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Zał. nr 17 Obliczenia oraz graficzna prezentacja izoliniowego rozkładu poziomu emitowanego hałasu – poziom 1,5m 
Zał. nr 18 Obliczenia oraz graficzna prezentacja izoliniowego rozkładu poziomu emitowanego hałasu – poziom 4,0m 
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1. Informacje podstawowe 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest ocena wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 
Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” 

w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” 
na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 
1.2. Inwestor 

Górażdże Kruszywa Sp. z o. o. 
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kruszywa naturalnego w związku 
z planowanym rozszerzeniem o ok. 18,2 ha obszaru istniejącej kopalni w obrębie 
udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III" położonego na gruntach 
miejscowości Kobylice, gmina Cisek i koniecznością uzyskania zmiany koncesji stosownie 
do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze  (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 1064 z późn. zm.) [9]. 

Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownie do wymogów 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 247 z późn. zm.) [1]. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest 
wymagane zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 ustawy [1] przed uzyskaniem: 

 ust. 1 pkt 1 - uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 
z późn. zm.) [5]; 

 ust. 1a - przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) [5]; 

 ust. 1 pkt 4 - uzyskaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 
koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji 
na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne 
i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064 z późn. zm.) [9]. 

 ust. 1 pkt 6 -  pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód, pozwolenia wodnoprawnego 
na wykonanie urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie 
z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wydawanych na podstawie ustawy 
z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624) [3]. 

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z brzmieniem art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy [1] jest w tym 
przypadku Wójt Gminy Cisek. 

Organem właściwym do uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia 
dla przedmiotowego zamierzenia zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy [1] jest Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Opolu, oraz zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy [1] Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie Koźlu, a także zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 
ustawy [1] Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. 
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1.4. Kwalifikacja przedsięwzięcia 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym aktem prawnym w zakresie kwalifikowania przedsięwzięć 
do wymogu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) [12], planowane przedsięwzięcie zostało zaliczone 
do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane w myśl poniższych 
zapisów: 

1. w zakresie związanym z rozszerzeniem/rozbudową obszaru planowanego wydobycia 
kruszyw naturalnych zgodnie z §3 ust. 2 pkt 1 w związku z §2 ust. 1 pkt 27 lit. a) - 
wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni obszaru 
górniczego nie mniejszej niż 25 ha; 

Wobec powyższego Wójt Gminy Cisek po uzyskaniu opinii: 
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie Koźlu w piśmie 

nr NZ.4315.39.2020.JK-H z dnia 21 grudnia 2020r.; 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie 

nr WOOŚ.4220.473.2020.DF z dnia 30 grudnia 2020r.; 
 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie nr GL.RZŚ.435.171m.2020.KWK.2 
z dnia 13 stycznia 2021r.; 

w postanowieniu nr IUR.6220.2.2021 z dnia 27 stycznia 2021r. (załącznik nr 7) nałożył 
na Inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zgodnym z zapisami art. 66 
ustawy [1], ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania na krajobraz. 

 
1.5. Podstawa i zakres opracowania 

Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obejmuje pełny zakres 
wynikający z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko [1], ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania 
na krajobraz i zawiera: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, w tym w odniesieniu do obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 
20 lipca 2017r. - Prawo wodne 

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 

z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, 
d) informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi,  
e) informacje o zapotrzebowaniu na energię i jej zużyciu,  
f) informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko,  
g) ocenione w oparciu o wiedzę naukową ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych 
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą 
klimatu; 

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym: 

a) elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych 
w rozumieniu tej ustawy, 
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b) właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 
i chemicznych wód; 

2a) wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przez którą rozumie się zbiór badań terenowych 
przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów środowiska 
przyrodniczego, jeżeli została przeprowadzona, wraz z opisem zastosowanej 
metodyki; wyniki inwentaryzacji przyrodniczej wraz z opisem metodyki stanowią 
załącznik do raportu; 

2b) inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych; 
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 
3b) informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności 

kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych 
lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, 
znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, 
oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą 
się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich 
oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę 
naukową; 

5) opis wariantów uwzględniający szczególne cechy przedsięwzięcia lub jego 
oddziaływania, w tym: 

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 
alternatywnego, 

b) racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 
- wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 

6) określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, 
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy 
naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania 
istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu, a także możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi 
w transeuropejskiej sieci drogowej, także wpływu planowanej drogi 
na bezpieczeństwo ruchu drogowego; 

6a) porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi i krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych,  

f) elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jeżeli zostały uwzględnione 
w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub jeżeli są 
wymagane przez właściwy organ,  

g) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–f; 
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, z uwzględnieniem 

informacji, o których mowa w pkt 6 i 6a; 
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 

przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające 
z: 
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a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie 
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
w szczególności na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 
wraz z oceną ich skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji 
i likwidacji przedsięwzięcia; 

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie 
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa 
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska; 

11a) odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 
istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia; 

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, 
ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących 
obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć 
polegających na budowie lub przebudowie drogi oraz przedsięwzięć polegających 
na budowie lub przebudowie linii kolejowej lub lotniska użytku publicznego;  

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień 
oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem; 

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na formy 
ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000, 
oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, oraz informacje o dostępnych 
wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia obowiązków 
w tym zakresie; 

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, 
w odniesieniu do każdego elementu raportu; 

19) podpis autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - 
kierującego tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty 
sporządzenia raportu; 

19a) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest zespół autorów - 
kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2, 
stanowiące załącznik do raportu; 

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wobec czego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko nie zawiera porównania proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi 
technikami BAT. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględnia oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 
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2. Opis planowanego przedsięwzięcia 
2.1. Lokalizacja, przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Kobylice III" w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego "Kobylice 
Południe 1" na terenie Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" na gruntach 
miejscowości Kobylice, gmina Cisek. 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego 
poprzez dołączenie obszaru o łącznej powierzchni ok. 18,2 ha stanowiącego działki nr 386/1, 
386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb 
ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek.  

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w obszarze działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 oraz 55, 556, 
557) przewiduje się wykonanie pod drogą przepustu, w którym zainstalowany zostanie przenośnik 
taśmowy pozwalający na transport wydobytego kruszywa z części nowego obszaru eksploatacji 
złoża na teren istniejącego obszaru górniczego i dalej w kierunku zakładu przeróbczego. 

Inwestor posiadać będzie wymagany ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) [5] tytuł prawny do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane umożliwiający zgodnie z wymogami prawnymi wykonanie 
przedsięwzięcia. 

 

 
Mapa nr 1 - Lokalizacja istniejącego obszaru górniczego (kolor czerwony) i planowanego przedsięwzięcia (kolor 
fioletowy) na mapie poglądowej (źródło: http://mapy.opolskie.pl) 

 
Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym spod lustra wody 

gruntowej (bez konieczności odwadniania złoża) i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez 
Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie. Transport wydobywanej 
kopaliny odbywał się będzie również bez zmian, tj. ciągiem przenośników taśmowych 
do istniejącego zakładu przeróbczego znajdującego się we wschodniej części istniejącej kopalni. 
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Zakres planowanego przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie 
istniejącego zakładu przeróbczego. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie wielkości wydobycia, które 
aktualnie maksymalnie wynosi 600 000 ton rocznie, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia przewiduje 
się wzrost do 850 000 ton rocznie. Z kolei szacowana, rzeczywista wielkość produkcji kruszywa 
wynosząca obecnie 550 000 ton rocznie, wzrośnie do 750 000 ton rocznie.  

 
2.2. Informacje dotyczące aktualnie prowadzonej działalności 

Kopalnia Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" zlokalizowana jest na gruntach 
miejscowości Kobylice, gmina Cisek, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. 

Zgodnie z koncesją na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kobylice III" udzieloną 
decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr 36/2006 znak sprawy DOŚ.II.JJ-7513/24/06 z dnia 
6 grudnia 2006r. (załącznik nr 10) wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzją Marszałka 
Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ.II.JJ.7513-11/10 z dnia 21 kwietnia 2010r. (załącznik 
nr 11) oraz decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ 
z dnia 29 lutego 2016r. (załącznik nr 12) wyznaczony został obszar górniczy "Kobylice Południe 1" 
o powierzchni 503 214 m2 oraz teren górniczy "Kobylice Południe 1" o powierzchni 503 214 m2. 

Ponadto działalność Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" prowadzona jest 
obecnie w oparciu o następujące decyzje i pozwolenia z zakresu ochrony środowiska: 

 Decyzja Wójta Gminy Cisek znak IUR-7624-5-3/2006 z dnia 21 sierpnia 2006r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (załącznik nr 8); 

 Decyzja Wójta Gminy Cisek znak IUR.6220.5.2015 z dnia 15 września 2015r. 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (załącznik nr 9); 

 Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego znak DOŚ-IV.7243.3.6.2012.DP z dnia 
29 maja 2012r. zatwierdzająca program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
(załącznik nr 13); 

 Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego znak DOŚ-III.7322.30.2016.AK z dnia 
7 czerwca 2016r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wydobywanie kruszywa 
naturalnego oraz składowanie kruszywa i gospodarowania odpadami wydobywczymi 
na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (załącznik nr 14); 

 Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego znak DOŚ-III.7322.86.2016.AK z dnia 
24 stycznia 2017r. udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód 
opadowych i roztopowych pochodzących z terenu zakładu przeróbczego do ziemi 
(załącznik nr 15). 

 

Transport wydobywanej kopaliny odbywa się taśmociągami do istniejącego zakładu 
przeróbczego znajdującego się w północno-wschodniej części Kopalni Surowców Mineralnych 
„Kobylice Południe”, gdzie kopalina podlega dalszej przeróbce i gdzie składowane jest kruszywo, 
jako wyroby. 

Budowa geologiczna udokumentowanego złoża „Kobylice III” przedstawia się następująco: 
 w nadkładzie o grubości 0,3-6,1m, średnio 3,0m poza glebą (ok. 0,4m) występują pylaste 

gliny aluwialne oraz piaski, w różnym stopniu zaglinione, 
 serię złożową stanowią utwory piaszczysto-żwirowe o miąższości 5,1-10,8m, średnio 

7,9m, w jej obrębie występują zwykle wkładki pylasto-gliniaste, najczęściej w pobliżu 
spągu możliwa jest obecność otoczaków, 

 utwory podzłożowe stanowią trzeciorzędowe iły i mułki oraz miejscami czwartorzędowe 
piaski pylaste. 

