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1. Cel przedsięwzięcia 

Złoże kruszywa naturalnego „Cisek” zlokalizowane jest w dolinie rzeki Odry na 

południe od Kędzierzyna-Koźla. Celem przedsięwzięcia jest wydobywanie ze złoża 

kruszywa naturalnego.  

 

  

2. Zakres raportu i podstawa prawna jego opracowania  

Ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

z dnia 3 października 2008 (Dz.U. 2008.199.1227 z późn. zm.) ma na celu 

zagwarantowanie, że skutki realizacji przedsięwzięć będą rozpoznane, ocenione a 

następnie negatywne oddziaływania będą eliminowane lub zmniejszane.  

Na mocy art. 59. ust. 1 pkt. 2, ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. 2008. 

199. 1227. z późn. zm.) planowane przedsięwzięcie należy do mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego na podstawie art. 63. 

ust. 1 w/w ustawy został stwierdzony obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z art. 3. ust. 1. pkt. 40b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz.U. 2010. 213. 1397) „wydobywanie kopalin ze złoża metodą 

odkrywkową z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu 

większym niż 20 tys. m3 na rok” może wymagać sporządzenia raportu. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem z dnia 6 

lipca 2017 roku (WOŚ. 4241.176.2017.IM.2) wyraził opinię, iż dla planowanego 

przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża 

„Cisek” istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i 

ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Zał. 1). 

W omawianym przypadku raport winien spełniać wymagania art. 66 ustawy z 

dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko.  

Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 

6 lipca 2017 roku (WOŚ. 4241.176.2017.IM.2) zwrócono uwagę o odpowiednio 

szczegółowe ujęcie oceny wpływu przedsięwzięcia na (Zał. 1): 

1. klimat akustyczny obszarów chronionych przed hałasem, 

2. jakość powietrza, 

3. środowisko gruntowo-wodne i jakość wód, 

4. kwestie adaptacji do zmian klimatu. 

Celem raportu jest przedstawienie przewidywanego oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa 

naturalnego ze złoża „Cisek” na elementy przyrodnicze środowiska, z 

uwzględnieniem wariantów realizacji przedsięwzięcia, oddziaływań skumulowanych, 

przedstawieniem propozycji monitoringu oraz sposobu ograniczenia ewentualnych 

negatywnych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją przedsięwzięcia.  

 

Powyższe informacje przedstawiono w formie dokumentu pt. Raport o 

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek”. Raport ten jest 

elementem postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Organem 

prowadzącym postępowanie jest Wójt Gminy Cisek na wniosek Spółki  

GRAVEL POLSKA Sp. z o.o., UL. WAŁY PIASTOWSKIE 1 /1510C, 80-958 Gdańsk.  

Ustalenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia stanowić będą warunki wstępne określające zakres uwarunkowań do 

uzyskania koncesji na wydobywanie kopaliny. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dołączona zostanie zgodnie z 

art. 72 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. 2008. 199. 1227. z późn. zm) do 

wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” 



 6 

wymaganej na podstawie ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz.U. 2016 

poz.566).  

Złożenie wniosku o wydanie koncesji powinno nastąpić w terminie 4 lat od 

dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stanie się ostateczna 

(art. 72 pkt. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. 2008. 199. 1227. z późn. zm). 

Wykaz aktów prawnych uwzględnionych przy opracowaniu raportu zestawiono 

na końcu opracowania. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” opracowano na zlecenie spółki 

GRAVEL POLSKA Sp. z o.o., UL. WAŁY PIASTOWSKIE 1 /1510C, 80-958 Gdańsk.  

 

3. Warianty realizacji przedsięwzięcia 

  

Zgodnie z wymaganiami stawianymi raportowi o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko (art. 66 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U. 2008. 

199. 1227 z późn. zm.)) autorzy starali się przeprowadzić analizę wariantów 

przedsięwzięcia. Jednak ze względu na charakter obiektu, którego podstawą są 

udokumentowane w tym miejscu zasoby kruszywa naturalnego, stwierdzono brak 

możliwości wskazania alternatywnej lokalizacji. Następnie po analizie założeń 

Projektu Zagospodarowania Złoża (Wdowczyk, 2017) stwierdzono, że zakładany 

park maszynowy oraz prosta budowa złoża uniemożliwiają wskazanie 

alternatywnych wariantów, które miałyby sens środowiskowy, ekonomiczny lub 

społeczny. 

W raporcie omówiono wariant polegający na nie podejmowaniu realizacji 

przedsięwzięcia i przedstawiono dla niego ocenę oddziaływania na środowisko 

(Rozdział 9). 
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4. Opis planowanego przedsięwzięcia 

 

4.1. Lokalizacja 

Złoże kruszywa naturalnego „Cisek” zlokalizowane jest w miejscowości 

Steblów, w gminie Cisek, powiecie kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. 

Złoże dzieli się na dwa pola eksploatacyjne (Pole I i II) o łącznej powierzchni 8,55 

ha. Pole I i Pole II rozdziela publiczna droga gruntowa stanowiąca dojazd do fermy 

hodowlanej. Powierzchnia Pola I wynosi 4,65 ha a Pola II 3,83 ha.  

Złoże położone jest w dolinie rzeki Odry (Rys. 1), w odległości około 1600 m 

na południowy-zachód od koryta rzeki, ponad 5 km na południowy zachód od 

Zakładów Azotowych w Kędzierzynie-Koźlu i około 25 km od granicy z Republiką 

Czeską. 

Cały obszar złoża mieści się w dolinie Odry, w obrębie II prawobrzeżnej 

terasy akumulacyjnej. Powierzchnia terenu złoża jest płaska. Rzędne terenu 

kształtują się pomiędzy 173,6 a 176,3 m n.p.m.  

 W bliskim sąsiedztwie omawianego obiektu znajdują się złoża kruszywa 

naturalnego „Roszowicki Las” oraz „Bierawa”. Złoże „Roszowicki Las” jest 

rozpoznane wstępnie a złoże „Bierawa” jest przedmiotem eksploatacji i ma 

stosunkowo duże roczne wydobycie rzędu 0,5 mln t (Bilans Zasobów, 2017).  

Złoże znajduje się w północno-wschodniej części wsi Steblów, na południe od 

miejscowości Cisek i na północny zachód od zabudowań wsi Roszowicki Las. Na 

północ od złoża znajduje się przysiółek Olszowa. Granice złoża „Cisek” są sztuczne i 

związane z podziałem użytków gruntowych. Złoże kruszywa naturalnego „Cisek” 

znajduje się w obrębie działek ewidencyjnych nr 297/1; 297/6 – Karta mapy 2, 

Obręb Steblów, jednostka ewidencyjna Cisek. 

Najbliższy czynny zakład górniczy znajduje się w odległości ponad 2 km na 

wschód. Są to wyrobiska zlokalizowane na złożu „Bierawa”. 

Obszar wokół złoża „Cisek” należy do terenów o dobrze rozwiniętej 

infrastrukturze drogowej. Do terenu złoża można dojechać lokalną drogą Steblów- 

Roszowicki Las. Blisko jest do drogi krajowej 49 Kędzierzyn-Koźle – Racibórz 

(Rys.2). W odległości około 1 km przebiega linia kolejowa.  
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Rys.1. Położenie złoża Cisek w dolinie Odry (podkład Mapa topograficzna w skali 

1:50000).  
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Rys.2. Mapa sytuacyjna złoża Cisek. Kontur złoża pokrywa się z projektowanymi 

granicami terenu górniczego i obszaru górniczego. 

 

4.2. Budowa geologiczna złoża i zasoby 

Omawiany obszar znajduje się na granicy pasma fałdowego morawsko-

śląskiego, które ku zachodowi przechodzi w Górnośląskie Zagłębie Węglowe. 

Granica ta przebiega w podłożu, które przykrywają osady miocenu należące do 

zapadliska przedkarpackiego. 

 Trzeciorzędowe utwory (miocen) mają miąższość około 250 metrów. Główną 

rolę w budowie geologicznej obszaru złożowego pełni kopalna dolina Odry 

wypełniona klastycznymi utworami zlodowaceń południowopolskich oraz 
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środkowopolskich. Seria złożowa rozwinięta jest w tarasach nadzalewowych 

związanych z okresem zlodowaceń północnopolskich (Trzepla, 1996). 

 Obszar został udokumentowany w kategorii C1 w 2016 roku jako złoże 

kruszywa naturalnego „Cisek” (Bieniak i Wdowczyk, 2016).  

Złoże „Cisek” jest niemal w całości zawodnione. Serię złożową stanowią 

piaski i żwiry rzeczne, czwartorzędowe. Złoże ma formę pokładu w obrębie terasy 

nadzalewowej Odry. W nadkładzie oprócz gleby występują gliny pylaste. Miąższość 

nadkładu wynosi od 0,2 do 3,7 m, średnio 1,7 metra. Głębokość spągu złoża wynosi 

5,9 - 10,4 m, średnia miąższość złoża wynosi 5,7 m. W złożu nie występują 

kopaliny towarzyszące. Zasoby geologiczne bilansowe złoża kruszywa naturalnego 

„Cisek” wynoszą 906 tys. Mg. Zasoby przemysłowe wyznaczono dla każdego z pól: 

 Pole I – 532 845,57 ton 

 Pole II – 350 453 ,94 ton. 

Ze względu na prostą budowę geologiczną, złoże „Cisek” zaliczono do I grupy 

(Bieniak i Wdowczyk, 2016). 

Kopalinę stanowi piasek ze żwirem o punkcie piaskowym 53,3. Zawartość 

pyłów jest nieznaczna i nie przekracza 3,5%. W składzie petrograficznym 

wyróżniono dominujący udział piaskowców karpackich oraz kwarc, gezy, lidyty oraz 

skały przyniesione przez lodowiec tj. granity i piaskowce skandynawskie. 

 

4.3. Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne 

Rzeźba terenu złoża „Cisek” jest prawie płaska ze słabo zaznaczającymi się 

śladami starorzeczy.  

Granicę zachodnią i północną Pola I stanowi rów odwadniający, który 

poprowadzono do stawu hodowlanego. Ciek łączy się na wschodzie z niewielkim 

dopływem Odry Dzielnicą. Staw hodowlany o niewielkiej głębokości został wykopany 

na Polu I. Staw nie był dotychczas wykorzystywany do hodowli ryb. 

Na omawianym terenie występuje jeden, czwartorzędowy poziom wodonośny 

związany z utworami rzecznymi w dolinie Odry. Są to, z racji występowania glin w 

nadkładzie, wody o zwierciadle napiętym. Zwierciadło wody występuje na głębokości 

około 3,5 m p.p.t., a stabilizuje się na około 2 m p.p.t. Ponadto w nadkładzie mogą 

występować płytkie wody zawieszone w soczewkach piasków okrytych utworami 
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spoistymi. Wody powierzchniowe i głębinowe przemieszczają się zgodnie z 

nachyleniem terenu w kierunku północy i północnego-zachodu. Podczas roztopów i w 

okresach dużych opadów zwierciadło wody może zbliżać się lokalnie do poziomu 

terenu, a w obrębie suchych starorzeczy pojawiają się wtedy rozlewiska. 

Omawiany obszar w całości zlokalizowany jest w obrębie użytkowego poziomu 

wód podziemnych związanego z utworami rzecznymi. Zasilanie tego poziomu odbywa 

się poprzez opady atmosferyczne.  

 

4.4. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

Technologię wydobycia i przeróbki kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” 

omówiono na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz założeń do 

Projektu Zagospodarowania Złoża sporządzonych przez Inwestora. Złoże kruszywa 

naturalnego „Cisek” eksploatowane będzie w kolejności tj. Pole I a następnie Pole II.  

 

Faza budowy  

W granicach projektowanej kopalni „Cisek” nie przewidziano budowy obiektów 

budowlanych ani urządzeń. Zostaną tylko ustawione dwa kontenery (na Polu I), 

które będą stanowiły zaplecze socjalne dla pracowników. 

W pierwszej kolejności zostanie zdjęta warstwa gleby (0,2 – 0,3 m grubości) 

a następnie nadkład, który stanowią gliny pylaste. 

Dla zakładu górniczego zaprojektowany zostanie obszar górniczy (OG), 

którego powierzchnia będzie równa powierzchni zagospodarowania. Granice i 

powierzchnia terenu górniczego (TG) powinny pokrywać się z granicami 

udokumentowanego złoża lub uwzględniając sposób zagospodarowania będą 

zawierać się w granicach złoża (Rys. 2). W granicach złoża wydzielone zostaną pasy 

ochronne o szerokości 6 m od gruntów sąsiednich oraz 10 m od ulic, linii 

elektroenergetycznych i rowu melioracyjnego (zgodnie z normą PN-G-02100).  

