia cieplna, gazowa i elektryczna. W planowanej działalności 

wydobywczej wykorzystywany będzie jedynie olej napędowy stosowany do napędu maszyn. 

Zasadnicze roboty wydobywcze poprzedzane będą usuwaniem nadkładu, w związku 

z czym wystąpi krótkotrwała i lokalna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego 

oraz emisja hałasu. Uciążliwości te nie będą miały istotnego wpływu na środowisko i ustaną 

wraz z zakończeniem prac przygotowawczych. 

Eksploatacja złoża będzie źródłem niezorganizowanej emisji: 

- pyłów związanej z urabianiem, hałdowaniem i załadunkiem kruszywa, 

- spalin ze spalania paliw w silnikach pojazdów transportujących urobek. 

Emisja pyłu mineralnego pochodząca z w/w źródeł może, w zależności od panujących 

warunków atmosferycznych  powodować wzrost zapylenia powietrza w rejonie lokalizacji 

przedsięwzięcia. 

     Najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości około 60 m na 

zachód i 130 m na północ od granicy planowanej inwestycji. Ponadto przedmiotowa 

inwestycja graniczy z działkami (297/2 i 297/5), na których znajduje się ferma drobiu. 

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą: 

- koparka (poziom mocy akustycznej 92 dB, praca 8 - 12 godzin w fazie właściwej), 

- spycharka (poziom mocy akustycznej 93 dB, praca 8 - 12 godzin w fazie właściwej), 

- koparka pływająca (poziom mocy akustycznej 87 dB, praca 8 - 12 godzin w fazie 

  właściwej), 

- transport samochodowy (poziom mocy akustycznej 99 dB, praca 8 – 12 godzin w 

  fazie właściwej eksploatacji). 

W raporcie, na podstawie obliczeń propagacji hałasu w środowisku z eksploatacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia należy wykazać, że eksploatacja instalacji nie wpłynie na 

pogorszenie klimatu akustycznego terenów chronionych, z uwzględnieniem istniejących oraz 

planowanych źródeł emisji. 

     Inwestor nie przewiduje wytwarzania odpadów wydobywczych w trakcie eksploatacji 

przedsięwzięcia. Odpady inne niż wydobywcze wytwarzane będą w wyniku remontów 

eksploatowanych maszyn i urządzeń. Obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

prac naprawczych i serwisowych odpadów spoczywać będzie na ich wykonawcy. Masy 

ziemne nadkładowe przemieszczane w obrębie wyrobiska wykorzystywane będą do 

rekultywacji terenu poeksploatacyjnego. 

     Na etapie przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia zakład wyposażony będzie w 

przenośną kabinę sanitarną. Zgromadzone nieczystości płynne systematycznie wywożone 

będą przez uprawnione jednostki do oczyszczalni ścieków. 

     W obrębie złoża występuje jeden czwartorzędowy poziom wodonośny, a zwierciadło 

wody na głębokości ok. 2,2 m p.p.t. i ma charakter napięty z uwagi na występowanie 

warstwy nieprzepuszczalnych glin w nakładzie. Woda do przeróbki kopaliny ujmowana 

będzie z wyrobiska, a po wykorzystaniu trafi do odstojnika gdzie nastąpi sedymentacja 

zawiesiny. Następnie woda zawracana będzie do wyrobiska. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach: 

- JCWP o kodzie PLRW600016115929 Dzielniczka, typ 16, status – SZCW,   monitorowana  
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JCW, stan – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, cel 

  środowiskowy – dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny, 

  odstępstwa: przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego - brak możliwości 

  technicznych. 

- JCWPd o kodzie GW6000142 stan dobry: ilościowy i chemiczny, monitorowana JCW, 

cel środowiskowy – dobry stan chemiczny i ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych – niezagrożona, odstępstwa – brak. 

     Na etapie sporządzania raportu należy doprecyzować informacje dotyczące sposobu 

odwodnienia wyrobiska. Ponadto należy wykazać i uzasadnić, że realizacja przedsięwzięcia 

nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych o których mowa 81 ust. 3 ustawy OOŚ. 

     Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 

2134, z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 

     Przedmiotowy projekt będzie realizowany poza granicami oraz poza bezpośrednim 

sąsiedztwem 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 

ok.14 km od niego, obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęg Zdzieszowicki PLH160011, 

dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki PLH160011 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 

242).  W w/w akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla 

zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków będących 

przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja 

przedmiotowego projektu nie będzie  generowała wskazanych w planie zadań ochronnych 

zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych. 

     Przedsięwzięcie realizowane będzie poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi na 

podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami 

ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 roku przez Polską Akademię Nauk - Zakład Badania 

Ssaków w Białowieży na zlecenie Ministerstwa Środowiska. 

     Przedsięwzięcie realizowane będzie w minimalnym stopniu w obrębie międzynarodowego 

korytarza ekologicznego Dolina Odry wyznaczonego w Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju. Z uwagi na to, że inwestycja realizowana będzie na terenach 

częściowo zagospodarowanych, sąsiadujących z terenem produkcji zwierzęcej należy uznać, że 

jej realizacja nie wpłynie znacząco na pogorszenie funkcjonalności przyrodniczej w/w 

korytarza ekologicznego. 
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; 

d) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne; 

e) obszary przylegające do jezior; 

f) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

     Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze 

względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych”, stwierdzono, że 

przedsięwzięcie będzie zlokalizowane strefie, w której występują przekroczenia 

standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu.  
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Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia stwierdzono, że realizacja przedmiotowego 

przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji. 

      Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia  

wystąpieniem poważnej awarii. Omawiana inwestycja nie zalicza się do zakładów o zwiększo- 

nym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 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). 

     Ze względu na charakter przedsięwzięcia (eksploatacja powoduje jedynie lokalne 

oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
Zatem biorąc pod uwagę zakres inwestycji, jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania 

na środowisko zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji, po przeanalizowaniu informacji 

dołączonych do wniosku, po uzyskaniu opinii organów pomocniczych, orzeczono jak 

w sentencji. 

  
POUCZENIE 

Z uwagi na obecność obiektu (rozpoczęta budowa stawu hodowlanego) wypełnionego 

wodą przed przystąpieniem do prac konieczne jest skontrolowanie obszaru objętego inwestycją 

pod kątem występowania płazów. W przypadku ich stwierdzenia prace należy prowadzić 

w sposób niepowodujący 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. 2016 r., poz. 2134, z późn. 

zm.), zależnie od rodzaju czynności zakazanych i gatunku, przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. 

 

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Cisek w terminie siedmiu  dni od 

dnia jego  doręczenia. 

 

 

                                                                                                                  WÓJT 

                                                                                                             /-/ Alojzy Parys 

 

Otrzymują:  

1.       PKM BIS , 47-253 Cisek ul. Olszowa 38 

2-13.  pozostałe strony postępowania  

      14.     a/a 

 

 

 

 

Do wiadomości : 

 

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 