W złożu występuje jeden poziom wodonośny związany z czwartorzędowymi utworami 
piaszczysto-żwirowymi, zwykle o zwierciadle swobodnym. Złoże jest zawodnione, lokalnie jego 
strop schodzi znacznie poniżej zwierciadła wód podziemnych. Na obszarach nieprzekształconych 
występują użytki rolne III, IV, V i VI klasy bonitacji utrzymane w kulturze rolnej lub odłogowane, 
a także łąki, pastwiska i nieużytki oraz rowy. Łąki i pola uprawne, które obecnie pokrywają teren 
złoża w obszarze kopalni, zostaną przekształcone docelowo w zbiornik wodny.  

Część zbiornika poeksploatacyjnego zostanie docelowo zalądowana frakcjami poniżej 2 mm 
powstałymi w trakcie przeróbki kopaliny oraz nadkładem zdjętym z powierzchni złoża. 
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W części wschodniej złoża i obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” znajduje się teren, 
na którym zlokalizowany jest zakład przeróbczy, zaplecze kopalni, magazyny wyrobów gotowych 
oraz droga wywozu produktów.  

Teren istniejącego zakładu przeróbczego wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami 
wyrobów gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 400m 
od najbliższej granicy obszaru przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje się 
poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, dlatego też jego działalność 
nie została uwzględniona w dalszej analizie. 
 

 
Fot nr 1 Widok z kierunku północno-wschodniego na północny obszar istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 
 
 
 

 
Fot nr 2 Widok z kierunku północno-wschodniego na centralny obszar istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach  
istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9    46-040 Ozimek 13 
tel. + 48 606 101 958;     zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

 
 

 
Fot nr 3 Widok z kierunku wschodniego na centralny obszar istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 4 Widok z kierunku wschodniego na południowy obszar istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 
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Fot nr 5 Widok na pogłębiarkę w centralnej części istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 6 Widok z kierunku północno-wschodniego na zakład przeróbczy we wschodniej części istniejącej kopalni  

(fot. Marek Klyk) 
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2.3. Informacje dotyczące obszaru planowanego przedsięwzięcia 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Kobylice III" w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego "Kobylice 
Południe 1" na terenie Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" na gruntach 
miejscowości Kobylice, gmina Cisek. 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego 
poprzez dołączenie obszaru o łącznej powierzchni ok. 18,2 ha stanowiącego działki nr 386/1, 
386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb 
ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek.  

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w obszarze działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 oraz 55, 556, 
557) przewiduje się wykonanie pod drogą przepustu, w którym zainstalowany zostanie przenośnik 
taśmowy pozwalający na transport wydobytego kruszywa z części nowego obszaru eksploatacji 
złoża na teren istniejącego obszaru górniczego i dalej w kierunku zakładu przeróbczego. 

Włączenie do eksploatacji dodatkowego obszaru wymagać będzie uzyskania zmiany koncesji 
na wydobywanie kruszywa ze złoża "Kobylice III". 

Inwestor - Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, uzyska 
dla wszystkich działek objętych zakresem przedsięwzięcia i niebędących jego własnością,  prawo 
do dysponowania nieruchomościami umożliwiające realizację planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie wymagającym uzyskania koncesji oraz pozostałych stosownych pozwoleń lub zgłoszeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona bez zmian sposobem odkrywkowym spod lustra 
wody gruntowej (bez konieczności odwadniania złoża) i stanowić będzie dalszy etap wydobywania 
przez Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie. Transport wydobywanej 
kopaliny odbywał się będzie również bez zmian, tj. przenośnikami taśmowymi do istniejącego 
zakładu przeróbczego znajdującego się w wschodniej części istniejącej kopalni. 

 

Teren planowanego rozszerzenia obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego 
z udokumentowanego złoża "Kobylice III" w zakresie objętym niniejszym opracowaniem składa się 
z dwóch odrębnych części oddzielonych od siebie drogą gruntową na działce nr 525 oraz rowem 
melioracyjnym na działce nr 276/1, tj.: 

 obszar zachodni - o łącznej powierzchni ok. 13,25 ha obejmujący działki nr 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka 
ewidencyjna Cisek; 

 obszar wschodni - o łącznej powierzchni ok. 4,95 ha obejmujący działki nr 386/1, 386/2, 
396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek. 

 

Obie części obszaru planowanej eksploatacji aktualnie użytkowane są w zdecydowanej 
większości rolniczo, jedynie niewielka część terenu zlokalizowana w północno-wschodniej części 
obszaru wschodniego planowanej eksploatacji (część obszaru działki nr 409/7) stanowi nieużytek 
porośnięty niewielkimi krzewami i samosiejkami drzew (brzoza brodawkowata, olcha czarna, 
wierzba krucha), jednakże nie są zaliczane do gatunków chronionych czy też wartościowych 
przyrodniczo i przewiduje się ich wycinkę. 

Przez teren planowanego przedsięwzięcia tj. przez wschodnią część działek nr 454, 455, 
456/1, 457 i 458 przebiega napowietrzna linia energetyczna, dla której w mpzp wyznaczony został 
filar ochronny. 

Na terenie planowanej eksploatacji nie są zlokalizowane żadne cieki wodne, rowy 
melioracyjne, ani też tereny łąkowe, podmokłe czy też bagienne. W obszarze przedsięwzięcia 
na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania 
siedlisk chronionych gatunków grzybów, roślin czy też zwierząt. 
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Fot nr 7 Widok z kierunku południowego wzdłuż drogi gruntowej na działce nr 525 w rejonie planowanego przepustu 

dla przenośnika taśmowego pomiędzy obszarem zachodnim i wschodnim planowanego rozszerzenia 
eksploatacji (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 8 Widok z kierunku południowo-wschodniego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji  

(fot. Marek Klyk) 
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Fot nr 9 Widok z kierunku południowego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 10 Widok z kierunku południowo-zachodniego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji  

(fot. Marek Klyk) 
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Fot nr 11 Widok z kierunku zachodniego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 12 Widok z kierunku północno-zachodniego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji  

(fot. Marek Klyk) 
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Fot nr 13 Widok z kierunku północnego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 14 Widok z kierunku północno-wschodniego na zachodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji  

(fot. Marek Klyk) 
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Fot nr 15 Widok z kierunku północno-zachodniego na wschodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji (fot. 

Marek Klyk) 
 
 
 
 
 

 
Fot nr 16 Widok z kierunku północno-wschodniego na wschodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji  

(fot. Marek Klyk) 
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Fot nr 17 Widok z kierunku wschodniego na wschodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji (fot. Marek Klyk) 

 
 
 
 
 

 
Fot nr 18 Widok z kierunku południowo-zachodniego na wschodni obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji  

(fot. Marek Klyk) 
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Obszar planowanego przedsięwzięcia aktualnie ograniczają: 

- od wschodu - tereny prowadzonej eksploatacji na terenie KSM "Kobylice Południe"; 
 

 
Fot nr 19 Widok w kierunku północno-wschodnim na teren istniejącej kopalni graniczącej od strony wschodniej, 

po prawej obszar wyrobiska, a po lewej widoczne zwałowiska nadkładu na obrzeżach wyrobiska (fot. Marek 
Klyk) 

 
 
 

 
Fot nr 20 Widok w kierunku północnym wzdłuż wschodniej granicy obszaru planowanego przedsięwzięcia, po prawej 

droga gruntowa na działce nr 386/2, wzdłuż której znajdują się zwałowiska nadkładu na krawędzi wyrobiska 
w obszarze istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 
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- od południa - droga gruntowa na działce nr 525 i dalej tereny istniejącej kopalni, 
w obszarze filara ochronnego linii energetycznej, aktualnie użytkowane rolniczo 

 

 
Fot. nr 21 Widok w kierunku południowym z południowej granicy terenu planowanej eksploatacji złoża na tereny 

istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 
 
 
 
 

 
Fot. nr 22 Widok w kierunku południowym z południowo-zachodniej granicy zachodniego obszaru planowanej 

eksploatacji złoża na tereny istniejącej kopalni (fot. Marek Klyk) 
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- od zachodu - droga gruntowa na działce 542 i dalej tereny użytkowane rolniczo  
 

 
Fot. nr 23 Widok w kierunku zachodnim z południowo-zachodniej granicy zachodniego obszaru planowanej 

eksploatacji złoża (fot. Marek Klyk) 
 
 
 
 

 
Fot. nr 24 Widok w kierunku zachodnim z zachodniej granicy terenu planowanej eksploatacji złoża (fot. Marek Klyk) 
 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach  
istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9    46-040 Ozimek 25 
tel. + 48 606 101 958;     zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

- od północy - dla zachodniego obszaru droga gruntowa na działce nr 542, a dalej tereny 
użytkowane rolniczo, oraz zabudowa mieszkaniowa miejscowości Kobylice, najbliżej 
położona zabudowa przy ul. Piaskowej - posesje 22, 24, 26, 28 i 30  

 

 
Fot. nr 25 Widok w kierunku wschodnim z północno-zachodniej granicy zachodniego obszaru planowanej eksploatacji 

złoża (fot. Marek Klyk) 
 
 
 

 
Fot. nr 26 Widok w kierunku północnym z północnej granicy zachodniego obszaru planowanej eksploatacji złoża, 

widok na posesję nr 24 przy ul. Piaskowej (fot. Marek Klyk) 
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Fot. nr 27 Widok w kierunku wschodnim z północno-wschodniej granicy zachodniego obszaru planowanej eksploatacji 

złoża, widok na posesje nr 26, 28 i 30 przy ul. Piaskowej (fot. Marek Klyk) 
 
 
 

 
Fot. nr 28 Widok w kierunku północnym z drogi gruntowej na działce nr 525 z rejonu planowanego przepustu 

dla przenośnika łączącego obszar zachodni i wschodni planowanej eksploatacji złoża, widok na posesję nr 
30 (po lewej) i posesje nr 31 i 33 (po prawej) przy ul. Piaskowej (fot. Marek Klyk) 
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- od północy - dla wschodniego obszaru tereny użytkowane rolniczo, oraz zabudowa 
mieszkaniowa miejscowości Kobylice, najbliżej położona zabudowa przy ul. Piaskowej - 
posesje nr 31 i 33, zabudowa przy ul. Polnej - posesje nr 4 i 6 oraz zabudowa 
przy ul. Raciborskiej - posesje nr 3, 3A, 3B i 3C   