Zdejmowanie gleby będzie odbywać się selektywnie. Gleba zostanie 

wykorzystana do wzniesienia wałów pełniących rolę ekranu akustycznego 

zabudowania położonego 60 metrów na zachód od granic złoża oraz od strony 

przysiółka Olszowa. Nadkład będzie składowany osobno na tymczasowych 

składowiskach, również pełniących rolę ekranów akustycznych. 
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Usuwanie gleby i nadkładu odbywać się będzie przy pomocy spycharki i 

koparki a następnie przy użyciu koparki podsiębiernej aż do stropu złoża. Masy 

ziemne będą spychane a częściowo przewożone przy użyciu samochodów 

technologicznych. 

Docelowo nadkład mas ziemnych może zostać wykorzystany do rekultywacji 

terenów poeksploatacyjnych. Objętość nadkładu wyznaczono dla każdego z pól: 

 Pole I – 54 053,56 m3, 

 Pole II – 48 489,95 m3. 

 

Faza eksploatacji 

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” odbywać się będzie 

początkowo na Polu I a następnie na Polu II. Złoże kruszywa naturalnego „Cisek” 

eksploatowane będzie sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym w wyrobisku 

wgłębnym z jednego poziomu eksploatacyjnego założonego na rzędnej 172,4 m 

n.p.m. (w zależności od ustabilizowania się zwierciadła wody – generalnie na 

rzędnej jak rzędna zwierciadła wody na Odrze). Eksploatacja prowadzona będzie 

wahadłowo pasami równoległymi do granic działek. Wydobycie kopaliny prowadzone 

będzie mechanicznie, spod lustra wody, za pomocą koparki pływającej „refulera”.  

 Urobek będzie składowany na powierzchni skąd kopalina będzie ładowana na 

samochody samowyładowcze transportujące kruszywo do odbiorców. 

Eksploatacja kopaliny sięgnie spągu złoża, który występuje na głębokości do 10,4 m 

p.p.t. Zasoby operatywne (wydobywalne) złoża zabezpieczą eksploatację przez 

około 8-15 lat przy planowanym rocznym wydobyciu kruszywa na poziomie około 

100 – 250 tys. Mg. Część udokumentowanych zasobów zostanie uwięziona w pasach 

ochronnych ustanowionych dla działek niebędących w dyspozycji Inwestora, pod 

zwałami nadkładu, w skarpach wyrobisk końcowych i przyspągowej półce ochronnej 

oraz zostanie zniszczona w czasie usuwania nadkładu, jako straty eksploatacyjne. 

Woda do celów socjalno-bytowych doprowadzana będzie do kontenera 

stanowiącego zaplecze socjalne dla pracowników lokalnym wodociągiem lub będzie 

dostarczana w odpowiednich do tego celu pojemnikach. 

Do napędu silników spalinowych maszyn (spycharki, koparki podsiębierne i 

pływające) stosowany będzie olej napędowy. Maszyny te tankowane będą z małej 
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autocysterny. Zużycie oleju napędowego zależeć będzie od czasu pracy maszyn. 

Zakłada się, że maszyny górnicze średnio zużywać będą około 200 – 300 litrów 

oleju napędowego dziennie. 

 

Droga transportu produktów  

Z terenu złoża transport może być poprowadzony istniejącą siecią dróg tj.: ul. 

Brzozową (działki: 274; 1358; 420; 337/1); następnie ul. Zwycięstwa (działki: 

334/1; 232/2; 437); ul. Sukowską (działki761; 874; 886; 1196) do drogi krajowej 

49. 

Obecnie ul. Brzozową poruszają się głównie maszyny rolnicze. Zwiększenie 

ruchu ciężkich pojazdów może wymagać wykonania „mijanek” na gruntach 

prywatnych. Przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonywania niezbędnych napraw 

nawierzchni drogowej w zakresie uszkodzeń powstałych na skutek transportu 

kruszywa naturalnego oraz za zgodą właścicieli gruntów wykonania mijanek. 

 

Faza likwidacji 

Po zakończeniu eksploatacji ze złoża „Cisek” przewiduje się wodny kierunek 

rekultywacji. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” spowoduje 

powstanie wyrobisk wgłębnych na powierzchni około 7 ha, w tym w obrębie Pola I – 

4,1 ha, a Pola II – 2,8 ha i całkowitej głębokości od około 6,0 m do około 10 m. 

Wyrobiska te wypełnione będą wodą, a głębokość zbiorników wodnych wyniesie 

średnio około 4 – 8 m. Skarpy docelowe zostaną wyprofilowane w celu zapewnienia 

ich stateczności (w nadkładzie będą miały nachylenie około 50° – 65°, a skarpy w 

złożu około 30°), a następnie skarpy nadwodne zostaną zadarnione (obsiane trawą) 

w celu ich wzmocnienia i zabezpieczenia przed erozją. 
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5. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

    
5.1. Warunki klimatyczne i stan powietrza  

Zgodnie z podziałem klimatycznym Polski wg W. Okołowicza (1973) obszar 

inwestycji należy do śląsko – wielkopolskiego regionu klimatycznego. Średnia 

temperatura w regionie wynosi ok. 8,0°C. Najwyższe temperatury miesięczne 

odnotowywane są w lipcu ok. 18°C, a najniższe w styczniu ok. -2°C. Okres 

wegetacyjny rozpoczyna się pod koniec marca a średnio obejmuje ok. 220 – 225 

dni. Średnio w roku 65 dni jest z pokrywą śnieżną, 55 dni jest pogodnych i 115 dni 

pochmurnych. Wyżej wymienione czynniki maja wpływ na to, że lato rozpoczyna się 

wcześnie i jest ciepłe, zima jest krótka i łagodna z mniejszą ilością dni z 

przymrozkami i mrozami niż w pozostałych regionach kraju (PGN, 2016, POŚ, 

2017). 

Ogólnie teren gminy posiada korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju 

rolnictwa, a znacznie gorsze dla osadnictwa. Zasadniczy wpływ na to ma silnie 

inwersyjny obszar doliny rzeki Odry, który charakteryzuje się większą wilgotnością, 

niższymi temperaturami, częściej zalegający mgłami, większym zachmurzeniem 

oraz dłuższym okresem występowania przygruntowych przymrozków. 

W omawianym odcinku doliny Odry powierzchniowo przeważają zmeliorowane 

grunty orne, a użytki zielone są nieliczne, co wpływa na zmniejszenie wilgotności 

powietrza. Procesowi temu może przeciwdziałać obecność zbiorników wodnych w 

nieczynnych wyrobiskach.  

Przewietrzanie obszaru i stan sanitarny powietrza, w tym przemieszczanie 

zanieczyszczeń, uzależnione są od kierunku napływu głównych mas powietrza oraz 

modyfikowane przez rozkład elementów orograficznych w analizowanym obszarze. Z 

danych IMGiW wynika, iż na analizowanym obszarze przeważają wiatry słabe o 

prędkościach 0 – 2 m/s oraz 2 – 5 m/s z dominującym kierunkiem południowym, 

południowo – zachodnim i północno – zachodnim. Najmniej wietrznym miesiącem 

jest sierpień. 

Wiatry wiejące z południa i południowego-zachodu sprzyjają przewietrzaniu 

obszaru, ale są także przyczyną kształtowania tła zanieczyszczeń na analizowanym 
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obszarze poprzez ich przenoszenie z okręgu ostrawsko-karwińskiego. Wiatry wiejące 

z sektora wschodniego powodują migrację zanieczyszczeń z okręgu rybnickiego. 

Za główne źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy w Programie 

ochrony środowiska gminy (2017) uznano źródła komunalno–bytowe (kotłownie 

lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z zakładów użyteczności 

publicznej) oraz źródła transportowe powodujące tzw. niską emisję. Znaczący wpływ 

na jakość powietrza mają zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, 

zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru oraz pylenie wtórne z odsłoniętej 

powierzchni terenu. 

Na terenie gminy Cisek nie są zlokalizowane punkty monitoringu jakości 

powietrza prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

Najbliższe pomiary wykonywane są na stacji pomiarowej w Kędzierzynie-Koźlu. 

Gmina Cisek pod kątem oceny jakości powietrza wchodzi w skład strefy opolskiej, 

dla której klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów 

ustanowionych w celu ochrony zdrowia oraz w celu ochrony roślin przedstawiono w 

Tab. 1 oraz Tab. 2 (Ocena jakości powietrza za rok 2016, WIOŚ Opole, 2017). Jak 

wynika z danych poniżej, obszar gminy Cisek zaliczony został do klasy jakości 

powietrza C. 

 

Tab. 1. Klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w 
ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 

ochrony zdrowia (Ocena jakości powietrza za rok 2016, WIOŚ Opole, 2017). 
 

Symbol klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 
SO2 NO2 CO C6H6 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5* O3** 

A A A C C A A A A C C C 

*wg poziomu dopuszczalnego  
**wg poziomu docelowego 

 

Klasyfikację stref wykonuje się w oparciu o następujące założenia (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)): 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie 

jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
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 klasa C- poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy 

określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości 

kryterialnych; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza. 

 

Tab. 2. Klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w 
ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony roślin (Ocena jakości powietrza za rok 2016, WIOŚ Opole, 2017). 

 

Symbol klasy strefy dla 

poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NOx O3* 

A A C 

*wg poziomu docelowego 

 

Odbiorcy indywidualni wykorzystują do ogrzewania budynków mieszkalnych 

kotły lub paleniska indywidualne. Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem 

kamiennym, koksem), na drugim miejscu wykorzystywany jest gaz ziemny, 

pozostałe paliwa w mniejszym stopniu. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest 

sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne. Teren Gminy nie jest 

zgazyfikowany (Prognoza POŚ, 2017). 

 

5.2. Opis stanu przyrody nieożywionej  

5.2.1. Położenie geograficzne, budowa geologiczna, rzeźba terenu  

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest wg regionalizacji 

fizycznogeograficznej (Kondracki, 2002) w obrębie mezoregionu Kotliny 

Raciborskiej, w dolinie rzeki Odry, która obejmuje północno-wschodnią cześć gminy. 

Południowo-zachodnia część gminy należy do mezoregionu Płaskowyż Głubczycki. 

Obydwa mezoregiony wchodzą w skład makroregionu Niziny Śląskiej, należącej do 

podprowincji Nizin Środkowopolskich i prowincji Niż Środkowoeuropejski (Bobiński i 

in., 2004). 

Gmina charakteryzuje się stosunkowo mało urozmaiconą rzeźbą terenu, 

wynikającą głównie z położenia znacznej części jej obszaru w obrębie obniżenia 

Kotliny Raciborskiej. Powierzchnia terenu opada od strony południowo - zachodniej 
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w kierunku wschodnim i północnym, ku dolinie Odry. Najwyżej położone tereny 

znajdują się w obrębie Płaskowyżu Głubczyckiego w rejonie wsi Błażejowice (około 

245 m n.p.m.), a najniżej położone tereny są w Kotlinie Raciborskiej w rejonie wsi 

Kobylice (około 171 m n.p.m.). Deniwelacja terenu gminy dochodzi do około 75 m. 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze Kotliny 

Raciborskiej, charakteryzującą się lekko falistą powierzchnią i małymi spadkami 

terenu, nie przekraczającymi 5˚. Wyraźną osią obniżenia jest łagodnie wcięta, 

szeroka dolina rzeki Odry, której dno położone jest na wysokości około 175 m 

(Bobiński i in., 2004). 

Pod względem geologicznym analizowany obszar zlokalizowany jest w 

zachodniej części zapadliska przedkarpackiego. Podłoże stanowią utwory miocenu 

(badenu i sarmatu) wypełniające zapadlisko. Fundamentem sedymentacyjnym dla 

miocenu są osady budujące skraj pasma fałdowego morawsko-śląskiego oraz 

karbonu dolnego (wizen) wykształconego w facji kulmu, które przynależą do 

Górnośląskiego Zaglębia Węglowego. Łączna miąższość miocenu na analizowanym 

terenie wynosi około 450 m. Utwory badenu reprezentują warstwy skawińskie 

wykształcone są w postaci iłów marglistych oraz iłów z wkładkami drobnoziarnistych 

piasków, sarmat stanowią warstwy poznańskie w postaci iłów przewarstwianych 

piaskami i węglem brunatnym. Na analizowanym terenie strop utworów miocenu 

przykrywają osady interglacjału mazowieckiego o miąższości 40-45 m (Trzepla, 

1996). 

W omawianej części doliny Odry czwartorzęd występuje w postaci dwóch 

teras: wyższej, nadzalewowej oraz niższej zalewowej. Terasa wyższa ma charakter 

erozyjno-akumulacyjny, zbudowana jest głównie ze żwirów i piasków rzecznych z 

przewarstwieniami glin i torfów (Trzepla, 1996). Terasa zalewowa Odry jest terasą 

akumulacyjną, zbudowaną z mad oraz piasków i żwirów rzecznych.  

Na analizowanym terenie dno doliny wykazuje spadek podłużny rzędu 0,6%o, 

jest płaskie i wyrównane. W obrębie terasy zalewowej występują liczne starorzecza 

Odry i cieki wodne. Wiele naturalnych form morfologicznych zostało zatartych na 

skutek prowadzonej gospodarki rolniczej i urbanizacji.  
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Głównymi kopalinami naturalnymi na terenie gminy Cisek są kruszywo 

naturalne i surowce ceramiki budowlanej. Na obszarze gminy udokumentowane 

złoża surowców naturalnych przedstawia tabela 3 (Rys. 3). 

 

Tab. 3. Udokumentowane złoża kopalin na obszarze gminy Cisek w tys.t (Midas, 

2017, Bilans Zasobów, 2016). 

Nazwa 

złoża 

Zasoby 

geologiczne 

bilansowe 

Stan 

zagospodarowania 

złoża 

Wydobycie 

 

Zastosowanie 

kopaliny 

Cisek 906 
rozpoznane 

szczegółowo 
- Kruszywo naturalne 

Kobylice III 6 780 złoże eksploatowane 455 
Kruszywo naturalne 

Landzmierz 18 197 rozpoznane wstępnie - 
Kruszywo naturalne 

Roszowicki Las 2 713 
rozpoznane 

szczegółowo  
- 

Kruszywo naturalne 

Kobylice 120* 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

- Surowce ilaste 

ceramiki budowlanej 

* tys.m3 

 

5.2.2.  Krajobraz i zagospodarowanie terenu  

Powierzchnia gminy wynosi 7 109 ha, z czego użytki rolne zajmują 

powierzchnię 6 484 ha, co stanowi 91,2% powierzchni gminy. Bardzo duży udział 

gruntów rolnych w całkowitej powierzchni gminy (72,6%) ma swoje 

odzwierciedlenie w obecności wielkopowierzchniowych gospodarstw rolnych i 

indywidualnych położonych przede wszystkim w zachodniej i południowej części 

gminy. Grunty leśne stanowią tylko 1,3% powierzchni gminy (GUS, 2017), 

występują przede wszystkim w południowej i zachodniej części gminy w granicach 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejonu Wronin – Maciowakrze. Ze względu na 

funkcję glebochronną podlegają prawnej ochronie. Z kolei kompleksy leśne położone 

w dolinie rzeki Cisek i Odry pełnią funkcję wodochronną i także podlegają prawnej 

ochronie.  

Krajobraz na analizowanym obszarze zaliczyć można do krajobrazu dolin i 

równin akumulacyjnych, o gatunku zalewowym. W krajobrazie dominują grunty 
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rolne. Tereny zielone związane są ze strefą korytową Odry i mniejszych cieków oraz 

ze starorzeczami. Pasy zadrzewień i zakrzewień występują wzdłuż poboczy dróg 

gruntowych i na skarpach rowów. Zwarty kompleks leśny występuje w odległości 

około 2 km od obszaru złoża w kierunku północny-zachód (Rys. 1).  

Teren projektowanej eksploatacji oraz tereny przyległe stanowią grunty rolne 

– grunty orne oraz staw hodowlany (nieukończony). W bezpośrednim sąsiedztwie 

znajdują się pojedyncza zabudowa zagrodowa, ferma hodowli drobiu oraz w 

odległości około 130 m na północ przysiółek Olszowa. Krajobraz na obszarze 

planowanej eksploatacji i w sąsiedztwie określić można jako rolniczo-osiedleńczy.  

Przez obszar złoża przebiega lokalny wodociąg oraz linia przesyłowa energii 

elektrycznej do fermy hodowlanej drobiu. 

W odległości 1,5 km od złoża, po drugiej stronie rzeki Odry znajduje się 

czynny zakład górniczy Bierawa (eksploatacja kruszywa naturalnego). 

 

 

5.2.3. Dobra materialne i obiekty dziedzictwa kulturowego 

Na analizowanym terenie nie występują dobra materialne i obiekty 

dziedzictwa kulturowego (np. obiekty wpisane do rejestru zabytków czy stanowiska 

archeologiczne). Lokalne znaczenie kulturowe mają parki przypałacowe i wiejskie na 

terenie Miejsca Odrzańskiego i Steblowa. 

 

 

5.2.4. Pokrywa glebowa  

Dominującym rodzajem gleb w gminie Cisek są gleby lessowe. Gleby te 

charakteryzują się średnią przepuszczalnością i średnią przewiewnością, mają 

zdolność do zatrzymywania i magazynowania wystarczającej ilości wody, stwarzając 

tym samym dogodne warunki dla rozwoju roślin. W dolinie rzeki Odry występują 

gleby okresowo podmokłe a na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego gleby okresowo 

nadmiernie przesuszone.  

Gmina Cisek posiada wysoki wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej - 

88,9 pkt. Na terenie gminy przeważają gleby klas bonitacyjnych III i IV. Największą 

powierzchnie upraw gminy zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy 
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ozimej, jak i uprawa jęczmienia ozimego, jarego, buraków cukrowych i kukurydzy 

na ziarno (GUS, 2017, Prognoza POŚ, 2017). 

W związku z intensywnymi uprawami nastawionymi na najwyższą 

produktywność obserwuje się w gminie występowanie erozji wietrznej gleb 

użytkowanych rolniczo oraz erozji wodnej powierzchniowej. Nadmierne przesuszenie 

gleb oraz zagrożenie erozją wodną są najpoważniejszymi problemami związanymi z 

utrzymaniem jakości gleb w gminie Cisek (Prognoza POŚ, 2017). 

Z wyników ostatniego badania zanieczyszczeń gleb na terenie powiatu 

kędzierzyńsko-kozielskiego przeprowadzonego w latach 2004-2006 wynika niskie 

zanieczyszczenie gleb użytkowanych rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, ze 

średnimi stężeniami analizowanych pierwiastków śladowych niższymi niż wartości 

dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi (WIOŚ Opole, 2016). 

 

5.2.5. Stosunki wodne  

Analizowany obszar położony jest na obszarze lewostronnego dorzecza rzeki 

Odry, która stanowi ciek I rzędu i wschodnią granicę gminy Cisek. Bezpośrednimi 

dopływami Odry na terenie gminy są nizinne potoki Cisek, Dzielniczka oraz Koźlanka 

o niwalno-fluwialnym reżimie zasilania. Potok Cisek połączony jest kanałem 

Sukowickim z potokiem Olsza, który przepływa przez gminę Reńska Wieś. Potoki 

występują w znacznej odległości od miejsca planowanego przedsięwzięcia (powyżej 

1,2 km). 

Monitoring jakości wód powierzchniowych analizowanego obszaru prowadzony 

jest w dwóch punktach pomiarowo kontrolnych jednolitych części wód 

powierzchniowych (Tab. 4). Oceny stanu wód dokonuje się na podstawie 

przeprowadzonej oceny stanu/potencjału ekologicznego dla silnie zmienionej 

jednolitej części wód oraz oceny stanu chemicznego. Stan ekologiczny jest wynikiem 

klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych a 

stan chemiczny pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji 

priorytetowych. Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników 

klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego (WIOŚ Opole, 

2017). 
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Zgodnie z klasyfikacją stanu/potencjału ekologicznego rzek w punktach 

pomiarowo – kontrolnych badanych w okresie 2010-2015 przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, stan/potencjał ekologiczny wód w 

punktach pomiarowo kontrolnych na rzekach Dzielniczka oraz Cisek w zlewni 

trzeciego rzędu Odra od Olzy do Kłodnicy, Jednolita Cześć Wód Powierzchniowych 

JCWP PLRW600016115929 oraz JCWP PLRW600016115949 ze statusem silnie 

zmienione, został oceniony jako umiarkowany. W związku z tym stan JCWP 

określono jako zły stan ogólny wód (Tab. 4) (WIOŚ Opole, 2016). 

Dla JCWP Dzielniczka oraz Cisek istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów 

środowiskowych do r. 2021 tj: dobry stan/potencjał ekologiczny oraz dobry stan 

chemiczny (RZGW Gliwice, 2017). 

 
Tab. 4. Ocena jakości wód punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu 

zlokalizowanych na obszarze JCWP obejmujących gminę Cisek w okresie 2010-2015 
(WIOŚ Opole, 2016). 

 

Nazwa JCWP/ 
nazwa ppk 

Klasa elementów 

Stan/ 

potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Ocena 
spełnienia 
wymagań 
dla 
obszarów 
chronionych 

Ocena 

stanu 
JCWP 

b
io

lo
g

ic
z
n

y

c
h

 

h
y
d

r
o

m
o

r
fo

- lo
g

ic
z
n

y
c
h

 

fi
z
y
k
o

c
h

e
m

i 

c
z
n

y
c
h

 

Dzielniczka 
– ppk Dzielniczka – 
Cisek 
PLRW600016115929 

III II II umiarkowany  

 
nie spełnia 

ZŁY 

Cisek – 
ppk Cisek –

Landzmierz 
PLRW600016115949 

II II PPD umiarkowany  

 
nie spełnia 

ZŁY 

 

 

Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty 

ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe 

dostarczane wodami powierzchniowymi. 

Analizowany obszar zlokalizowany jest w subniecce głubczyckiej. Poziomy 

wodonośne występują w utworach czwartorzędowych (piaskach i żwirach), oraz w 

lądowych utworach miocenu (piaski i żwiry sarmatu). Położone są odpowiednio na 

głębokości 3–120 m oraz 30 – 100 m p.p.t. Poziomy te mają kontakt hydrauliczny. 
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Wydajność czwartorzędowego poziomu kształtuje się na poziomie 10–120 m3/h, 

trzeciorzędowego na poziomie 20–190 m3/h (Bobiński i in., 2004).  

Wzdłuż wschodniej granicy gminy znajduje się udokumentowany główny 

zbiornik wód podziemnych (GZWP) nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka 

obejmujący wody poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego w ośrodku 

porowym. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne oceniono na 130 tys. m³/dobę przy 

średniej głębokości ujęć 80-120 m (Kleczkowski, 1990, Bobiński i in., 2004). 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarem GZWP 332, w 

odległości ok. 650 m w linii prostej na zachód od GZWP (Rys. 3). 

Ocena jakości wód podziemnych wykonywana jest dla punktów pomiarowych 

w sieci krajowej i regionalnej. Gmina Cisek leży w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych nr 142. Jest to obszar, w którym stan ilościowy oraz chemiczny wód w 

roku 2012 był uznany za dobry, ogólna ocena stanu JCWPd 142 była również 

uznana na dobry stan. Cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz ilościowy, są 

niezagrożone (Karta informacyjna JCWPd 142, 2017). 

 

Zagrożenie powodziowe 

W roku 1997 przy ostatniej powodzi zalanych było około 65% terenu gminy, w 

tym wsie Kobylice, Landzmierz, Cisek, Roszowicki Las, Przewóz, przysiółek Płonie i 

Biadaczów, część zabudowy i gruntów wsi Podlesie, Miejsce Odrzańskie, Roszowice i 

Sukowice, a także grunty rolne wsi Dzielnica i Steblów. Pas terenów zalewanych 

rozciąga się na szerokości około 1- 5 km w dolinie rzeki Odry. Teren Gminy Cisek 

charakteryzuje się licznymi starorzeczami (pradolina Odry), które zostały 

zabezpieczone przed tzw. wodami cofkowymi. 

 

 5.3. Charakterystyka przyrody ożywionej 

Spośród wielkoprzestrzennych form ochrony przyrody na terenie gminy Cisek 

występuje jedynie fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Wronin - 

Maciowakrze, który został ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Opolskiego z 

dnia 6 maja 2006 roku (nr 0151/P/16/2006). Obszar obejmuje południową część 

gminy 393,90 ha (Rys. 3) (POŚ, 2017, GUS, 2017). Charakteryzuje się 

pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Interesującym elementem są również 
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rozległe wierzchowiny lessowe oraz doliny z licznymi mokradłami i oczkami 

wodnymi, jary i parowy przeplatane płatami leśnych ostańców. Planowane 

przedsięwzięcie oddalone jest od OChK Wronin-Maciowakrze o 7 km na północny 

wschód. 

Na terenie gminy Cisek nie są ustanowione pomniki przyrody ożywionej i 

nieożywionej, nie wyznaczono również obszarów Natura 2000 (POŚ, 2017, GDOŚ, 

2017). W granicach projektowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie nie występują siedliska oraz gatunki chronione na mocy prawa polskiego 

oraz Dyrektywy Siedliskowej i Ptasiej. Obszar ten może stanowić miejsce żerowania 

niektórych ptaków chronionych, zwłaszcza drapieżnych, żerujących na otwartych 

przestrzeniach. Obszar ten może również znajdować się na drodze przelotu ptaków, 

w tym również chronionych.  

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi 

wyznaczonymi na podstawie badań Polskiej Akademii Badań w roku 2005 

(metadane GDOŚ, 2017) (Rys. 3). Planowane przedsięwzięcie położone jest w 

międzynarodowym korytarzu ekologicznym Dolina Górnej Odry, który odgrywa 

ważną rolę w migracjach gatunkowych w tej części Europy. Pomimo dużych 

przekształceń koryta rzeki i terenów zalewowych, dolina Górnej Odry stanowi jedną 

z nielicznych pozostałości dużych struktur ekologicznych w silnie zmienionym przez 

człowieka krajobrazie. Charakteryzuje się silną fragmentacją oraz małą lesistością. 