 

 
Fot. nr 29 Widok w kierunku północnym z północno-zachodniej granicy wschodniego obszaru planowanej eksploatacji 

złoża, widok na posesje nr 31 i 33 przy ul. Piaskowej (fot. Marek Klyk) 
 
 
 

 
Fot. nr 30 Widok w kierunku północnym z północno-wschodniej granicy wschodniego obszaru planowanej eksploatacji 

złoża, widok na posesje nr 4 i 6 przy ul. Polnej (po lewej) oraz na posesje nr 3 i 3A-3C przy ul. Raciborskiej 
(po prawej) (fot. Marek Klyk) 
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2.4. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

2.4.1. Założenia w zakresie zagospodarowania terenu w obszarze planowanego 
przedsięwzięcia 

Planowane jest poszerzenie obszaru kopalni w granicach wyznaczonego 
i udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III", na którym prowadzone będzie 
dalsze wydobywanie kruszywa naturalnego oraz jego transport w celu uszlachetniania/przeróbki 
w istniejącym zakładzie przeróbczym. Eksploatacja prowadzona będzie tak jak i obecnie metodą 
odkrywkową przy pomocy pogłębiarki, jednym piętrem spod lustra wody, o wysokości ściany równej 
miąższości złoża. Praca kopalni przewidywana jest bez zmian w systemie trzy zmianowym w porze 
dziennej i nocnej. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie jest planowana budowa żadnego obiektu 
kubaturowego, a jedynie przewiduje się wykonanie w obszarze działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb 
ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 
oraz 55, 556, 557) pod drogą przepustu, w którym zainstalowany zostanie przenośnik taśmowy 
pozwalający na transport wydobytego kruszywa z części nowego obszaru eksploatacji złoża na 
teren istniejącego obszaru górniczego i dalej w kierunku zakładu przeróbczego. 

W granicach projektowanego obszaru górniczego planowane jest wydobycie kopaliny 
oraz tymczasowe zwałowanie nadkładu w związku z prowadzoną działalnością górniczą. Cały 
zwałowany nadkład zostanie wykorzystany w ramach późniejszej rekultywacji terenu 
projektowanego obszaru górniczego. 

Nadkład częściowo będzie przemieszczany w obszary kopalni przewidziane do tworzenia 
zwałowisk, w obszary filarów ochronnych lub w obszary złoża niekolidujące z bieżącą eksploatacją. 
Cześć nadkładu zostanie wykorzystana do utworzenia w obszarze filarów ochronnych od strony 
północnej wałów ziemnych, które pełnić będą rolę ekranów chroniących istniejącą zabudowę 
mieszkaniową miejscowości Kobylice przed hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń 
na terenie kopalni. 

Po wyeksploatowaniu złoża w rejonie utworzonych zwałowisk, nadkład docelowo zwałowany 
będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych do poziomu istniejącego terenu. 

W drugiej fazie prowadzone jest wydobycie kopaliny spod lustra wody za pomocą pogłębiarki 
współpracującej z odwadniaczem. Następnie kopalina systemem przenośników transportowana 
jest do dalszej przeróbki na terenie istniejącego zakładu przeróbczego. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie wielkości wydobycia, które 
aktualnie maksymalnie wynosi 600 000 ton rocznie, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia przewiduje 
się wzrost do 850 000 ton rocznie.  

Z kolei szacowana, rzeczywista wielkość produkcji kruszywa wynosząca obecnie 550 000 ton 
rocznie, wzrośnie do 750 000 ton rocznie.  

Załącznik graficzny nr 4 do niniejszego opracowania stanowi projekt/koncepcja 
zagospodarowania złoża przedstawiający w sposób ogólny planowany obszar eksploatacji złoża, 
z uwzględnieniem obszarów przewidzianych pod filary ochronne i tymczasowe zwałowiska 
nadkładu, a także lokalizację pogłębiarki i przebieg ciągów transportowych wydobytego kruszywa 
w wariancie najmniej korzystnym pod względem oddziaływania na środowisko. 

Szczegółowy sposób eksploatacji i zagospodarowania złoża przedstawiony zostanie 
w „Projekcie zagospodarowania złoża” opracowanym na podstawie przepisów wykonawczych 
Prawa geologicznego i górniczego. Opracowanie „Projektu zagospodarowania złoża” jest 
wymogiem formalnym przy ubieganiu się o koncesję. 

 

2.4.2. Zgodność planowanego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego 

Obszar planowanego przedsięwzięcia w całości jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy w Cisku 
z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 
"Kobylice III", zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek. 
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Mapa nr 2 - Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (linia koloru pomarańczowego) na fragmencie załącznika 
graficznego do uchwały Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy w Cisku z dnia 5 grudnia 2005r. (źródło: www.cisek.pl) 

 
Zgodnie z w/w uchwałą teren działek nr 386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 

455, 456/1, 457, 458 ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna 
Cisek, w części przeznaczonej pod eksploatację o łącznej powierzchni ok. 4,95 ha (obszar 
wschodni), oznaczony jest symbolem:  

 2 PE - tereny eksploatacji powierzchniowej złoża kruszyw naturalnych "Kobylice III" - 
zachodni teren złoża z glebami V i VI klasy bonitacyjnej,  

 1 PE-S - tereny pomocnicze przy eksploatacji kruszywa przeznaczone 
do magazynowania gleby i nadkładu do czasu rekultywacji wyrobisk.  

 PE-F - wyznaczony teren filara ochronnego. 
 

Zgodnie z w/w uchwałą teren działek nr 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 
Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek, w części przeznaczonej pod eksploatację o łącznej 
powierzchni ok. 13,25 ha (obszar zachodni), oznaczony jest symbolem:  

 1 PE - tereny eksploatacji powierzchniowej złoża kruszyw naturalnych "Kobylice III" - 
zachodni teren złoża z glebami V i VI klasy bonitacyjnej,  

 5 PE-S - tereny pomocnicze przy eksploatacji kruszywa przeznaczone 
do magazynowania gleby i nadkładu do czasu rekultywacji wyrobisk.  

 PE-F - wyznaczony teren filara ochronnego. 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie rozszerzenia obszaru eksploatacji, nie narusza ustaleń 
w/w uchwały, zatem jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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2.4.3. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych 

W ramach prowadzonego wydobycia i przeróbki kruszywa prowadzone są następujące 
procesy technologiczne:  

 roboty odkrywkowe; 
 wydobycie kruszywa pogłębiarką; 
 wstępne oddzielenie wody i części pylasto-ilastych z urobku w odwadniaczu na terenie 

wyrobiska górniczego; 
 ewentualne odsiew i zatapianie frakcji piaskowej (w przypadku jego nadmiaru) 

na terenie wyrobiska górniczego; 
 transport kruszywa ciągiem przenośników taśmowych na zasobnik surowca; 
 przeróbka kruszywa surowego polegająca na rozfrakcjonowaniu i uszlachetnianiu 

(płukaniu i przesiewaniu z użyciem wody, kruszeniu); 
 magazynowanie gotowych wyrobów; 
 załadunek wyrobów na środki transportu; 
 spedycja wyrobów gotowych. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę technologii wydobycia kruszyw, a jedynie 
prowadzone będzie na dodatkowym obszarze, a także nie spowoduje żadnych zmian w zakresie 
procesu przerobu kruszyw naturalnych na terenie kopalni na istniejącym zakładzie przeróbczym. 

Praca kopalni przewidywana jest bez zmian w systemie trzy zmianowym w porze dziennej 
i nocnej. 

Schemat technologiczny procesu wydobycia kruszywa, zamieszczono poniżej oraz w części 
graficznej opracowania. 
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROCESU WYDOBYCIA I PRZERÓBKI KRUSZYW 
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2.4.4. Szczegółowy opis procesu technologicznego wydobycia i przeróbki kruszywa 

2.4.4.1. Technologia eksploatacji złoża kruszywa  

Eksploatacja zasobów kruszywa naturalnego prowadzona jest metodą odkrywkową. 
W pierwszej fazie z powierzchni złoża zdejmowana jest warstwa nadkładu (gleba, piaski 

zanieczyszczone gliną). Nadkład będzie deponowany od razu w wyrobisku (w częściach wcześniej 
już wyeksploatowanych) lub zwałowany i wykorzystany w ramach postępującej rekultywacji 
wyrobisk poeksploatacyjnych i terenów przekształconych działalnością górniczą. 

Nadkład częściowo jest przemieszczany w obszary kopalni przewidziane do tworzenia 
zwałowisk, w obszary filarów ochronnych lub w obszary złoża niekolidujące z bieżącą eksploatacją.  

Cześć nadkładu zostanie wykorzystana do utworzenia od strony północnej wałów ziemnych, 
które pełnić będą rolę ekranów chroniących istniejącą zabudowę mieszkaniową miejscowości 
Kobylice przed hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń na terenie kopalni. 

Po wyeksploatowaniu złoża w rejonie utworzonych zwałowisk, nadkład docelowo zwałowany 
będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych do poziomu istniejącego terenu. 

W drugiej fazie prowadzone jest wydobycie kopaliny spod lustra wody za pomocą pogłębiarki 
współpracującej z odwadniaczem. W odwadniaczu nastąpi oddzielenie wody i części pylasto-
ilastych z urobku. Mieszanina wody z częściami pylasto-ilastymi będzie odprowadzana z powrotem 
do wyrobiska. Dodatkowo, jako opcja istnieje możliwość dodatkowego odsiewu i zatapianiu 
nadmiaru frakcji piaskowej w wyrobisku górniczym. W tym przypadku w rejonie odwadniacza 
dostawiony zostanie przesiewacz piasku. Kopalina przeznaczona do dalszej przeróbki, systemem 
przenośników transportowana jest do istniejącego zakładu przeróbczego. 

 

2.4.4.2. Transport technologiczny 

Transport wydobywanej kopaliny odbywał się będzie bez zmian przenośnikami taśmowymi 
do istniejącego zakładu przeróbczego znajdującego się we wschodniej części terenu istniejącej 
kopalni, poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Zakres planowanego 
przedsięwzięcia nie wymaga żadnych zmian w zakresie działania istniejącego zakładu 
przeróbczego. 