Na tym odcinku zachowały się jedynie niewielkie obszary leśne, podmokłe łąki 

i starorzecza (Jankowski, Świerkosz, 1995).  

Łączność pomiędzy nimi zachowana jest poprzez liniowe zadrzewienia 

i zakrzewienia, fragmenty użytków zielonych, rowy melioracyjne oraz przede 

wszystkim rzekę Odrę, stanowiącą największy i najważniejszy korytarz ekologiczny 

na rozpatrywanym obszarze. 

W dostępnych opracowaniach środowiskowych gminy (Prognoza POŚ, 2017) 

określono rośliny chronione, rzadkie i ginące na obszarze gminy: śniedek 

cienkolistny, zimowit jesienny oraz gatunki zwierząt objęte ochroną: kląskawka 

zwyczajna oraz suseł pręgowany. 
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Najbliższej złoża Cisek położony obszar prawnej ochrony przyrody to Park 

Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Jego granica 

przebiega w odległości ponad 5 km po drugiej strony Odry (Rys. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3. Formy ochrony przyrody, ochrony wód oraz lokalizacja udokumentowanych 

złóż kopalin na terenie gminy Cisek (CODGiK, 2017, GDOŚ, 2017). 

 

 W granicach projektowanego przedsięwzięcia występują ekosystemy lądowe – 

rolne, zwłaszcza grunty orne oraz zbiorowiska antropogeniczne. Niewielki jest udział 

ekosystemów wodnych w granicach użytków rolnych.  

Większość starorzeczy to zbiorniki eutroficzne z licznymi zespołami 

roślinnymi. Na terenach otwartych, w dolinie, na zawalu dominują grunty orne, 

w międzywalu łąki i pastwiska użytkowane ekstensywnie. Część nieużytkowanych 

łąk zarasta krzewami. Na tle tworzonym przez grunty orne wyróżnia się ostoje 

przyrodnicze o charakterze wyspowym i łączące je korytarze.  

Ekosystemy wodno-lądowe w granicach projektowanego przedsięwzięcia 

reprezentowane są przez zbiorowiska szuwarowe w miejscach podwyższonego 

złoże 

Cisek 
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poziomu wód gruntowych oraz w rowie melioracyjnym stanowiącym granicę złoża. 

Wzdłuż tego rowu na krótkim odcinku występują zakrzaczenia z pokrywą trawiastą. 

W granicach projektowanego przedsięwzięcia trwałe ekosystemy wodne związane 

są ze stawem hodowlanym, którego głębienia nie ukończono. 

 

5.3.1. Charakterystyka szaty roślinnej  

 Na analizowanym terenie wzdłuż koryta rzeki Odry występują wąskie pasma 

zarośli łozowych, głównie wierzby krzewiaste, z pojedynczymi okazami wierzby 

białej i kruchej. W dolinie przeważają pola uprawne, dlatego spośród zbiorowisk 

roślinnych dominującą rolę odgrywają zespoły chwastów polnych z klas 

Chenopoditea i Secalitea.  

W granicach projektowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie nie występują chronione prawem polskim gatunki roślin określonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków 

dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz.U. 2004. 168. 1764) i grzybów 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w 

sprawie gatunków dziko występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. 2004. 168. 

1765).  

 

5.3.2. Charakterystyka fauny  

 W regionalizacji zoogeograficznej Polski (Kostrowicki, 1999) omawiany obszar 

znajduje się w Okręgu Środkowopolskim, w podokręgu Śląsko-Małopolskim. 

Podokręg ten wyróżnia na tle kraju obecność gatunków stref południowych, 

panońskich a nawet subpontyjskich. 

W granicach projektowanego przedsięwzięcia nie występują gatunki 

zwierząt i ptaków chronionych. Obszar ten może być jednak miejscem 

żerowania, przelotu ptaków, w tym ptaków chronionych oraz miejscem 

przemieszania się osobników innych gatunków zwierząt (m.in. jeże, sarny) oraz 

ptaków (m.in. przepiórka polna, pustułka, czajka, pliszka siwa, mewa śmieszka, 

wróble). 
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5.3.3. Określenie stopnia naturalności układów biocenotycznych  

Koryto rzeki Odry na analizowanym odcinku pozbawione jest naturalnej 

obudowy roślinnej. W granicach projektowanego przedsięwzięcia dotychczasowe 

rolnicze użytkowanie terenu jest przyczyną synantropizacji przyrody.  

 

 

6. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z 

funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

 
6.1. Założenia metodyki prognozowania wpływu na środowisko 

 W celu określenia istotnych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko 

uwzględniono wszystkie czynniki związane z działalnością kopalni (Gałaś i inni, 

2015): 

 przekształcenie powierzchni terenu, 

 emisja gazów i pyłów, 

 wytwarzanie odpadów, 

 wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

 emitowanie hałasu itp. 

Wzięto pod uwagę także zespół czynników, które mogą znacząco wpływać na 

środowisko: 

 warunki hydrogeologiczne w złożu i jego rejonie, 

 skutki realizacji przedsięwzięcia na stan zasobów kopalin i wód 

podziemnych, 

 ryzyko awarii przemysłowej, 

 wpływ na bioróżnorodność, 

 adaptację do zmian klimatu. 

Oceny dokonano w oparciu o zebrane dane archiwalne, dokumentacje, Kartę 

Informacyjną Przedsięwzięcia i założenia Projektu Zagospodarowania Złoża, 

przeprowadzony rekonesans w terenie. 
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6.2. Emisja gazowa i pyłowa 

Podstawowymi źródłami emisji na terenie przedsięwzięcia jest 

niezorganizowana emisja z procesów: 

 udostępniania i eksploatacji złoża, 

 transportu wewnętrznego i wywozu produktów, 

 utwardzania działek na drodze transportu produktów. 

Źródła emisji gazów to maszyny spalinowe, które będą użytkowane w zakładzie 

wydobywczym: koparka, spycharka, koparka pływająca, samochody transportowe 

oraz maszyny pracujące przy utwardzaniu działek (walec, samochody 

transportowe).  

 Ściąganie warstwy gleby i nadkładu oraz przemieszczanie mas ziemnych 

spowoduje emisję pyłów. Wielkość emisji będzie zależała od wilgotności materiału, 

zawartości frakcji pylastej i warunków meteorologicznych.  

Emisja spalin maszyn i samochodów transportowych nie będzie stwarzała 

ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska, pod warunkiem prawidłowego ich 

stanu technicznego. Na drodze transportu produktów oraz w czasie utwardzania 

działek kruszywem łamanym oddziaływanie to zamknie się w granicach pasa 

drogowego.  

  

6.3. Gospodarka wodno-ściekowa 

 Wody na potrzeby socjalne będą doprowadzone do kontenera stanowiącego 

zaplecze socjalne lokalnym wodociągiem. Ścieki socjalne będą gromadzone w 

szczelnym zbiorniku a następnie wywożone przez odpowiednio wyspecjalizowaną 

firmę. 

Wody opadowe będą infiltrowały do podłoża lub spływały do wyrobiska. 

Przyjęty sposób eksploatacji nie wymaga odwadniania górotworu.  

 
6.4. Parkowanie, tankowanie i naprawa maszyn  

Parkowanie, tankowanie i naprawa maszyn odbywać się będzie w obrębie 

terenu górniczego w granicach obszaru nie objętego zagospodarowaniem. W 

przypadku Pola I, na południe od stawu hodowlanego.  
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 Na terenie przedsięwzięcia występują oprócz gleby (0,2–0,3 m grubości), 

gliny pylaste. Miąższość nadkładu waha się od 0,2 do 3,7 m. Grunt tego rodzaju 

można określić jako słabo przepuszczalny. Tworzy on naturalną barierę chroniącą 

wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Skuteczność tej ochrony zwiększy 

zagęszczanie gruntu w miejscu przeznaczonym na parkowanie oraz tankowanie i 

naprawę. Warunki podłoża oraz utwardzenie terenu przeznaczonego na parkowanie, 

tankowanie oraz naprawę maszyn powinny zapewnić właściwą ochronę środowiska 

gruntowo-wodnego. Nieprzepuszczalne gliny zapobiegają przedostawaniu się 

zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.  

 

6.5. Emisja hałasu do środowiska 

 Klimat akustyczny w trakcie realizacji przedsięwzięcia w otoczeniu przyszłej 

kopalni „Cisek” kształtowany będzie przez dźwięki generowane z terenu zakładu 

górniczego, transportu kruszywa, oraz hałasu ze źródeł lokalnych. 

Lokalnymi źródłami hałasu niezwiązanymi z realizacją przedsięwzięcia są: 

 ruch samochodowy na drogach biegnących pobliżu, 

 hałas pobliskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości 

Olszowa, 

 dźwięki środowiska przyrodniczego. 

Podstawowymi źródłami hałasu zlokalizowanego na terenie zakładu 

górniczego „Cisek” będą: 

 maszyny: spycharka, koparka, koparka pływająca, transport wewnątrz 

kopalniany, 

 transport obcy, spedycja produktów. 

Dla poszczególnych źródeł emisji przyjęto parametry zestawione w Tab. 5. 
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Tab. 5. Źródła hałasu (Dane przyjęte z katalogów producentów sprzętu 
wydobywczego). 

 

Źródło hałasu 
Poziom dźwięku A 

[dB] 

Moc akustyczna Lw 

[dB] 

Czas pracy 

[h] 

Koparka 92 100 8-12 

Spycharka 93 99 8-12 

Przenośnik 79 88 8-12 

Koparka pływająca 87 96 8-12 

Transport 

samochodowy 
99 100 8-12 

 

 

6.6. Gospodarka odpadami  

Odpady komunalne oraz zużyte części maszyn, oleje i smary będą usuwane 

poza teren zakładu a przedsiębiorca powinien zwrócić się do organu 

środowiskowego (Starosta Kędzierzyńsko-Kozielski) w celu poinformowania o 

wytwarzanych odpadach i sposobie ich utylizacji. Dotyczy to także odpadów 

uznanych za niebezpieczne (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 

2001 r. w sprawie katalogu odpadów). Na terenie zakładu wydobywczego i 

przeróbczego mogą powstawać następujące odpady: 

 13 01 10 – mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych, 

 13 02 05 – mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych, 

 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, 

 15 02 02 – sorbenty, materiały filtracyjne – tkaniny do wycierania i 

ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, 

 16 01 07 – zużyte materiały filtracyjne – filtry olejowe, 

 16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż 

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 

 16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe. 

Na terenie kopalni „Cisek” będą powstawać odpady górnicze zaliczone do 

odpadów obojętnych. Odpady górnicze będą stanowiły skały nadkładu, łącznie z 
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warstwą gleby wkładki skały płonnej (gliny, pyły). Skały te zostaną w pierwszym 

etapie wykorzystane do uformowania wałów w celu wytworzenia ekranów 

akustycznych dla ochrony mieszkańców wsi Nieboczowy i klimatu akustycznego 

rejonu kopalni.  

Gleba będzie składowana w pasach ochronnych w postaci wałów o szerokości 

4 m i wysokości 2–3 m. Objętość nadkładu wyniesie około 100 tys. m3. Zwałowiska 

będą zlokalizowane w obrębie terenu górniczego wzdłuż jego granic (Rys. 2, Rys. 

4a, Rys. 4b).  

 W wyrobisku nie będą składowane odpady komunalne i przemysłowe.  

 

6.7. Czasowe magazynowanie odpadów  

Czasowe magazynowanie odpadów (odpady komunale i w/w przemysłowe) 

odbywać się będzie w obrębie terenu górniczego w granicach obszaru nie objętego 

zagospodarowaniem w pobliżu miejsca parkowania, tankowania i naprawy maszyn. 

Odpady magazynowane będą selektywnie, w kilku szczelnych odpowiednio 

oznaczonych kontenerach, w zależności od ilości poszczególnych rodzajów odpadów 

oraz pojemności dostępnych na rynku kontenerów, np. pojemniki na materiały 

niebezpieczne stałe i ciekłe, kontenery metalowe do gromadzenia złomu, kontener 

do gromadzenia zużytych akumulatorów, a następnie przekazane do odzysku lub 

unieszkodliwiania przez wyspecjalizowane firmy. Taki sposób czasowego 

magazynowania odpadów nie spowoduje powstawania odcieków. Ścieki socjalne 

będą gromadzone w szczelnym zbiorniku a następnie usuwane okresowo przez 

wyspecjalizowaną firmę.  

Szczelność dostępnych na rynku kontenerów oraz zbiornika zapewni właściwą 

ochronę środowiska gruntowo-wodnego.  

 

6.8. Konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania  

W świetle art. 135 ustawy POŚ dla terenu eksploatacji kruszywa naturalnego 

nie ma konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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7. Opis oddziaływań znaczących na elementy przyrody ożywionej  

 

Obszar złoża „Cisek” stanowi małowartościowy przyrodniczo teren rolniczy.  

Projektowane przedsięwzięcie będzie mieć ograniczony wpływ na elementy 

przyrody ożywionej: 

 bezpośredni – zniszczenie ekosystemów warunkujących występowanie 

gatunków polnych (nie objętych ochroną) na powierzchni około 8 ha, 

powstanie bogatszy pod względem bioróżnorodności ekosystem wodny, 

 pośredni – korzystny, wykorzystanie zasobów kopalin zgodnie z ich 

przeznaczeniem, 

 wtórne – nie przewiduje się,  

 skumulowane – możliwość wystąpienia hałasu wywołanego pracami maszyn 

na terenie fermy hodowlanej i kumulowania się ze źródłami dźwięku na 

terenie przyszłej kopalni Cisek, 

 krótkoterminowe – nie przewiduje się, 

 średnioterminowe – wzrost poziomu hałasu od granicy obszaru eksploatacji 

(do 200 m), co nie powinno mieć wpływu na warunki bytowania zwierząt i 

ptaków,  

 długoterminowe – zmiana warunków środowiskowych, w miejscu pól 

uprawnych powstaną zbiorniki wodne,  

 stałe – na stale zmieni warunki środowiskowe w rejonie planowanego 

przedsięwzięcia, 

 chwilowe – nie. 

 

7.1. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary chronione w tym 

obszary Natura 2000 i międzynarodowy korytarz ekologiczny  
 

Obszar projektowanego wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” jest 

położony poza obszarami ochrony przyrody i krajobrazu. Teren realizacji 

przedsięwzięcia znajduje się natomiast w obrębie międzynarodowego korytarza 

ekologicznego doliny Górnej Odry.  

Złoże „Cisek” jest oddalone o ponad 5 km w linii prostej od najbliższej formy 

ochrony tj. Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 



 32 

Wielkich. Najbliższy obszar Natura 2000 Łęg Zdzieszowicki PLH160011 jest odległy o 

14 km od omawianego obszaru. Realizacja planowanego przedsięwzięcia 

polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” ze względu na 

znaczną odległość i niewielką skalę oddziaływania ograniczoną do terenu planowanej 

eksploatacji, nie spowoduje przekształceń ekosystemów kluczowych dla zachowania 

ciągłości korytarza ekologicznego doliny Górnej Odry.  

Z uwagi na dotychczasowy rolniczy sposób użytkowania terenu fauna podlega 

oddziaływaniom poprzez bezpośrednią działalność rolniczą np. orkę i inne prace 

polowe, będące źródłem hałasu, a tym samym płoszące zwierzęta oraz 

zanieczyszczenia, w związku z mechanizacją prac polowych i nawożeniem. W 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanego wydobycia kruszywa naturalnego znajduje 

się ferma hodowlana. Na terenie złoża nie występują drzewa ani zakrzewienia. 

Jedynie wzdłuż rowu melioracyjnego stanowiącego północno-zachodnią granicę złoża 

w wąskim pasie rosną rośliny wilgociolubne. Od strony rowu przewidziano 

pozostawienie pasa ochronnego i drogi, która ma umożliwiać odpowiednim służbom 

możliwość kontroli jego drożności. W związku z powyższym realizacja przedsięwzięcia 

nie spowoduje likwidacji pasów zadrzewień i zakrzewień wzdłuż poboczy dróg 

gruntowych, na skarpach rowów i wzdłuż brzegów cieków. 

Na terenie złoża znajduje się nie ukończony staw hodowlany, wypełniony 

wodą. Wskutek eksploatacji zostanie on nieznacznie pogłębiony co może wywołać 

niepożądany wpływ na gatunki płazów, które go zasiedlają. 

 

Faza eksploatacji 

Udostępnienie złoża poprzez sukcesywne zdejmowanie nadkładu pozwoli na 

stopniowe przemieszczanie się zwierząt. Wyrobiska będą otoczone wałami 

składowanej gleby oraz hałdami nadkładu. Wysokie na 2–3 m pryzmy będą 

prowokowały drobną zwierzynę do szukania dróg wzdłuż skarp.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu 

kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” nie nastąpi pogorszenie stanu 

ochrony siedlisk i gatunków zwierząt chronionych w obszarach Natura 2000 

w dolinie Górnej Odry.  
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Ptaki przelatujące nad obszarem planowanej realizacji przedsięwzięcia, 

(potencjalnie również ptaki chronione) w okresie udostępnienia i eksploatacji złoża 

będą omijać ten teren. W minimalny sposób dotyczy to gatunków poruszających się 

w korytarzu ekologicznym Górnej Odry. Będzie to spowodowane emisją hałasu ze 

źródeł zlokalizowanych na terenie kopalni oraz w istniejącym w sąsiedztwie zakładzie 

produkcji zwierzęcej. Należy uznać, że ptaki zostaną wypłoszone w strefie 

oddziaływania hałasu o poziomie dźwięku wyższym od 50 dB.  

Po zakończeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” na 

powierzchni około 8 ha powstaną zbiorniki wodne stanowiące miejsce żerowania 

ptaków, a po odpowiednim ukształtowaniu (np. płaty szuwaru) również miejsce 

rozmnażania gatunków związanych ze środowiskiem wód stojących.  

 Zbiorniki wodne będą korzystnie wpływały na krajobraz rolniczy oraz mogą 

poprawić funkcjonalność międzynarodowego korytarza ekologicznego doliny Górnej 

Odry. Zbiorniki wodne w wyrobiskach poeksploatacyjnych stanowią ważne z punktu 

widzenia zasadniczej funkcji, jaką spełnia korytarz ekologiczny obszary 

umożliwiające wędrówkę i bytowanie zwierząt. 

 

7.2. Ocena oddziaływań skumulowanych (z innymi zakładami 

wydobywczymi) i związanych z transportem kruszywa 

W przypadku eksploatacji złóż w dolinie Odry nie zachodzi zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych, ponieważ: 

 zakłady górnicze nie wykorzystują do celów technologicznych wód 

powierzchniowych i podziemnych, 

 mokre zawiesiny pyłów i drobnych frakcji piasku będą osadzać się na dnie 

wyrobiska, czyli będą wracać do środowiska z którego pochodzą. 

Zakłady górnicze prowadzą eksploatację na mokro, co nie wywołuje zapylenia 

powietrza. Wyłącznie przy pracy sprzętu pomocniczego o napędzie spalinowym 

(koparki, spycharki i samochody technologiczne) następuje lokalna emisja spalin.  

Mimo odmiennego charakteru powietrze w otoczeniu przedsięwzięcia może 

być zanieczyszczone przez uciążliwe odory z fermy hodowlanej drobiu. Dlatego 



 34 

uznano, że kumulowanie się gazów spalinowych, pyłów z przy przemieszczaniu mas 

skalnych oraz odorów będzie zauważalna uciążliwość zapachowa (Tab. 6). 

Uzyskane wyniki pozwoliły określić efekt skumulowanych oddziaływań 

istniejących zakładów wydobywczych, który uznano za nieistotny z punktu widzenia 

ochrony miejsc żerowania i odpoczynku fauny oraz korytarza łączącego dwa obszary 

Natura 2000 (Tab.6). 

Częstotliwość kursów na drodze transportu produktów wynosić będzie średnio 

10 – 12 dziennie (w dni powszednie) w okresie eksploatacji złoża przewidzianym na 

około 10 – 20 lat, (uwzględniając roczne wydobycie w granicach 100 – 250 tys. Mg i 

jednorazowy załadunek samochodu około 30 Mg). Poza wzrostem częstotliwości 

ruchu pojazdów w czasie funkcjonowania drogi transportu produktów ze złoża 

„Cisek” nie przewiduje się utrudnień w sposobie korzystania z dróg, a tym samym 

terenów przyległych. 

 

Tab. 6. Ocena oddziaływań skumulowanych na korytarz ekologiczny rzeki Odry. 

 

Receptor / czynnik emisja 
Bierawa 

KN 

Ferma 

hodowlana 

Cisek 

KN 

Efekt 

skumulowany 

Gazy i pyły WZ WP WZ 16 

Hałas i wibracje WI WZ WI 13 

Ograniczenie miejsca żerowania i 
odpoczynku fauny 

WI WNZ WNZ 7 

Ograniczenie funkcjonalności korytarza 
łączącego obszary Natura 2000 

WI WNZ WNZ 7 

Wpływ 
BW (brak wpływu) – całkowity brak oddziaływania (punktacja 0); 
WNZ (wpływ nieznaczący) – oddziaływanie nieznaczące, w praktyce nie powodujące mierzalnych (odczuwalnych) 
skutków w środowisku (punktacja 1); 
WZ (wpływ znaczący) – oddziaływanie zauważalne, powodujące mierzalne skutki środowiskowe (od 10 do 15% 
odpowiedniego standardu jakości środowiska w danym komponencie) - (punktacja 3); 
WI (wpływ istotny) – oddziaływanie powodujące zasadniczą zmianę określonych parametrów jakości środowiska 
(od 15% do 35 % standardu jakości środowiska w danym komponencie) - (punktacja 5); 
WP (wpływ poważny) – oddziaływanie, które może powodować wyczerpanie chłonności środowiska (ryzyko 
okresowego, ale mieszczącego się w dozwolonych granicach częstości występowania, przekraczania standardów 
jakości środowiska poza terenem instalacji) - (punktacja 10); 
WND (wpływ niedozwolony) – oddziaływanie, które może z dużym prawdopodobieństwem powodować naruszenie 
standardów jakości środowiska poza terenem instalacji (punktacja 100); 
 
Efekt skumulowany służy do zakwalifikowania zidentyfikowanych wpływów na grupy oddziaływań: 
 

 Nieistotnych <15 pkt,  
 Zauważalnych > 15 pkt < 21 pkt,  
 Znaczących > 21 pkt < 35 pkt, 
 Poważnych > 35 pkt < 70 pkt,  
 Wymagających eliminacji > 70 pkt lub z zapisem wykluczającym. 
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7.3. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na stosunki wodne  

Zwierciadło wody w rejonie złoża „Cisek” występuje na głębokości około 3,5 

m p.p.t., a stabilizuje się na głębokości ok. 2 m p.p.t. Zatem już nadkład o średniej 

grubości wynoszącej 1,7 m (bez gleby) jest częściowo zawodniony. Po zdjęciu 

nadkładu zwierciadło wody ustabilizuje się na rzędnej ca 171 – 173 m n.p.m.. 

Powstałe zbiorniki wodne będą dodatkowo zasilane opadami atmosferycznymi, co w 

dalszym ciągu będzie powodowało podnoszenie zwierciadła wody. Ocenia się, że 

zjawisko to będzie występować głównie w okresie nawalnych opadów 

atmosferycznych, powodzi oraz w czasie wiosennych roztopów. Efekt ten będzie 

równoważony przez następujące czynniki:  

 eksploatacja kruszywa, które zawiera zwykle kilkanaście % wody,  

 drenujący charakter rzeki Odry i spływ wód w kierunku północno-wschodnim, 

 parowanie powierzchniowe. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje obniżenia zwierciadła 

wód gruntowych. Tym samy nie będzie mieć zarówno ilościowego, jaki i 

jakościowego wpływu na charakter czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

W trakcie eksploatacji może nastąpić skażenie wód powstających zbiorników 

ze względu na używany sprzęt. Skażenie takie będzie wówczas widoczne w postaci 

charakterystycznych plam olejów wskazujących na zanieczyszczenie. W celu 

uniknięcia skażeń, maszyny i urządzenia powinny mieć ważne pozwolenia na 

dopuszczenie do ruchu oraz winny być atestowane w zakresie składu spalin i 

szczelności układu paliwowego. 

 Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” spowoduje zmiany 

stosunków wodnych w zasięgu terenu górniczego. Nie nastąpi obniżenie zwierciadła 

wód gruntowych i nie będzie mieć wpływu na zmianę zasilania, a tym samym jakość 

wód.  

 

7.4. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko akustyczne i 
klimat  

Określenie ochrony akustycznej terenu 

W bezpośrednim otoczeniu złoża kruszywa naturalnego „Cisek” występują 

tereny upraw rolnych, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14.06.2007 (Dz.U.2007.120.826) nie podlegają ochronie akustycznej. Zabudowa 
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mieszkalno-zagrodowa podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości 

60 m na zachód (pojedynczy budynek) oraz 130 m na północ (przysiółek Olszowa – 

kilka budynków). Od strony tych zabudowań, w pasach ochronnych przyszłego 

wyrobiska będzie wykonany wał, który zmniejszy propagację hałasu związanego z 

pracą maszyn na terenie zakładu wydobywczego. 

Ferma hodowlana nie jest objęta ochroną akustyczną. 