Wydobyte kruszywo z terenu planowanego poszerzenia obszaru kopalni po odwodnieniu 
transportowane będzie do istniejącego zakładu przeróbczego ciągiem przestawnych przenośników 
taśmowych. Ilość przenośników taśmowych transportujących surowiec na zasobnik zakładu 
przeróbczego jest dostosowywana w zależności od aktualnego miejsca eksploatacji złoża. 

W ramach przedsięwzięcia w obszarze działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 oraz 55, 556, 
557) przewiduje się wykonanie pod drogą przepustu, w którym zainstalowany zostanie przenośnik 
taśmowy pozwalający na transport wydobytego kruszywa z części nowego obszaru eksploatacji 
złoża na teren istniejącego obszaru górniczego i dalej w kierunku zakładu przeróbczego. 

 

2.4.4.3. Przeróbka kruszywa 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. 

Wydobyta kopalina transportowana jest do zakładu przeróbczego przez ciąg przenośników 
taśmowych na przenośnik ułożony na estakadzie nad zasobnikiem surowca.  

Proces przeróbczy polega na uszlachetnianiu kopaliny poprzez jej przesiewanie z udziałem 
wody i kruszenie w istniejącym zakładzie przeróbczym. 

 

Woda do procesu produkcji będzie pobierana bez zmian, tj. pompą z wyrobiska 
zlokalizowanego w pobliżu zakładu przeróbczego. Wodę technologiczną dostarcza się w dwóch 
miejscach, do przesiewacza wstępnej klasyfikacji ziarnowej i do płuczki mieczowej wzbogacania 
żwirów, zasilanych osobnymi pompami. Wody poprodukcyjne będą spływały grawitacyjnie 
do wyrobiska wraz z frakcją trudno zbywalną poniżej 2 mm (stanowiące odpady wydobywcze), 
w miejscu przeznaczonym do przyszłego zalądowania (w ramach rekultywacji). Po sedymentacji 
osadów, woda z wyrobiska będzie zawracana do procesu przeróbki kruszywa. 
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2.4.4.4. Magazynowanie i spedycja wyrobów gotowych 

Wyroby gotowe piasek i żwiry będą gromadzone bez zmian na zasobnikach terenowych. 
Wyroby te będą transportowane na zasobniki przy pomocy przenośników taśmowych 
na estakadach.  

Spedycja produktów gotowych będzie odbywała się jak dotychczas, tj. transportem 
samochodowym wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6:00-22:00.  

 

2.5. Warunki użytkowania w fazie budowy, eksploatacji i ewentualnej likwidacji 

2.5.1. Użytkowanie w fazie budowy 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przede wszystkim prowadzenie eksploatacji złoża 
i nie obejmuje swym zakresem wykonania przed jej rozpoczęciem obiektów kubaturowych, 
a jedyne prace budowlane-montażowe, obejmujące wykonanie przepustu pod drogą 
oraz przedłużenie przenośników taśmowych transportujących kopalinę i doprowadzenie instalacji 
elektrycznej.  

Zastosowana technologia na etapie realizacji przedsięwzięcia wprawdzie ingeruje 
w środowisko, jednak ingerencja ta ma minimalny wpływ na jego pogorszenie. Przedsięwzięcie nie 
wymaga wykonywania żadnych prac rozbiórkowych, natomiast w czasie prowadzenia robót 
budowlano-montażowych (wykonanie przepustu i montaż nowych odcinków przenośników wraz 
z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej) będą występować następujące zjawiska: 

 hałas pracujących maszyn budowlanych, środków transportowych, elektronarzędzi; 
 emisja zanieczyszczeń gazowych do powietrza od pracujących maszyn, samochodów; 
 wytwarzanie odpadów. 

Ponadto realizacja robót spowoduje określone uciążliwości, wiążące się z oddziaływaniami 
bezpośrednimi i pośrednimi, takimi jak: 

 czasowe zajęcie terenu pod budowę; 
 wzmożony ruch pojazdów i sprzętu budowlanego; 
 zanieczyszczenie (zabłocenie) terenu w rejonie robót, głównie w okresie opadów 

deszczu; 
 możliwość zanieczyszczania gleb substancjami ropopochodnymi wskutek wycieków 

paliw, jak też skażenia innymi substancjami; 
 wzrost hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pracującego sprzętu budowlanego. 

W trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych wykonane zostaną wykopy, w ramach 
których przemieszczane będą masy ziemne w obrębie terenu przedsięwzięcia, jednakże stanowi 
to typowy element procesu budowy przepustu, fundamentów i infrastruktury podziemnej, 
a projektowane rozwiązania techniczne oraz przewidywane do zastosowania materiały budowlane 
w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia są powszechnie stosowane w budownictwie. Materiały 
wykorzystywane do budowy posiadać będą odpowiednie atesty, certyfikaty, dopuszczenia 
lub aprobaty, których uzyskanie jest możliwe po spełnieniu określonych wymogów, w tym również 
z zakresu ochrony środowiska, zatem nie będą stanowić żadnego zagrożenia dla gleby, czy też 
jakości wód podziemnych i powierzchniowych. 

Przy założeniu konieczności wykonywania wykopów do głębokości ok. 4,0m p.p.t. na potrzeby 
posadowienia przepustu i infrastruktury podziemnej, przewiduje się możliwość występowania wód 
gruntowych, szczególnie w okresach intensywnych opadów atmosferycznych, dlatego też 
w przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych uzyskane zostaną stosowne 
zezwolenia i decyzje administracyjne. Wszelkie prace odwodnieniowe winny być prowadzone 
pod nadzorem geotechnicznym, a sposób ich prowadzenia pod warunkiem spełnienia wszystkich 
wymogów technicznych oraz BHP nie będzie stanowił zagrożenia dla jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych. 

 

Prowadzone prace budowlano-montażowe mogą być źródłem emisji niezorganizowanej pyłu, 
jednakże ze względu na ich niewielki zakres i krótkotrwałość nie będą istotnym źródłem emisji 
niezorganizowanej pyłów. Dodatkowo, okresowo, będzie występować również emisja 
zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe pojazdów transportu.  
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W związku z powyższym, na terenie kopalni na etapie realizacji przedsięwzięcia będą 
występować źródła emisji do powietrza: 

 operacje dowozu materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, z wykorzystaniem 
transportu samochodowego, 

 operacje wywozu mas ziemnych z wykopów, niewykorzystanych materiałów i sprzętu 
z wykorzystaniem transportu samochodowego, 

 zewnętrzne prace budowlane np. budowa przepustu, fundamentów, infrastruktury 
technicznej (kabli, utwardzeń, itp.), mogące powodować niewielkie i krótkotrwałe emisje 
niezorganizowane pyłu. 

Prace związane z budową będą miały niewielki wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza. 
Emisja pyłowa i zanieczyszczeń gazowych związana będzie głownie z pracą silników spalinowych 
sprzętu budowlanego i transportu obsługującego, wystąpi w najbliższym otoczeniu wykonywanych 
robót budowlanych i zamknie się w granicach terenu inwestycji. 

Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, 
iż zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn 
transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie pomijalnie małe. Także organizacja 
zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem 
dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy. 

 

Na etapie budowy przewiduje się wzrost oddziaływania akustycznego, związany 
z prowadzeniem prac budowlanych oraz ze zwiększonym transportem samochodów obsługujących 
inwestycję (dostarczanie elementów do budowy). Poziom emisji hałasu przy budowie tego rodzaju 
obiektów jest normalny jak dla prowadzenia robót ogólnobudowlanych. Na inwestorze i wykonawcy 
robót ciążył będzie obowiązek używania sprzętu technicznego o możliwie najlepszych parametrach 
akustycznych (związanych z jego właściwym stanem). Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna 
w czasie budowy. 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe (w porównaniu 
z fazą eksploatacji), nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość 
oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się do poniższych zaleceń: 
 zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu; 
 prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu prowadzić w porze dnia; 
 przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy; 
 maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie 

zaplanowanie prac budowlanych. 

Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie budowy należy stwierdzić, 
iż zaburzenia klimatu akustycznego powodowanego hałasem emitowanym przez maszyny 
i urządzenia wykonujące prace budowlane nie wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi 
oraz klimat akustyczny najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych 
w znacznej odległości od zakładu. 

 

Przedsięwzięcie nie wymaga wykonywania żadnych prac rozbiórkowych, natomiast w czasie 
prowadzenia robót budowlano-montażowych (wykonanie przepustu i montaż nowych odcinków 
przenośników wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej) przewiduje się, że powstaną 
odpady ogólnobudowlane. 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) [7] firma budowlana prowadząca prace, będzie 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy i rozbiórki 
obiektów lub urządzeń oraz sprzątania, a tym samym będzie odpowiedzialna za gospodarowanie 
wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami, chyba że zawarta 
umowa wprowadzi wyłączenia, np. dla odpadów wartościowych takich jak żelazo i stal (kod 17 04 
05), za których zagospodarowanie odpowiadać będzie Inwestor.  

 

Poniżej przedstawiono przewidywane rodzaje odpadów i ich szacunkowe ilości, których 
powstawanie przewiduje się w trakcie prowadzenia prac budowlano-montażowych związanych 
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z realizacją planowanego przedsięwzięcia (zastosowano kody poszczególnych odpadów zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów - Dz. U. 
z 2020r. poz. 10 [23]). 
 

Tabela nr 1 – Szacowane rodzaje i ilości odpadów wytworzonych na etapie realizacji 

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadu 
Ilość odpadów 

[Mg/rok] 
1. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 2,0 

2. Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,5 

3. Żelazo i stal 17 04 05 1,0 

4. Mieszaniny metali 17 04 07 1,0 

5. Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11 0,5 

6. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 100,0 

7. Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

17 09 04 10,0 

Razem 115,0 

 

Łączna szacowana ilość odpadów wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia wyniesie 
115,0 Mg. 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. 
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10) [23] powyższe odpady nie są ujęte na liście 
odpadów niebezpiecznych. Jednak w przypadku stwierdzenia występowania odpadów 
niebezpiecznych należy je przekazać do firmy posiadającej odpowiednie zgłoszenia w bazie „BDO” 
lub/i zezwolenia na ich odbiór, zagospodarowanie i transport wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) [7]. 