 

Metodyka obliczeń i ocena hałasu przemysłowego 

Ocenę oddziaływania akustycznego kopalni „Cisek” wykonano zgodnie z 

Instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej ITB 338/96 (Metody określania 

uciążliwości i zasięgu hałasów przemysłowych). W tym celu wykorzystano program 

atestowany przez Instytut.  

Obliczenia wykonano osobno dla Pola I i Pola II, będą one eksploatowane po 

kolei. Wykonano symulację hałasu, który będą powodowały pracujące w 

wyrobiskach maszyny wydobywcze (Tab. 5). Eksploatacja prowadzona będzie w 

systemie dwuzmianowym w porze dnia (dwie dniówki robocze po 8 godzin), krócej 

w okresie zimowym, ze względu na krótszy dzień oraz mniejsze zapotrzebowanie na 

kruszywo. Maszyny pracować będą po 8–12 godzin dziennie, co związane jest 

technologią wydobycia i przerwami związanymi z konserwacją. Spowoduje to 

ograniczenie hałasu w godzinach wczesnorannych i wieczornych.  

W obliczeniach uwzględniono wpływ zaprojektowanych przez inwestora 

ekranów usypanych z nadkładu i gleby oraz rozprzestrzenianie się dźwięku w 

powietrzu.  

W bliskim sąsiedztwie fermy hodowlanej uznano że tło akustyczne wynosi 10 

dB. Na terenie fermy brak zgłoszonych obiektów powodujących stałe rozchodzenie 

fali dźwiękowej. Jednak dość często na terenie fermy poruszają się maszyny 

transportowe i rolnicze. Ze względu na brak możliwości ustalenia godzin pracy tych 

maszyn oraz znaczne oddalenie fermy od terenów chronionych przed hałasem 

przemysłowym podczas obliczeń wpływu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża 

„Cisek” nie ich położenia ani poziomu dźwięku. 
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Dopuszczalne poziomy hałasu  

 Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dla terenów 

zabudowy mieszkaniowej określa się dopuszczalne poziomy hałasu powodowanego 

przez źródła inne niż hałas drogowy (2007). 

 Dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z 

dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz. Ustaw z 2014 poz. 112) obowiązuje dopuszczalny 

poziom hałasu:  

 w porze dnia, (tj. od godz. 6.00 do 22.00) równoważny poziom dźwięku A 

określony dla przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym 

godzinom: 55 dB 

 w porze nocy, (tj. od godz. 22.00 do 6.00) równoważny poziom dźwięku A 

określony dla przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej 

godzinie: 45 dB. 

 

Parametry przyjęte w modelu i komputerowej symulacji propagacji hałasu, źródeł i 

elementów planowanego przedsięwzięcia szczegółowo przedstawia tabela 7. 

 

Tab. 7. Parametry przyjęte w modelu i komputerowej symulacji propagacji hałasu, 
źródeł i elementów 

Hałas  Przemysłowy Zewnętrzny  

 

Program HPZ ’ 2001 Windows: Wersja: listopad'2007 

Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0232 A.G.H. Wydz. GGiOŚ 

Opis projektu: raport oddziaływania na środowisko eksploatacji kruszywa ze złoża Cisek 

  

Temperatura powietrza= 10°C Wilgotność względna RH = 70% 

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE NA POLU I,     liczba = 4 

Lp Symbol Rodzaj x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0 

1 K1 koparka 92,1 240,4 1,5 100,0 3 

2 S1 spycharka 88,5 196,8 1,5 99,0 3 

3 KP1 Koparka 

pływająca 

135,3 216,7 0,0 96,0 3 

4 T1 transport 121,8 343,8 1,5 100,0 3 

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE NA POLU II,     liczba = 4 

Lp Symbol Rodzaj x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0 

1 K2 koparka 314,4 111,8 1,5 100,0 3 
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Lp Symbol Rodzaj x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0 

2 S2 spycharka 362,6 124,0 1,5 99,0 3 

3 KP2 Koparka 

pływająca 

411,4 157,7 0,0 96,0 3 

4 T2 transport 420,6 55,1 1,5 100,0 3 

 

 

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 19 

Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

1 BG1  25,1;67,8  44,3;77,7  40,6;84,8  21,4;74,9  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 0,8    

2 BG2  32,2;118,3  37,5;121,0  33,9;128,1  28,6;125,4  8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    

3 BG3  263,1;168,1  353,7;193,7  349,6;208,1  259,0;182,5  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 0,8    

4 BG4  253,9;201,0  342,7;227,4  338,4;241,8  249,6;215,4  12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 0,8 0,8    

5 BM1  10,3;118,7  22,7;126,3  16,4;136,5  4,0;128,9  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 0,8    

6 BM2  41,8;471,3  57,7;480,1  52,9;488,8  37,0;480,0  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 0,8    

7 BM3  110,8;496,9  126,4;501,9  123,7;510,5  108,1;505,5  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 0,8    

8 BM4  143,7;483,1  153,7;485,8  151,4;494,5  141,4;491,8  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 0,8    

9 BG5  103,0;480,1  110,5;482,4  104,6;501,5  97,1;499,2  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    

10 BG6  167,8;491,9  178,1;494,2  172,7;518,6  162,4;516,3  9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    

11 E1  132,4;48,2  138,8;51,3  69,1;195,3  62,7;192,2  3,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    
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Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

12 E2  73,3;183,0  79,7;183,0  79,7;253,0  73,3;253,0  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

13 E3  79,7;251,5  89,9;290,9  86,0;291,9  75,8;252,5  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

14 E4  89,9;291,7  140,2;377,8  136,7;379,8  86,4;293,7  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

15 E5  185,2;349,5  187,7;362,2  128,8;373,8  126,3;361,1  3,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

16 E6  269,8;64,3  191,9;362,2  188,0;361,2  265,9;63,3  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

17 E7  264,8;120,0  385,7;152,1  384,7;156,0  263,8;123,9  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

18 E8  383,8;160,3  369,2;223,1  365,3;222,2  379,9;159,4  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

19 E9  371,1;210,9  492,9;250,0  491,7;253,8  369,9;214,7  2,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

S I A T K A   P U N K T Ó W   O B S E R W A C J I 

Xmin[m] Xmax[m] Ymin[m] Ymax[m] dx[m] dy[m]  z[m] Ltła[dB] 

-25,0 540,0 0,0 540,0 20,0 15,0 4,0 0,00 

 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji, podczas pracy maszyn na polu I 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

1 P1 196,2 72,7 4,0 54,8 

2 P2 115,4 40,6 4,0 50,2 

3 P3 48,2 79,6 4,0 49,0 

4 P4 20,5 117,1 4,0 49,1 

5 P5 22,7 150,8 4,0 52,1 

6 P6 23,4 211,3 4,0 54,3 

7 P7 25,5 260,3 4,0 54,4 

8 P8 43,9 312,4 4,0 55,4 

9 P9 54,5 366,7 4,0 53,3 

10 P10 86,4 426,5 4,0 50,6 

11 P11 58,1 470,1 4,0 47,5 
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Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

12 P12 77,9 513,7 4,0 47,5 

13 P13 117,5 480,8 4,0 48,8 

14 P14 150,1 480,1 4,0 50,2 

15 P15 179,9 487,7 4,0 45,4 

16 P16 232,3 413,4 4,0 50,9 

17 P17 253,5 327,7 4,0 54,7 

18 P18 267,7 248,1 4,0 54,9 

19 P19 258,5 192,2 4,0 54,5 

20 P20 276,2 162,3 4,0 52,3 

21 P21 354,8 212,9 4,0 41,5 

22 P22 397,3 249,6 4,0 48,2 

23 P23 468,1 292,5 4,0 47,1 

24 P24 534,6 215,9 4,0 38,5 

25 P25 513,4 41,3 4,0 45,0 

26 P26 320,8 -17,6 4,0 49,7 

27 P27 3,5 7,7 4,0 40,1 

28 P28 -70,1 238,9 4,0 48,0 

29 P29 25,5 498,4 4,0 42,0 

30 P30 185,5 550,5 4,0 37,5 

31 P31 324,3 425,7 4,0 49,8 

32 P32 433,4 391,2 4,0 47,0 

 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji, podczas pracy maszyn na polu II 

Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

1 P1 196,2 72,7 4,0 52,4 

2 P2 115,4 40,6 4,0 48,4 

3 P3 48,2 79,6 4,0 46,1 

4 P4 20,5 117,1 4,0 44,0 

5 P5 22,7 150,8 4,0 45,7 

6 P6 23,4 211,3 4,0 42,2 

7 P7 25,5 260,3 4,0 41,5 

8 P8 43,9 312,4 4,0 40,4 

9 P9 54,5 366,7 4,0 36,6 

10 P10 86,4 426,5 4,0 30,9 

11 P11 58,1 470,1 4,0 29,9 

12 P12 77,9 513,7 4,0 29,5 

13 P13 117,5 480,8 4,0 30,6 

14 P14 150,1 480,1 4,0 33,3 

15 P15 179,9 487,7 4,0 36,6 

16 P16 232,3 413,4 4,0 38,2 

17 P17 253,5 327,7 4,0 38,6 
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Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

18 P18 267,7 248,1 4,0 41,5 

19 P19 258,5 192,2 4,0 41,6 

20 P20 276,2 162,3 4,0 59,5 

21 P21 354,8 212,9 4,0 54,9 

22 P22 397,3 249,6 4,0 53,5 

23 P23 468,1 292,5 4,0 49,8 

24 P24 534,6 215,9 4,0 51,8 

25 P25 513,4 41,3 4,0 55,4 

26 P26 320,8 -17,6 4,0 55,3 

27 P27 3,5 7,7 4,0 43,1 

28 P28 -70,1 238,9 4,0 39,6 

29 P29 25,5 498,4 4,0 28,9 

30 P30 185,5 550,5 4,0 33,6 

31 P31 324,3 425,7 4,0 44,3 

32 P32 433,4 391,2 4,0 43,7 

Prognozę rozkładu pola akustycznego wykonano przy założeniu pracy 

wszystkich urządzeń stanowiących źródła hałasu (wysokość 4,0 m nad ziemią) w 

porze dnia (6.00–22.00). Obliczenia wykonano osobno dla Pola I i II zakładając, że 

na każdym polu będzie wykorzystany ten sam park maszynowy i sposób 

eksploatacji. 

W fazie eksploatacji zakładu: 

 nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy 

zagrodowej A = 55 dB (Rys. 4a, Rys. 4b). 

Jako dopuszczalny czas pracy zakładu określa się porę dnia (od 6.00 do 22.00) - dni 

powszednie.  

 Transport surowców ze złoża „Cisek” odbywał się będzie samochodami 

ciężarowymi przystosowanymi do przewożenia kruszywa (Karta inf. przedsięwzięcia, 

2017). W trakcie budowy i eksploatacji dróg technicznych oddziaływanie związane z 

transportem spowoduje chwilowy wzrost poziomu hałasu, dotyczyć to będzie 

wyłącznie pasa drogowego. Oddziaływanie to nie będzie źródłem ponadnormatywnej 

emisji hałasu do środowiska. Transport odbywał się będzie w porze dnia. 
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Rys. 4a. Mapa rozkładu pola akustycznego wokół złoża Cisek, przy 

eksploatacji w polu I. Opis źródeł wszechkierunkowych jak w tabeli 7, w punktach 

obserwacyjnych podano wyliczone wartości dźwięku. 

 

Ekrany akustyczne  

 Funkcje ekranów akustycznych pełnić będą wały gleby, hałdy nadkładu, 

budynki gospodarcze oraz pasy zieleni. Obwałowanie zabezpieczone zostanie przed 

osuwaniem się mas ziemnych. 

Gleba będzie składowana w pasach ochronnych w postaci wałów o szerokości 

4 m i wysokości 2-3 m. Od strony zabudowań pojedynczy budynek mieszkalny na 

zachód i przysiółek Olszowa ze względu na ochronę akustyczną przewiduje się 
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wzniesienie ekranów o wysokości 3 m – zwały gleby oraz hałdy nadkładu o 

wysokości 3 m. Wały gleby oraz hałdy nadkładu będą zlokalizowane w obrębie 

terenu górniczego. Funkcje ekranów akustycznych pełnić będą również budynki 

gospodarcze (oznaczone jako BG w tabeli 7 część: ekrany akustyczne) 

zlokalizowane wokół złoża, w tym zabudowania fermy hodowlanej (Rys. 4a, Rys. 

4b). 

 

 

 

Rys. 4b. Mapa rozkładu pola akustycznego wokół złoża Cisek, przy 

eksploatacji w polu II. Opis źródeł wszechkierunkowych jak w tabeli 7, w punktach 

obserwacyjnych podano wyliczone wartości dźwięku. 
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Przy spełnieniu warunków opisanych w obliczonym modelu, zwłaszcza 

usypanie od strony budynków mieszkalnych (od zachodu i północy) oraz od strony 

fermy hodowlanej drobiu nasypów o wysokości 3 m nie dojdzie do przekroczenia 

dopuszczalnych norm. Nie ma też możliwości aby poziom dźwięku w rejonie fermy 

hodowlanej w powodował istotne pogorszenie warunków bytowych dla zwierząt 

hodowlanych.  

 

7.5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze  

Przesuszenie skał nadkładu na zwałowiskach w okresie długiego okresu suszy 

może powodować podnoszenie drobnej frakcji i unoszenie jej do powietrza. W takim 

przypadku przewiduje się zraszanie zwałowisk.  

 

Drogi transportu 

Masy ziemne na zwałowiska tymczasowe i hałdy częściowo będą spychane, a 

częściowo przewożone przy użyciu samochodów technologicznych. Skały nadkładu 

będą częściowo wilgotne i ich transport nie będzie powodował istotnego 

zanieczyszczenia powietrza. Transport produktów ze złoża „Cisek” odbywał się 

będzie samochodami ciężarowymi przystosowanymi do przewożenia kruszywa 

(Karta inf. przedsięwzięcia, 2017).  

 Z terenu złoża wyjazd samochodów do odbiorców będzie odbywał się poprzez 

ul. Brzozową (działki: 274; 1358; 420; 337/1); następnie ul. Zwycięstwa (działki: 

334/1; 232/2; 437); ul. Sukowską (działki761; 874; 886; 1196) do drogi krajowej 

49.  

 W trakcie eksploatacji drogi oddziaływanie związane z transportem kruszywa 

ze złoża „Cisek” tj., chwilowy wzrost emisji zanieczyszczeń powodowany pracą 

silników samochodów wykorzystywanych do transportu, dotyczyć będzie wyłącznie 

pasa drogowego. Oddziaływanie to nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska na 

przedmiotowym terenie.  

Podsumowując należy uznać, że wymienione oddziaływanie realizacji, 

eksploatacji i związanego z tym transportu w omawianym przedsięwzięciu będzie 

nieistotne z punktu ochrony powietrza. Na każdym z etapów zastosowanie 

odpowiednich rozwiązań organizacyjno-technicznych będzie miało na celu 
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ograniczanie niezorganizowanej emisji substancji gazowo-pyłowych, np. sprzęt w 

dobrym stanie technicznym, minimalizowanie ruchu pojazdów poprzez wyznaczanie 

torów jazdy.  

 

7.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, ruchy masowe i krajobraz  

W dominującym otwartym krajobrazie rolniczym zbiorniki wodne powstające 

po eksploatacji kruszywa urozmaicają krajobraz.  

W wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa 

naturalnego ze złoża „Cisek” nastąpi trwała zmiana powierzchni terenu. Wydobycie 

kopaliny spowoduje powstanie dwóch wyrobisk o całkowitej głębokości 6 - 10 m. 

Wyrobiska wypełnione będą wodą, a głębokość zbiorników wyniesie średnio 6 m. 

Skarpy docelowe powinny zostać wyprofilowane do kąta zapewniającego ich 

stateczność, tj. skarpy nadkładowe będą miały nachylenie wynoszące 50° – 65°, a 

skarpy złożowe 30º. 

 Roboty górnicze przebiegać będą w granicach utworzonego obszaru 

górniczego. Zagospodarowaniem objęte zostanie około 87% powierzchni całego 

udokumentowanego złoża „Cisek”. 

 Spośród ruchów masowych na obszarze kopalni „Cisek” przewidziano 

możliwość wystąpienia na ścianach odkrywek małych osuwisk oraz osypywanie i 

spełzywanie na zwałowiskach nadkładu. Przy założeniu, że eksploatacja będzie 

uwzględniała możliwość rozwoju ruchów masowych będą one łatwe do usunięcia i 

nie będą prowokowały do rozwoju ruchów masowych na terenach sąsiednich. 

 Dotychczasowy krajobraz rolniczy ulegnie przekształceniu na krajobraz 

eksploatacji górnictwa odkrywkowego. Po rekultywacji nastąpi wzrost powierzchni 

terenów wodnych, co dodatkowo wzbogaci strukturę krajobrazu.  

Podsumowując, przedsięwzięcie polegające na eksploatacji kruszywa 

naturalnego ze złoża „Cisek” spowoduje trwałą deformację powierzchni terenu na 

powierzchni około 8 ha. Na skarpach wyrobisk i zwałowisk w trakcie eksploatacji 

może dojść do uruchomienia procesów osuwiskowych na niewielką skalę, o których 

Inwestor ma świadomość, a odpowiednie zabiegi określone zostaną w projekcie 

zagospodarowania złoża i w planie ruchu. Włączając w to powstanie na miejscu 
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upraw rolnych zbiornika wodnego uznano powyższe oddziaływania za nieistotne z 

punktu widzenia ochrony powierzchni terenu i krajobrazu. 

 

7.7. Oddziaływanie na dobra materialne, zabytki kultury  

Na analizowanym terenie nie występują dobra materialne i obiekty 

dziedzictwa kulturowego.  

Lokalny wodociąg oraz linia przesyłowa energii elektrycznej musi zostać 

usunięta z terenu złoża. Odbiorcą jest ferma hodowlana drobiu. Zarówno wodociąg 

jak i linia energetyczna powinna być odtworzona na koszt inwestora kopalni „Cisek” 

w taki sposób aby nie powodować przerwy w dostawach wody i energii elektrycznej. 

 

7.8. Łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu  

Eksploatacja odkrywkowa kopalin przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu 

poprzez bezpośrednią emisję gazów cieplarnianych powodowaną pracą maszyn 

górniczych oraz transportem wewnętrznym i zewnętrznym. Rozpatrywana skala 

przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego w kopalni 

odkrywkowej w ilości 100-250 tys. Mg pozwala jednak na stwierdzenie, że skutki 

emisji będą niezauważalne. 

Omawiany obszar w 1997 roku został w całości zalany falą powodziową na 

Odrze. Mimo rozpoczęcia inwestycji przeciwpowodziowych powyżej Raciborza 

(Buków, Racibórz Dolny) prawdopodobieństwo wystąpienia rzeki z koryta, przy 

podobnych warunkach jak w 1997 jest nadal prawdopodobne. 

W efekcie wybrania kruszywa i powstania pustki częściowo wypełnionej wodą 

można uznać, że przedsięwzięcie zwiększa adaptację do postępujących zmian 

klimatu w następujący sposób: 

- przejęcie pewnej ilości wody podczas przepływu fali powodziowej na Odrze, 

- dostęp do wód podczas fali upałów np. dla zwierząt hodowlanych, 

- dostęp do wód podczas suszy. 
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8. Oddziaływania występujące po zakończeniu eksploatacji  

  

Po zakończeniu eksploatacji ze złoża „Cisek” przewiduje się wodny kierunek 

rekultywacji. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” spowoduje 

powstanie wyrobisk wgłębnych na powierzchni około 7 ha, w tym w obrębie Pola I – 

4,1 ha, a Pola II – 2,8 ha i całkowitej głębokości od około 6,0 m do około 10 m. 

Wyrobiska te wypełnione będą wodą, a głębokość zbiorników wodnych wyniesie 

około 4 – 8 m. Skarpy docelowe zostaną wyprofilowane w celu zapewnienia ich 

stateczności (w nadkładzie będą miały nachylenie około 50° – 65°, a skarpy w złożu 

około 30°), a następnie skarpy nadwodne zostaną zadarnione (obsiane trawą) w 

celu ich wzmocnienia i zabezpieczenia przed erozją. 

W dominującym otwartym krajobrazie rolniczym zbiorniki wodne powstające 

po eksploatacji kruszywa urozmaicają krajobraz.  

Po zakończeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” powstaną 

dwa zbiorniki wodne (łączna pow. 7 ha), które mogą stanowić miejsce żerowania 

ptaków, miejsce rozmnażania gatunków związanych ze środowiskiem wód 

stojących. Zbiornik taki charakteryzuje się większą bioróżnorodnością w stosunku do 

otaczających je terenów sąsiednich użytkowanych rolniczo.  

Zagospodarowanie zbiorników powinno wynikać z uwarunkowań 

środowiskowych ich położenia w korytarzu ekologicznym doliny Odry. Ze względu na 

ograniczone możliwości spuszczania wody zbiorniki nie mogą być przekształcone w 

stawy hodowlane.  

 

9. Skutki w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia  

 

W przypadku niepodejmowania planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” może nastąpić utrata jego 

zasobów. Powodem może być presja osadnicza i zagospodarowanie obszaru w 

kierunku budownictwa mieszkaniowego. Jest to tym bardziej prawdopodobne, 

ponieważ dla omawianego terenu nie sporządzono miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, który chroniłby skutecznie zasoby kopaliny 

przed niewłaściwym zagospodarowaniem na powierzchni. Z punktu widzenia 
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racjonalnej gospodarki i ochrony zasobów nieodnawialnych, jakimi są kopaliny, 

utrata tych zasobów byłaby niewłaściwa. 

W przypadku niepodejmowania planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” w granicach tego złoża 

zostanie zachowany opisywany powyżej stan środowiska.  

 

10. Oddziaływanie na ludzi  

  

Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu 

kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” nie będzie mieć negatywnego wpływu na 

tereny mieszkalne i okolicznych mieszkańców. Zabudowa zagrodowa w sąsiedztwie 

złoża powinna być zabezpieczona podwyższonym wałem pełniącym funkcje ekranu 

akustycznego o wysokości 3 m przed rozprzestrzenianiem się hałasu związanego z 

pracą maszyn na terenie zakładu wydobywczego.  

 Obszar, na którym prowadzona będzie eksploatacja zostanie zabezpieczony 

oraz oznakowany tablicami, na których zostanie umieszczona: nazwa zakładu 

górniczego oraz napis zakazujący wstępu osobom nieupoważnionym. Miejsca 

niebezpieczne nieznajdujące się pod stałym dozorem, zostaną zabezpieczone w 

sposób ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego.  

 Eksploatacja złoża spod lustra wody koparką pływającą będzie odbywać się 

zgodnie z projektem technicznym eksploatacji. Dla zachowania bezpieczeństwa 

załoga pracująca na jednostce pływającej będzie zaopatrzona w kamizelki 

ratunkowe – kapoki, a koparka zostanie wyposażona w łódź wiosłową.  

 Maszyny i urządzenia będą eksploatowane, konserwowane oraz naprawiane 

zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i stale utrzymywane w takim stanie, 

aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi oraz były wykorzystywane zgodnie z ich 

przeznaczeniem. Maszyny i inne urządzenia będą wyposażone w niezbędne i 

sprawne zabezpieczenia gwarantujące bezpieczne ich użytkowanie, w tym w sprzęt 

gaśniczy. 

 Pracownicy w kopalni będą zaopatrzeni w odzież roboczą i ochronną oraz 

sprzęt ochrony osobistej w zależności od obsługiwanego stanowiska oraz odbędą 
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szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn 

oraz zagrożeń pożarowych związanych ze stosowaniem sprzętu ciężkiego. 

 

 

11. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

środowisko 

 

Działania majce na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań 

na środowisko związane są z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko 

akustyczne i powietrze.  

W celu zmniejszenia propagacji hałasu związanego z pracą maszyn na terenie 

zakładu wydobywczego w pasach ochronnych przyszłych wyrobisk zostaną 

wykonane wały pełniące rolę ekranów akustycznych.  

Ochrona powietrza 

Przesuszenie skał nadkładu na zwałowiskach w czasie długiego okresu suszy 

może powodować pylenie – podnoszenie drobnej frakcji i unoszenie jej do 

powietrza. W takim przypadku przewiduje się zraszanie zwałowisk. Po zakończeniu 

eksploatacji skarpy nadwodne zostaną obsiane trawą w celu zabezpieczenia przed 

erozją oraz ich wzmocnienia.  

Ze względu na znaczne oddalenie od obszarów chronionych i obszarów Natura 

2000, a tym samym brak na nie negatywnych oddziaływań związanych z realizacją 

planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność podejmowania szczególnych 

działań w zakresie ich ochrony. Nie przewiduje się kompensacji przyrodniczej.  

Ochrona płazów 

Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (WOŚ. 

4241.175.2017.IM.2) na inwestora nałożono konieczność skontrolowania czy w 

stawie hodowlanym występują chronione gatunki płazów. W przypadku stwierdzenia 

ich obecności prace mają być prowadzone w sposób umożliwiających ich ochronę. 
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12. Poważna awaria przemysłowa 

 

Zgodnie z art. 248 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001. 

62.627) dla planowanych przedsięwzięć wprowadzono dwie kategorię obiektów: 

 zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  

 zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Kopalnia „Cisek” nie spełnia kryterium określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 

niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej. 

 

13. Transgraniczne oddziaływanie 

 

Po wykonaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” nie 

stwierdzono wieloprzestrzennego wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Granica 

państwa znajduje się około 25 km na południe. Tym samym na mocy 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. 2008.199.1227) nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny 

oddziaływania w kontekście transgranicznym.  