Odpady na terenie budowy powinny być gromadzone w obszarze działek objętych zakresem 
przedsięwzięcia lub innym przystosowanym terenie w specjalnie do tego celu przygotowanych 
miejscach. 

 

W fazie prowadzenia prac budowlano-montażowych związanych z realizacją przedsięwzięcia 
przewiduje się powstanie ścieków bytowych w ilości około 10m3 związanych z potrzebami 
fizjologicznymi pracowników budowy. Planuje się wykorzystywanie istniejących węzłów 
sanitarnych na terenie kopalni i odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej. 

Alternatywnie przewiduje się wykorzystywanie na placu budowy przenośnych urządzeń 
sanitarnych typu TOI-TOI, w których ścieki zbierane będą w szczelnych zbiornikach, stanowiących 
wyposażenie kabin sanitarnych i odbierane przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające 
odpowiednie zezwolenia. 

 

Reasumując, większość tych wpływów będzie miała charakter krótkotrwały, przejściowy 
lub odwracalny. Zakres bezpośredniego oddziaływania przewidzianego do realizacji 
przedsięwzięcia ograniczał się będzie jedynie do działek zajętych pod prace budowlane. Na działki 
sąsiednie inwestycja będzie oddziaływać jedynie w sposób krótkotrwały podczas budowy (hałas, 
ewentualne pylenie), a po jej zakończeniu wszelkie negatywne wpływy zanikną. 

 

2.5.2. Użytkowanie w fazie eksploatacji 

2.5.2.1. Informacje ogólne 

Planowane jest dalsze wydobywanie kruszywa naturalnego oraz jego 
uszlachetnianie/przeróbka w istniejącym zakładzie przeróbczym. Eksploatacja prowadzona będzie 
tak jak i obecnie metodą odkrywkową przy pomocy pogłębiarki, jednym piętrem spod lustra wody, 
o wysokości ściany równej miąższości złoża. 

W pierwszej fazie z powierzchni złoża zdejmowana jest warstwa nadkładu (gleba, piaski 
zanieczyszczone gliną). Nadkład będzie deponowany od razu w wyrobisku (w częściach wcześniej 
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już wyeksploatowanych) lub zwałowany i wykorzystany w ramach postępującej rekultywacji 
wyrobisk poeksploatacyjnych i terenów przekształconych działalnością górniczą. 

Nadkład częściowo jest przemieszczany w obszary kopalni przewidziane do tworzenia 
zwałowisk, w obszary filarów ochronnych lub w obszary złoża niekolidujące z bieżącą eksploatacją.  

Cześć nadkładu zostanie wykorzystana do utworzenia w obszarze filarów ochronnych 
od strony północnej wałów ziemnych, które pełnić będą rolę ekranów chroniących istniejącą 
zabudowę mieszkaniową miejscowości Kobylice przed hałasem związanym z pracą maszyn 
i urządzeń na terenie kopalni. 

Po wyeksploatowaniu złoża w rejonie utworzonych zwałowisk, nadkład zostanie wykorzystany 
w ramach prowadzonej rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych i terenów przekształconych 
działalnością górniczą. 

W drugiej fazie prowadzone jest wydobycie kopaliny spod lustra wody za pomocą pogłębiarki 
współpracującej z odwadniaczem. W odwadniaczu nastąpi oddzielenie wody i części pylasto-
ilastych z urobku. Mieszanina wody z częściami pylasto-ilastymi będzie odprowadzana z powrotem 
do wyrobiska. Dodatkowo, jako opcja istnieje możliwość dodatkowego odsiewu i zatapianiu 
nadmiaru frakcji piaskowej w wyrobisku górniczym. W tym przypadku w rejonie odwadniacza 
dostawiony zostanie przesiewacz piasku. Kopalina przeznaczona do dalszej przeróbki, systemem 
przenośników transportowana jest do istniejącego zakładu przeróbczego. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie wielkości wydobycia, które 
aktualnie maksymalnie wynosi 600 000 ton rocznie, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia przewiduje 
się wzrost do 850 000 ton rocznie.  

Z kolei szacowana, rzeczywista wielkość produkcji kruszywa wynosząca obecnie 550 000 ton 
rocznie, wzrośnie do 750 000 ton rocznie.  

Praca przy wydobywaniu i przeróbce kopaliny w zależności od pogody i warunków, 
prowadzona będzie przez cały rok i odbywać się będzie tak jak obecnie bez zmian w systemie trzy 
zmianowym w porze dziennej i nocnej. Obecne zatrudnienie nie ulegnie zwiększeniu. 

 
2.5.2.2. Zestawienie podstawowych urządzeń kopalni 

Na terenie kopalni zlokalizowane są następujące istniejące obiekty kubaturowe: 
 zakład przeróbczy, 
 budynek administracyjno- socjalny, 
 stacje transformatorowe, 
 warsztat mechaniczny, 
 warsztat mechaniczny z pomieszczeniem dla załogi, 
 magazyn olejów i smarów, 
 sterownia, 
 pomieszczenie wagowe i spedycja kruszywa, 
 zbiornik na olej napędowy. 

Istniejące obiekty infrastruktury kopalni: 
 drogi wewnątrz zakładowe, 
 place manewrowe, 
 parkingi, 
 sieć wodno-kanalizacyjna (rurociągi wody pitnej i przemysłowej, odcinki kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, naziemne rurociągi technologiczne odprowadzające wody 
po płukaniu kruszywa do osadnika drobnych frakcji), 

 linia elektryczna, 
 sieci instalacji teletechnicznej i telefonicznej, 
 instalacje uziemiające i odgromowe, 
 instalacje sygnalizacji świetlnej najazdu na wagę samochodową. 
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W poniższej tabeli zestawiono podstawowe urządzenia i pojazdy, jakie wykorzystywane są 
zgodnie w procesach udostępniania złoża i wydobycia kruszywa tj. na terenie prowadzonej 
eksploatacji.  
Tabela nr 2 – Wykaz urządzeń wykorzystywanych podczas udostępniania i eksploatacji złoża 

Lp. Urządzenie Wydajność 

1. Pogłębiarka  300 t/h o napędzie elektrycznym 

2. Odwadniacz  300 t/h o napędzie elektrycznym 

3. Przesiewacz piasku (opcja) 300 t/h o napędzie elektrycznym 

4. Rurociągi tłoczne pływające 300 t/h o napędzie elektrycznym 

5. Przenośniki taśmowe lądowe 200 t/h o napędzie elektrycznym 

6. Spycharka (prace odkrywkowe) o napędzie spalinowym 

7. Ładowarka (prace odkrywkowe) o napędzie spalinowym 

8. Zgarniarka (prace odkrywkowe) o napędzie spalinowym 

9. Koparka (prace odkrywkowe) o napędzie spalinowym 

10. Wozidło (prace odkrywkowe) o napędzie spalinowym 

 

Urządzenia wymienione w tabeli nr 2 obejmują współpracujące ze sobą urządzenia związane 
z wydobywaniem surowca spod lustra wody oraz pojazdy wykorzystywane w miarę potrzeb 
do zdejmowania nadkładu i jego deponowania w wyrobisku lub formowania zwałowisk nadkładu, 
dlatego też urządzenia zmieniać będą swoje położenie zgodnie z kierunkiem postępującej 
eksploatacji z wykorzystaniem pogłębiarki, a wydłużaniu lub skracaniu podlegać będą jedynie drogi 
transportu kopaliny tj. przenośniki taśmowe transportujące urobek do zakładu przeróbczego.  

 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren istniejącego zakładu przeróbczego wraz z całym zapleczem kopalni 
i magazynami wyrobów gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 
400m od najbliższej granicy obszaru przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje 
się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, dlatego też jego działalność 
nie została uwzględniona w dalszej analizie. 

 
2.5.2.3. Planowane zużycie surowca i innych mediów 

W ramach prowadzonej działalności związanej z wydobyciem i przeróbką kruszywa na terenie 
KSM "Kobylice Południe" planuje się wykorzystywać następujące główne surowce, paliwa i media: 

- wydobycie surowca - 850 000 Mg/rok 
- produkcja wyrobów gotowych - 750 000 Mg/rok 
- pobór wody z wyrobiska do płukania -  1 650 000 m3/rok 
- zrzut wody do wyrobiska -  1 500 000 m3/rok 
- odpady wydobywcze (pulpa) -  30 000 Mg/rok 
- zużycie oleju napędowego - 70 000 dm3/rok 
- zużycie energii elektrycznej - 2 000 MWh/rok 
- zużycie wody na cele socjalno-bytowe -  550 m3/rok 
- ścieki socjalno-bytowe -  550 m3/rok 

Szacunkowe poziomy zużycia pozostałych podstawowych materiałów eksploatacyjnych: 
- taśmy do przenośników - 200 m/rok 
- krążniki do przenośników - 900 szt./rok 
- sita poliuretanowe - 15 m2/rok 
- oleje silnikowe - 1 000 l/rok 
- oleje hydrauliczne - 1 000 l/rok 
- oleje przekładniowe - 1 000 l/rok 
- smary - 500 kg/rok 
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2.5.2.4. Gospodarka wodą 

Aktualnie woda na cele socjalno-bytowe na teren zaplecza socjalnego zlokalizowanego 
we wschodniej części kopalni w rejonie istniejącego zakładu przeróbczego, dostarczana jest za 
pomocą przyłącza wodociągowego z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej 
umowy na dostawę wody. Obecne zużycie wody na cele socjalno-bytowe wynosi średnio 
ok. 1,5 m3/d (ok. 550 m3/rok), a ponieważ nie jest planowany wzrost zatrudnienia, nie przewiduje 
się również wzrostu zapotrzebowania na wodę. 

 

Woda do celów technologicznych pobierana jest bezpośrednio z wyrobiska i jest 
wykorzystywana w ramach linii zasilających doprowadzających oddzielnie wodę na urządzenia 
związane z uszlachetnianiem kruszyw na terenie istniejącego zakładu przeróbczego.  

Łączne zapotrzebowanie na wodę technologiczną dla przewidywanej wielkości wydobycia 
wyniesie rocznie ok. 1 650 000 m3/rocznie.  

Woda na te cele zgodnie ze stanem istniejącym będzie w dalszym ciągu pobierana z własnego 
wyrobiska górniczego zlokalizowanego w pobliżu zakładu przeróbczego i po wykorzystaniu 
z powrotem do niego zawracana. Nie następuje tutaj korzystanie z wód (czy to w ramach 
szczególnego korzystania z wód czy też w ramach usług wodnych) i brak jest konieczności 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z prowadzoną w taki sposób działalnością. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że eksploatacja złoża wprawdzie wymaga zużycia 
znacznych ilości wody, jednak stosowana w tzw. układzie zamkniętym technologia wykorzystująca 
wodę jako czynnik ułatwiający transport i przesiewanie kruszywa nie spowoduje nadmiernego 
oddziaływania na środowisko wodne. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż eksploatacja złoża kruszyw w tym rejonie jest już 
prowadzona, a zakład przeróbczy jest obiektem działającym i pobór wody na cele socjalne 
i technologiczne jest obecnie prowadzony, zatem dalsza eksploatacja złoża "Kobylice III" 
na obszarze miejscowości Kobylice, nie będzie wpływać na zmiany sposobu gospodarowania 
wodą. 

 

2.5.2.5. Wytwarzanie ścieków oraz wód opadowych i roztopowych 

W ramach prowadzonej działalności powstają ścieki bytowe oraz wody odpadowe i roztopowe, 
a także odprowadzane są wody z procesu uszlachetniania kruszyw. 

Ścieki bytowe 
Ilość powstających ścieków bytowych jest równa ilości zużytej przez pracowników wody na te 

cele tj. wynosi średnio ok. 1,5 m3/d (ok. 550 m3/rok). Odprowadzenie ścieków bytowych odbywać 
się będzie bez zmian wewnętrzną siecią kanalizacji zakładowej podłączonej do zewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej. 

Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost ilości powstających ścieków bytowych, 
ponieważ nie jest planowany wzrost zatrudnienia. 

Wody opadowe i roztopowe 
Charakter przedsięwzięcia nie obejmuje realizacji nowych obiektów kubaturowych czy też 

elementów zagospodarowania terenu, z których wymagane byłoby dodatkowe zorganizowane 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zatem w tym zakresie nie wpłynie na zmianę 
korzystania ze środowiska. Ostateczny wpływ na sposób postępowania z wodami opadowymi ma 
sposób zagospodarowania terenu (ilość utwardzonych powierzchni szczelnych narażonych 
na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i zawiesinami mineralnymi). 

Wody opadowe i roztopowe zebrane z odwadnianej części terenu istniejącego zakładu 
przeróbczego odprowadzane będą bez zmian poprzez istniejącą budowlę wylotową do rowu 
melioracyjnego R-K na działce nr 364 ark. 1 obręb Kobylice w oparciu o posiadane pozwolenie 
wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ-
III.7322.86.2016.AK z dnia 24 stycznia 2017r. (załącznik nr 15) Wody opadowe odprowadzane są 
do odbiornika po uprzednim podczyszczeniu na osadniku zintegrowanym z separatorem 
koalescencyjnym o przepustowości nominalnej do 15 l/s. Termin ważności w/w decyzji upływa 
z dniem 23 stycznia kwietnia 2027r. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonywania żadnych nowych 
powierzchni szczelnych ani systemów odwodnienia, zatem nie zmieni się sposób prowadzenia 
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gospodarki wodami opadowymi na tym terenie, a sposób odprowadzania wód opadowych 
na terenie kopalni nie będzie powodował negatywnych skutków dla środowiska przy zachowaniu 
warunków wynikających z w/w decyzji. 

Ścieki technologiczne 
W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i uszlachetniania kruszywa nie powstają 

ścieki technologiczne, których odprowadzanie wymagałoby wcześniejszego podczyszczania 
lub gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych.  

Woda pobierana bezpośrednio z własnego wyrobiska wykorzystywana do uszlachetniania 
(płukania) kruszywa odprowadzana będzie przy pomocy linii odprowadzającej, do własnego 
wyrobiska w miejscu przeznaczonym do przyszłego zalądowania (wypełnianie własnego wyrobiska 
górniczego w ramach rekultywacji). Część pobranej wody w trakcie procesu uszlachetniania jest 
tracona wraz z kruszywem i w wyniku parowania, dlatego ilość odprowadzanych wód do wyrobiska 
dla przewidywanej wielkości wydobycia szacuje się na ok. 1 500 000 m3/rocznie.  

Na taki sposób korzystania z wód nie jest wymagane posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. 
 

2.5.2.6. Wytwarzanie odpadów 

Działalność Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" w zakresie gospodarowania 
odpadami wydobywczymi prowadzona jest obecnie w oparciu decyzję Marszałka Województwa 
Opolskiego znak sprawy DOŚ-IV.7243.3.6.2012.DP z dnia 29 maja 2012r. (załącznik nr 13) 
obejmującą gospodarowanie odpadami o kodach: 

 01 04 12 - Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali - masy organiczne 
i skalne (kawałki drzew i korzeni zanieczyszczone piaskami, żwirem i gliną), 
wytwarzanym w ilości 1 Mg/rok; 

 01 04 12 - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne 
niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 - pulpa (mieszanina drobnych cząsteczek piasku, 
gliny pylastej i cząstek ilastych z wodą), wytwarzanym w ilości 30 000 Mg/rok. 

Przedmiotowa decyzja nie wymaga zmian w związku z realizacją planowanego 
przedsięwzięcia, gdyż planowane zwiększenie wydobycia nie wpłynie na wzrost ilość 
wytwarzanych odpadów w ilościach przekraczających wartości określone w w/w decyzji.  

 

Ponadto łączna ilość pozostałych wytwarzanych na terenie kopalni odpadów wynosi dla 
odpadów niebezpiecznych 0,905 Mg, natomiast odpadów innych niż niebezpieczne 16,250 Mg. 

Planowane przedsięwzięcie objęte zakresem niniejszego opracowania nie wpłynie znacząco 
na wzrost ilości wytwarzanych odpadów, gdyż nie planuje się istotnego zwiększenia 
zakładanego maksymalnego wydobycia.  

 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie zatem na konieczność uzyskania pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów, gdyż w dalszym ciągu eksploatacja instalacji nie będzie powodować 
wytwarzania odpadów, w ilości przekraczającej progi określone w art. 180a ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) 
[2], tj.: 

 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie zatem w żaden sposób na zmianę sposobu 
gospodarowania odpadami na terenie kopalni. 

Szczegółowy wykaz rodzajów i ilości odpadów niebezpiecznych oraz innych 
niż niebezpieczne, powstających w trakcie działalności kopalni, został zawarty w pkt 9.2. 
niniejszego opracowania. 

 

Inwestor obecnie jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu 
gospodarowania odpadami i planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać zmiany sposobu 
postępowania z wytwarzanymi odpadami pod warunkiem spełnienia założeń określonych 
w niniejszym opracowaniu.  

Zakład posiada infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie właściwej gospodarki odpadami 
(pomieszczenia gospodarcze i magazynowe), zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia przy 
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zachowaniu wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu odzysku, 
unieszkodliwiania i gromadzenia odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

 
2.5.2.7. Emisja substancji do powietrza 

Wydobywanie kruszywa naturalnego odbywa się w technologii mokrej. W związku z tym 
zjawisko emisji pyłów w procesie wydobycia i transportu kruszywa praktycznie nie występuje.  

Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego objętymi analizą w ramach niniejszego 
opracowania będą procesy spalania oleju napędowego w silnikach spalinowych maszyn 
pracujących podczas zdejmowania nadkładu lub jego wykorzystywania do rekultywacji. 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren zakładu wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami wyrobów 
gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 400m od najbliższej 
granicy przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje się poza zasięgiem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i nie będzie występowało kumulowanie oddziaływań, 
dlatego też jego działalność nie została uwzględniona w dalszej analizie. 

Zakładana emisja zanieczyszczeń do powietrza nie spowoduje przekroczeń standardów 
jakości środowiska. 

 

2.5.2.8. Emisja hałasu i wibracji 

Główne źródła emisji hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia to maszyny 
i urządzenia zmieniające swoje położenie w miarę postępującej eksploatacji złoża: 

 Pogłębiarka (urządzenie istniejące) 
 Odwadniacz (urządzenie nowe) 
 Przesiewacz piasku (urządzenie nowe – opcja) 
 Przenośniki taśmowe (urządzenia istniejące + nowe związane z wydłużaniem dróg 

transportu wydobytej kopalin) 
 Stacje napędowe przenośników (urządzenia istniejące + nowe związane 

z wydłużaniem dróg transportu wydobytej kopalin) 
 Spycharka (prace odkrywkowe) 
 Ładowarka (prace odkrywkowe) 
 Zgarniarka (prace odkrywkowe) 
 Koparka (prace odkrywkowe) 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren zakładu wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami wyrobów 
gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 400m od najbliższej 
granicy przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje się poza zasięgiem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i nie będzie występowało kumulowanie oddziaływań, 
dlatego też jego działalność nie została uwzględniona w dalszej analizie. 
 

Obszar górniczy "Kobylice Południe 1" wraz z zakładem przeróbczym oraz obszarem 
planowanego przedsięwzięcia w całości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy w Cisku z dnia 5 grudnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III", 
zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek.  

Planowane przedsięwzięcie w zakresie rozszerzenia obszaru eksploatacji, nie narusza ustaleń 
w/w uchwały, zatem jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałego 
obszaru miejscowości Kobylice, który by szczegółowo ustalił zakres poszczególnych obszarów 
o różnym przeznaczeniu i obowiązujące na nich dopuszczalne standardy akustyczne. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie analizy map ewidencyjnych 
obejmujących część obszaru obrębu Kobylice położonego najbliżej obszaru kopalni, określona 
została kwalifikacja akustyczna terenów objętych zabudową. Przyjęto, iż przedmiotowa kwalifikacja 
została dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami 
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1219 z późn. zm.) [2]. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w miejscowości Kobylice dominuje zabudowa 
mieszkaniowa zagrodowa. W wybranych miejscach zlokalizowano zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną, ale występującą w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. 
Nie stwierdzono sąsiadującej w zwartym ciągu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ani też 
innych wymienionych w rozporządzeniu rodzajów terenu (obiektów) podlegających ochronie 
akustycznej i usytuowanych w sąsiedztwie kopalni. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112) [22] 
standardy akustyczne dla terenów normowanych kształtują się następująco: 

 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej i wielorodzinnej: 
- LAeq D 55 dB (pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym); 
- LAeq N 45 dB (pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy). 
 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- LAeq D 50 dB (pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym); 

- LAeq N 40 dB (pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy). 