 

14. Analiza konfliktów społecznych 

  

Położenie złoża „Cisek” w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych (1 budynek 60 m 

na zachód i grupa budynków 130 m na północ) powoduje, że mieszkańcy mogą czuć 

się zagrożeni. Zdaniem autorów raportu należy dopilnować aby konsultacje 

społeczne w procedurze Oceny Oddziaływania na Środowisko dla przedsięwzięcia 

polegającego na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża Cisek w pierwszej 

kolejności objęły mieszkańców wspomnianych zabudowań. 
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W dolinie Odry, w bliskim sąsiedztwie omawianego obszaru znajdują się liczne 

zakłady górnicze o różnym okresie i intensywności eksploatacji. Ich działanie w 

ostatnich latach nie doprowadziło do poważnych konfliktów z miejscową ludnością.  

 

15. Monitoring oddziaływania na środowisko 

 

W świetle przeprowadzonych analiz przyszłego oddziaływania na środowisko 

eksploatacji kruszywa naturalnego w kopalni „Cisek” nie ma konieczności 

prowadzenia monitoringu oddziaływania na środowisko.  

Ze względu na kontakt hydrauliczny złoża z czwartorzędowymi wodami 

podziemnymi w dolinie Odry zaleca się obserwację lustra wody i identyfikację plam 

zanieczyszczeń. Skażenie takie może mieć miejsce z uwagi na używany sprzęt, a 

będzie widoczne w postaci charakterystycznych plam olejów.  

 

 

16. Trudności napotkane podczas sporządzania raportu 

  

W trakcie sporządzania niniejszego raportu autorzy nie napotkali trudności. 

Zleceniodawca udostępnił autorom materiały i udzielił niezbędnych informacji, które 

posłużyły do wykonania raportu.  

 

17. Podsumowanie  

 

Złoże „Cisek” zlokalizowane jest w miejscowości Steblów, w gminie Cisek, 

powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, województwie opolskim. Złoże położone jest w 

dolinie rzeki Odry na południe od miasta Kędzierzyn-Koźle. Złoże dzieli się na dwa 

pola eksploatacyjne (Pole I i II) o łącznej powierzchni 8,55 ha. Zasoby złoża, 

udokumentowane w kat. C1, wynoszą około 906 tys. Mg. 

Przewiduje się wydobycie kopaliny na poziomie 100 – 250 tys. Mg rocznie. Przy 

takiej skali wydobycia okres eksploatacji potrwa 8 – 15 lat. Wydobycie kopaliny 

spowoduje powstanie wyrobisk o całkowitej głębokości około 6 – 10 m. Wyrobiska 

te wypełnione będą wodą, a głębokość zbiorników wodnych wyniesie około 7 m. 
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Przewidywany wpływ eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Cisek” na środowisko 

zawierał się będzie w granicach terenu górniczego.  

Eksploatacja kopaliny będzie powodowała emisję hałasu, spalin i pyłów w 

obszarze ograniczonym do terenu górniczego. Zakład górniczy nie będzie stanowił 

źródła zorganizowanej emisji substancji pyłowo-gazowych do powietrza. Przewidziana 

skala przedsięwzięcia nie wpływa na interakcje między łagodzeniem zmian klimatu a 

adaptacją do zmian klimatu. Na terenie przedsięwzięcia będzie miała miejsce 

stosunkowo niewielka emisja gazów cieplarnianych. Efekt ten będzie w pewnym 

stopniu łagodzony przez zwiększenie adaptacji omawianego obszaru do skutków 

powodzi, fal upałów i susz. 

Omawiane przedsięwzięcie nie będzie mieć wpływu na gatunki i siedliska dla 

ochrony których, wyznaczony w dolinie Odry korytarz ekologiczny oraz formy 

ochrony przyrody. W wyniku realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji 

kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek” nie nastąpi pogorszenie stanu ochrony tych 

siedlisk. Na obszarze eksploatacji nastąpi zniszczenie ekosystemów warunkujących 

występowanie gatunków polnych na powierzchni około 8,5 ha. Miejsce ekosystemu 

polnego zajmie bogatszy (pod względem bioróżnorodności) ekosystem wodny, w 

którym rozwiną się warunki do bytowania i żerowania ptaków wodnych i wodno-

błotnych.  

Eksploatacja wpłynie na lokalne stosunki wodne i krajobraz, tj. nastąpi trwała 

zmiana w krajobrazie, w miejscu terenów rolniczych powstaną zbiorniki wodne.  

W celu zminimalizowania negatywnych oddziaływań zostaną zastosowane techniczne 

środki łagodzące (np. wały ziemne pełniące rolę ekranów akustycznych i inne).  

Inwestor powinien zadbać o przeniesienie z terenu złoża lokalnego wodociągu i linii 

energetycznej w sposób umożliwiający dostawy tych mediów bez przerw do fermy 

hodowlanej drobiu zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie złoża „Cisek”. 

Autorzy niniejszego raportu uznają za celowe podjęcie realizacji przedsięwzięcia 

polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Cisek”. 
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18. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 

Złoże „Cisek” zlokalizowane jest w miejscowości Steblów, w gminie Cisek, 

powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, województwie opolskim. Złoże położone jest w 

dolinie rzeki Odry na południe od miasta Kędzierzyn-Koźle. Złoże dzieli się na dwa 

pola eksploatacyjne (Pole I i II) o łącznej powierzchni 8,55 ha. Zasoby złoża, 

udokumentowane w kat. C1, wynoszą około 906 tys. Mg. 

  Celem przedsięwzięcia jest wydobywanie kruszywa naturalnego. Złoże 

kruszywa naturalnego „Cisek” eksploatowane będzie sposobem odkrywkowym. 

Gleba i nadkład będą usuwane za pomocą koparki i spycharki. Wydobycie kopaliny 

prowadzone będzie spod lustra wody, za pomocą koparki pływającej.  

Teren realizacji przedsięwzięcia położony jest międzynarodowym korytarzu 

ekologicznym Dolina Odry.  

W granicach projektowanego przedsięwzięcia oraz w promieniu 10 km nie 

występują siedliska oraz gatunki chronione na mocy prawa polskiego oraz 

Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Obszar ten może stanowić miejsce 

żerowania niektórych ptaków chronionych, zwłaszcza drapieżnych, żerujących na 

otwartych przestrzeniach. 

W granicach projektowanego przedsięwzięcia oraz w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie nie występują chronione prawem polskim gatunki roślin i grzybów 

objętych ochroną. Teren projektowanej eksploatacji oraz tereny przyległe stanowią 

grunty rolne. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: ferma hodowlana drobiu, 

pojedynczy budynek mieszkalny (60 metrów na zachód od granic złoża) oraz 

przysiółek Olszowa (130 m na północ).  

Podstawowymi źródłami emisji na terenie przedsięwzięcia jest 

niezorganizowana emisja z procesów: 

 udostępniania i eksploatacji złoża, 

 załadunku produktów, 

 transportu wewnętrznego i wywozu produktów. 

Źródła emisji gazów stanowią maszyny spalinowe, które będą użytkowane w 

zakładzie wydobywczym: koparka, spycharka, samochody transportowe, koparka 

pływająca itp. 
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Klimat akustyczny w trakcie realizacji przedsięwzięcia w otoczeniu przyszłej 

kopalni „Cisek” kształtowany będzie przez dźwięki z terenu zakładu górniczego, 

transportu kruszywa oraz hałasu ze źródeł lokalnych. 

Na terenie kopalni „Cisek” powstawać będą odpady górnicze zaliczone do 

odpadów obojętnych. Odpady górnicze stanowiły będą skały nadkładu, łącznie z 

warstwą gleby. Skały te zostaną w pierwszym etapie wykorzystane do uformowania 

wałów pełniących funkcję ekranów akustycznych.  

Gleba i skały nadkładu składowane będą w pasach ochronnych w postaci 

wałów o szerokości 4 m i wysokości 2-3 m. Wały ochronne będą zlokalizowane w 

obrębie terenu górniczego.  

Czasowe magazynowanie odpadów (odpady komunale i przemysłowe) 

odbywać się będzie w obrębie terenu górniczego w granicach obszaru nie objętego 

zagospodarowaniem (w szczelnych kontenerach i zbiornikach) w pobliżu miejsca 

parkowania, tankowania i naprawy maszyn. 

Transport produktów odbywał się będzie samochodami ciężarowymi. 

Chwilowe uciążliwości (emisja zanieczyszczeń, hałas, pylenie zwłaszcza w okresie 

letnim) związane z transportem produktów zamykać się będą w granicach pasa 

drogowego. Nie będą stanowić ponadnormatywnej uciążliwości dla środowiska. 

Po zakończeniu eksploatacji na powierzchni około 7 ha powstaną zbiorniki 

wodne (w obrębie pola eksploatacyjnego I – 4,1 ha, Pola II – 2,8 ha). Ich głębokość 

wyniesie około 6–10 m. Skarpy docelowe zostaną wyprofilowane w celu zapewnienia 

ich stateczności (w nadkładzie będą miały nachylenie około 50° – 65°, a skarpy w 

złożu około 30°), a następnie skarpy nadwodne zostaną zadarnione (obsiane trawą) 

w celu ich wzmocnienia i zabezpieczenia przed erozją.  

Z przeprowadzonej oceny wynikają następujące wnioski: 

1. Przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża 

„Cisek” nie będzie mieć wpływu na gatunki i siedliska, na korytarz 

ekologiczny w dolinie Odry oraz na formy ochrony przyrody. 

2. Efekt skumulowanych oddziaływań istniejących zakładów wydobywczych, 

znajdujących się w sąsiedztwie uznano za nieistotny z punktu widzenia 

ochrony miejsc żerowania i odpoczynku fauny w korytarzu ekologicznym 

Odry. 
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3. Eksploatacja kruszywa ze złoża „Cisek” spowoduje zmiany stosunków 

wodnych w zasięgu terenu górniczego. Nie nastąpi obniżenie zwierciadła wód 

gruntowych i pogorszenie jakości wód w sąsiedztwie przyszłej kopalni. 

4. W wyniku eksploatacji kruszywa ze złoża „Cisek” nie nastąpi przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy zagrodowej A = 55 dB.  

5. Oddziaływanie realizacji, eksploatacji i związanego z tymi fazami transportu w 

omawianym przedsięwzięciu będzie nieistotne z punktu ochrony powietrza. 

6. Przedsięwzięcie spowoduje trwałą deformację 8,5 ha powierzchni terenu. Z 

punktu widzenia ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu oddziaływanie to 

uznać można za pozytywne – na miejscu terenów rolniczych powstanie 

zbiorniki wodne. Zbiorniki wodne w wyrobiskach poeksploatacyjnych stanowią 

ważne, z punktu widzenia zasadniczej funkcji, jaką spełnia korytarz 

ekologiczny Odry, obszary umożliwiające wędrówkę i bytowanie zwierząt.  

7. Lokalny wodociąg i linia energetyczna, która przecina złoże „Cisek” zostanie 

przeniesiona na koszt inwestora, poza obszar eksploatacji z zachowaniem 

niezbędnych filarów ochronnych. 

8. Przedsięwzięcie nie przyczynia się do pogłębiania zmian klimatu i zjawisk z 

tym związanych. Na terenie przedsięwzięcia będzie miała miejsce stosunkowo 

niewielka emisja gazów cieplarnianych. Efekt ten będzie w pewnym stopniu 

łagodzony przez zwiększenie adaptacji omawianego obszaru do skutków 

powodzi, fal upałów i susz. 

9. Nie podejmowanie realizacji przedsięwzięcia jest niezgodne z racjonalną 

gospodarką zasobami nieodnawialnymi, jakimi są kopaliny. 

Autorzy niniejszego raportu uznają za celowe podjęcie realizacji 

przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża 

„Cisek”. 
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http://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-140-159/4519-karta-informacyjna-jcwpd-nr-142/file.html
http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/the-news/menupliki/rone?download=371:jednolite-czesci-wod-jcw
http://www.gliwice.rzgw.gov.pl/pl/the-news/menupliki/rone?download=371:jednolite-czesci-wod-jcw
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi – (Dz.U. 

2016 poz. 1395) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 2014 poz. 1409)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 2014 poz. 1408) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie 

obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011 nr 25 poz. 133) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

(Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na 

drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. 2005.230.1960) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie 

listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, 

oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz. 93) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007.120.826 ze 

zmianami w 2014) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010. 

213. 1397 z póżn. zm.) 



 59 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku (Dz.U. UE. L. 

1992/206/7) w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 

i flory tzw. Dyrektywa Siedliskowa  

 Dyrektywa Rady 2009/147WE z dnia 30 listopada 209 roku sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa (Dz.U. UE. L. 2010/20/7)  tzw. Dyrektywa Ptasia 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2007/60/WE z 23.10.2000 r. 

w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki 

wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2007/60/WE z dnia 

23.10.2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, tzw. SPA2020 

 
Normy  

 PN-G-02100. Górnictwo odkrywkowe szerokość pasów ochronnych wokół 

wyrobisk odkrywkowych 

 