 

Zdecydowaną większość terenów, znajdujących się w zasięgu oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia i przylegających z zewnątrz do prognozowanych izofon równoważnego natężenia 
dźwięku w porze dziennej LAeqD = 55 dB i LAeqD = 50 dB oraz w porze nocnej LAeqN = 45 dB  
i LAeqN = 40 dB to użytkowane grunty rolne niepodlegające żadnej ochronie. 

 

Najbliższe tereny zabudowane miejscowości Kobylice w rejonie planowanej eksploatacji złoża 
na nowych obszarach to: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Piaskowej tj. posesja nr 31 (działka 
nr 462) i nr 33 (działka nr 461) w kierunku północnym w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanego obszaru wschodniego eksploatacji złoża; 

 zabudowa mieszkaniowa zagrodowa przy ulicy Piaskowej tj. posesja nr 22 (działka 
nr 591), posesja nr 24 (działka nr 610), posesja nr 26 (działka nr 584), posesja nr 28 
i 30 (działka nr 585) w kierunku północnym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
obszaru zachodniego eksploatacji złoża; 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Polnej tj. posesja nr 6 (działka 
nr 475) i nr 4 (działka nr 476/2) w kierunku północnym w odległości ok. 110m 
od planowanego obszaru wschodniego eksploatacji złoża; 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ulicy Raciborskiej tj. posesja nr 3A-D 
(działka nr 409/8) w kierunku północnym w odległości ok. 50m i posesja nr 3 (działka 
nr 409/9) w kierunku północnym w odległości ok. 100m od planowanego obszaru 
wschodniego eksploatacji złoża; 

 

Zakładana emisja hałasu związana z zakresem planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje 
przekroczeń standardów jakości środowiska na najbliższych obszarach chronionych. 

 
2.5.3. Użytkowanie w fazie likwidacji 

W przypadku konieczności likwidacji obiektów kubaturowych, tj. zakładu przeróbczego wraz 
z zapleczem oraz maszyn, urządzeń, przenośników i pozostałych urządzeń towarzyszących, 
niezbędne będą następujące działania: 

- rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzeń i nawierzchni, 
- maszyny i urządzenia ze względu na swój charakter mogą być przeniesione na teren 

innego zakładu górniczego, 
- maszyny i urządzenia mogą zostać także przekazane do sprzedaży, 
- nieprzydatny, zbędny i zużyty sprzęt ulegnie likwidacji i zagospodarowaniu zgodnie 

z przepisami prawa, 
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- w zależności od dalszego przeznaczenia i użytkowania terenu, obszar poeksploatacyjny 
zostanie zrekultywowany zgodnie z wyznaczonym kierunkiem rekultywacji, 

- teren zostanie uporządkowany. 

Na etapie likwidacji, działalność może być związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza 
wynikającą z wykorzystania środków transportu oraz wytworzeniem odpadów, które zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
z 2020r. poz. 10) [23] klasyfikują się do grupy 17 (wytwórcą odpadów będzie firma wykonująca 
prace rozbiórkowe i porządkowe). 

Etap likwidacji pod warunkiem właściwej organizacji prac rozbiórkowych i prowadzenia prac 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, związany będzie z chwilowym zwiększeniem oddziaływań, 
jednakże będą miały one charakter zanikający i nie będą stanowiły istotnego aspektu możliwego 
wpływu na środowisko. 

 
2.6. Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w tym 
gleby, wody i powierzchni ziemi,  

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego 
przedsięwzięcia nie wykazała występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, a także 
wykazuje, że teren ten ze względu n stałe wykorzystywanie do celów rolniczych należy 
do obszarów o znikomej wartości pod względem faunistycznym, w tym również w zakresie 
gatunków związanych z siedliskami wodnymi i wilgotnymi występującymi w dolinach rzecznych. 
Występują na tym obszarze przede wszystkim gatunki pospolite, o szerokich możliwościach 
przystosowawczych, typowych dla tego obszaru. Z tego względu na terenie planowanego 
przedsięwzięcia nie planuje się zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed możliwością 
wtargnięcia do niego zwierząt. 

Prace związane z udostępnianiem złoża prowadzone będą etapami, a wszelkie prace 
przygotowawcze i udostępniające złoże (zdejmowanie nadkładu) prowadzone będą w głównej 
mierze i w zależności od warunków pogodowych w okresie od listopada do marca, zatem poza 
okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, przypadającym na okres kwiecień - czerwiec. 
Zminimalizuje to śmiertelność zwierząt przystępujących do rozrodu na terenach przeznaczonych 
do przejęcia na cele eksploatacji złoża. 

W granicach planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego stwarza się możliwość rozwoju 
różnorodności biologicznej poprzez zmianę aktualnego zagospodarowania terenu rolniczego, 
na wodny z użytkami zielonymi. Dotychczas prowadzona na tym terenie gospodarka upraw rolnych 
(polowych) ograniczała i częściowo eliminowała naturalną sukcesję. 

Świat zwierząt w rejonie opracowania reprezentowany jest głównie przez pospolite gatunki 
związane ze środowiskiem lądowym. Przewiduje się powiększanie ich populacji w wyniku nowo 
tworzonych warunków środowiskowych na obszarze eksploatacji kruszyw naturalnych. Wyrobisko 
wypełnione wodą i zagospodarowywane przy nich tereny jako użytki zielone (obszar skarp, pasów 
ochronnych, itp.) w rejonach, gdzie zakończona zostanie już eksploatacja, stanowić będą głównie 
dla ptaków miejsce gnieżdżenia i żerowania. 

Efektem prowadzonej eksploatacji będzie utworzenie zbiornika wodnego, który stanowić 
będzie docelowo ekosystem o wyższych walorach przyrodniczych niż obecne tereny rolnicze. 
Występowanie na tym terenie zbiornika wodnego może mieć duże znaczenie gdyż: 

 może on stanowić cenne siedlisko dla rzadkich i chronionych gatunków roślin 
i zwierząt, w szczególności ptactwa wodno-błotnego oraz płazów, 

 zbiornik zlokalizowany jest w otoczeniu leśnym, co korzystnie wpływa na możliwości 
występowania bioróżnorodności stref lasów i zbiorników wodnych, a także zmniejsza 
potencjalnie po zakończeniu eksploatacji presję osadniczą; ekoton las-woda należy 
do bardzo rzadkich w warunkach województwa i z tego względu należy go preferować, 

 zbiornik leży niedaleko doliny Bystrzycy, co sprawia, że jest istotnym elementem 
wspomagającym funkcjonalność potencjalnego korytarza ekologicznego w zakresie 
migracji ptaków i płazów oraz innych gatunków roślin i zwierząt związanych z dolinami 
rzecznymi; jest to tym bardziej istotne, że w dolinie zanikają naturalne zbiorniki wodne 
– starorzecza. 
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Walory przyrodnicze ekosystemu wodnego, który utworzy się po zakończeniu eksploatacji 
będą zależne od ukształtowania linii brzegowej, obecności płycizn i zatok, występowania wysp. 
Im więcej tego typu elementów, tym wyższa będzie bioróżnorodność florystyczna i faunistyczna.  

Zatem można stwierdzić, iż powstały w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa naturalnego 
zbiornik wodny będzie stanowić docelowo korzystny element środowiska przyrodniczego 
sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza wodnych, szuwarowych i łęgowych, 
oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe dla fauny wodnej i wodno-lądowej – płazy, gady, 
niektóre ptaki i ssaki. 

 
2.7. Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko 

Przedsięwzięcie nie wymaga wykonywania żadnych prac rozbiórkowych, natomiast w czasie 
prowadzenia robót budowlano-montażowych, obejmujących wykonanie przepustu 
oraz przedłużenie przenośników taśmowych transportujących kopalinę i doprowadzenie instalacji 
elektrycznej na tereny planowanego rozszerzenia eksploatacji przewiduje się, że powstaną odpady 
ogólnobudowlane. 

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) [7] firma budowlana prowadząca prace, będzie 
wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy i rozbiórki 
obiektów lub urządzeń oraz sprzątania, a tym samym będzie odpowiedzialna za gospodarowanie 
wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami, chyba że zawarta 
umowa wprowadzi wyłączenia, np. dla odpadów wartościowych takich jak żelazo i stal (kod 
17 04  5), za których zagospodarowanie odpowiadać będzie Inwestor.  

Szacunkowe ilości i sposób postępowania z wytworzonymi odpadami na etapie realizacji 
przedsięwzięcia (obejmującego prace budowlano-montażowe) przedstawiono w pkt 2.5.1. 
niniejszego opracowania. Zakładane jest wytworzenie na tym etapie odpadów w szacowanej ilości 
ok. 115,0 Mg. 

Zakres prac budowlano-montażowych przy zachowaniu obowiązujących przepisów 
oraz wymogów technicznych i organizacyjnych, szczególnie w zakresie gospodarowania 
wytworzonymi odpadami, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska. 

 
2.8. Ocena ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, 
przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko 
związane ze zmianą klimatu; 

Na analizowanym obszarze, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, nie będą 
gromadzone rodzaje i ilości substancji, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do zaliczenia 
do grupy inwestycji o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138) [35]. 

W trakcie prowadzenia eksploatacji złoża przy wykorzystaniu maszyn i środków transportu 
mogą wystąpić awarie sprzętu (wyciek paliwa, oleju, smaru itp.), które stanowią zagrożenie 
dla środowiska, jednak uwzględniając specyfikę planowanego przedsięwzięcia i skalę możliwych 
awarii stwierdzić należy, że potencjalne sytuacje awaryjne na obszarze obiektu nie będą posiadać 
cech poważnej awarii, katastrofy naturalnej czy też budowlanej.  

Przestrzeganie reżimu przeglądów technicznych sprzętu, a także przestrzeganie 
obowiązujących przepisów, a w szczególności BHP, powinno maksymalnie zminimalizować 
możliwość wystąpienia awarii, a dodatkowo właściwa organizacja zakładu przeróbczego i całego 
terenu kopalni powinna eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody 
w odległości stwarzającej określone zagrożenia. 

Ponadto z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia na terenie, na którym nie występują wstrząsy 
sejsmiczne, silne wiatry, długotrwałe ekstremalne temperatury, osuwiska czy powodzie 
nie przewiduje się również zagrożenia wystąpienia katastrofy naturalnej rozumianej zgodnie 
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z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r. poz. 1897) [30]. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmiany klimatu zarówno w jego otoczeniu, 
jak i w ujęciu globalnym, jak również na zmiany klimatu powodujące wzrost średniorocznych 
temperatur. 

 

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

3.1. Położenie fizyczno-geograficzne 

Administracyjnie zakres opracowania obejmuje tereny złoża kruszywa naturalnego „Kobylice 
III" znajdującego się na obszarze miejscowości Kobylice w gminie Cisek, która położona jest 
w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w południowo-wschodniej części województwa opolskiego. 
Obszar zlokalizowany jest w dolinie rzeki Odry na południe od zabudowy miejscowości Kobylice 
i ok. 2 km na południe od miasta Kędzierzyn-Koźle.  

 
Mapa nr 3 - Lokalizacja Gminy Cisek w województwie opolskim (źródło: www.cisek.pl) 

 

  
Mapa nr 4 - Lokalizacja obszaru kopalni na terenie gminy Cisek (źródło: www.cisek.pl) 
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Gmina Cisek jest to gmina wiejska. W skład gminy wchodzi 14 sołectw: Błażejowice, Cisek, 
Dzielnica, Kobylice, Landzmierz, Łany, Miejsce Odrzańskie, Nieznaszyn, Podlesie, Przewóz, 
Roszowice, Roszowicki Las, Steblów i Sukowice. Gmina zajmuje powierzchnię 71,09 km2, 
co stanowi 11,5% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz zaledwie 0,76% ogólnej 
powierzchni województwa opolskiego. Tereny wiejskie gminy są obszarem intensywnego odpływu 
ludności. Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają bardzo dobre warunki 
środowiska przyrodniczego. Obszar gminy jest prawie bezleśny. Ponadto gmina posiada 
uzupełniającą funkcję mieszkaniową, na którą zasadniczy wpływ ma sąsiedztwo Kędzierzyna -
Koźla. 

 

3.2. Budowa geologiczna 

Najstarszą formacją geologiczną w rejonie występowania złoża są utwory kredowe 
wykształcone jako cenoman, turon i koniak. Na utworach kredowych zalegają brakiczne osady 
dolnego tortonu oraz morskie osady tortonu górnego. Nad morskimi osadami tortonu leżą w dolinie 
górnej Odry lądowe utwory sarmatu, określane jako warstwy kędzierzyńskie, stanowiące kompleks 
iłów przewarstwionych piaskami. Iły sarmatu są niewarstwowe, plastyczne lub zwięzłe, 
ale występują też osady pylaste i piaszczyste. Barwa iłów jest zmienna, przeważnie szara, zielona, 
zielonobrunatna, spotyka się również niebieskawą, rdzawą, a nawet białą. Piaski sarmatu są 
przeważnie drobnoziarniste i pylaste. Bywają również średnio lub gruboziarniste z ziarnami żwiru. 

Znaczny wpływ na sedymentację trzeciorzędową wywarły tu ruchy tektoniczne związane 
z formowaniem się przedgórskiego rowu Karpat. Powstała rozległa trzeciorzędowa powierzchnia 
akumulacyjna z początkiem plejstocenu, która uległa głębokiemu rozcięciu przez układ doliny pra-
Odry, a następnie znalazła się w zasięgu dwóch stadiałów zlodowacenia południowo-polskiego.  

Zasadniczy wpływ na budowę obecnej sieci dolinnej wywarło zlodowacenie środkowo-polskie 
(stadiał Odry). Ze zlodowaceniem północno-polskim związana jest intensywna akumulacja utworów 
piaszczysto-żwirowych w dolinach rzecznych. Obecny system terasów odrzańskich powstał 
w holocenie.  

W budowie geologicznej doliny Odry, w rejonie opracowania występują utwory piaszczysto-
żwirowe o miąższości od 6,8m do 11,5m przykryte gliną piaszczystą, rzadziej mułkami i piaskami 
gliniastymi. Grubość tej warstwy waha się od 1,7 do 5,3m.  

Utwory piaszczysto-żwirowe zalegają na iłach, iłach pylastych, mułkach trzeciorzędowych 
barwy szarej oraz niekiedy piaskach drobnoziarnistych i pylastych. 

Nadkład stanowią: gleba, gliny, piaski, piaski gliniaste, piaski pylaste i mułki. Stwierdzono 
również lokalne nagromadzenie części organicznych (drewno). Grubość nadkładu waha się 
w granicach od 0,3 do 6,1m (średni 3,0m). Występujące w nadkładzie gliny stanowią masy 
nieużyteczne. Udokumentowane gliny posiadają dużą zmienność facjalną, stwierdzono 
występowanie glin, glin pylastych i glin piaszczystych. 

Serię złożową, stanowią piaski ze żwirem, pospółki i żwiry z piaskiem. Miąższość waha się 
od 5,1 do 10,8m (średnio 7,9m).  

Utwory podzłożowe budują piaski głównie drobnoziarniste i pylaste, mułki i iły. Mułki i iły 
zaliczono do utworów trzeciorzędowych. Określenie wieku piasków podzłożowych jest 
problematyczne Swobodny poziom zwierciadła wody gruntowej nawiercono wszystkimi otworami 
na głębokości od 0,9 do 4,1m (średnio 2,5m). Średnio zwierciadło wody kształtuje się tu na rzędnej 
96,5m n.p.m. Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest jednak ściśle od poziomu wody 
w rzece Odrze. Występujące na terenie złoża rowy odwadniające powodują lokalne obniżenie 
zwierciadła wody w centralnej części złoża. 

 

3.3. Warunki wodne 

3.3.1. Wody powierzchniowe 

Cały obszar Gminy Cisek położony jest w zlewni rzeki Odry. Sieć hydrograficzną na terenie 
gminy tworzą rzeka Odra oraz jej lewobrzeżne dopływy: rzeka Olsza, Golka, Cisek i Dzielniczka 
oraz inne mniejsze cieki bez nazwy, uchodzące do wyżej wymienionych rzek. W dolinie Odry mają 
one często charakter rowów melioracyjnych. 
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Rzeka Odra przepływa z południa na północ i stanowi ona wschodnią granicę Gminy Cisek. 
Rzeka Odra najbliżej złoża przepływa na północny-wschód w odległości ok. 500 m od granicy 
terenu górniczego. 

Rzeka Odra, druga (po Wiśle) co do długości rzeka Polski (854,3 km, z czego w granicach 
Polski 741,9 km) zlokalizowana jest w zachodniej części kraju, na terenie województw: śląskiego, 
opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. W górnym biegu na krótkim 
odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym stanowi granicę między 
Polską i Niemcami (na 1/5 długości swojego biegu). Powierzchnia jej dorzecza wynosi 
118,86 tys. km2 (z tego 106,05 tys. km2 w Polsce).  

Odra swoje źródło ma na wysokości 632 m n.p.m. w Czechach, w Górach Odrzańskich, 
będących najdalej na wschód wysuniętym pasmem Sudetów. Przepływa przez Bramę Morawską, 
Kotlinę Ostrawską, a w Polsce przez Kotlinę Raciborską, Pradolinę Wrocławską, Obniżenie 
Ścinawskie, Kotlinę Kargowską, Pradolinę Głogowską, Dolinę Środkowej i Dolnej Odry. Powyżej 
Gryfina rozdziela się na dwa nurty – uchodzącą do jeziora Dąbie Odrę Wschodnią (Regalicę) 
i płynącą przez centrum Szczecina i omijającą od zachodu jezioro Dąbie – Odrę Zachodnią. 
W okolicy Szczecina, na Międzyodrzu, płynie już kilkoma korytami, z których główne to (oprócz 
Regalicy i Odry Zachodniej) Duńczyca i Parnica. Odcinek rzeki w rejonie Polic i Świętej utworzony 
przez Odrę Zachodnią pomiędzy jeziorem Dąbie, a Zalewem Szczecińskim, do którego Odra 
uchodzi nosi nazwy Domiąży i Roztoki Odrzańskiej. Główne dopływy Opawa, Ostrawica, Osobłoga 
Olza, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Stobrawa, Bystrzyca, Kaczawa, Barycz, Bóbr, Nysa Łużycka. 

Dzięki uregulowaniu całego koryta Odra jest najlepszą śródlądową drogą wodną w Polsce, 
wykorzystywaną przez kraje środkowoeuropejskie nie mające dostępu do morza. W dorzeczu Odry 
znajduje się 7 elektrowni wodnych (największa w Brzegu Dolnym o mocy 9,7 MW). Do Odry 
uchodzą kanały: Gliwicki, Bydgoski, Odra-Sprewa i Odra-Hawela. Kolano Odry koło Cedyni jest 
najdalej na zachód wysuniętym punktem w Polsce (14°7’ długości geograficznej wschodniej).  

Na podstawie informacji archiwalnych z posterunków wodowskazowych w Raciborzu, Miedoni 
i Koźlu wynika, że w profilach na Odrze przeważał odpływ w półroczu zimowym nad odpływem 
w półroczu letnim. Generalnie maksymalne odpływy występują w okresie wiosennym. 
Drugorzędne, lecz wyraźne, a w niektórych latach nawet główne wezbranie występuje w okresie 
letnim i wiąże się ze znacznymi opadami. Minimalne odpływy notowane są na Odrze we wrześniu. 

 
3.3.2. Wody podziemne 

Na terenie opracowania poziom wód podziemnych zależny jest ściśle od poziomu wody 
w Odrze. Stwierdzono tu występowanie zwierciadła wody podziemnej w poziomie plejstoceńsko-
holoceńskim, zazwyczaj na głębokości od 1 do 3 m p.p.t. Stwierdzono, że podczas prac 
eksploatacyjnych następuje samoczynne wypełnianie się wyrobisk. Zwierciadło wody gruntowej 
(podziemnej) jest najczęściej swobodne. Spływ wód podziemnych odbywa się w kierunku do koryta 
rzeki Odry. 

Teren opracowania położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 
332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka o powierzchni 1350 ha. Zbiornik oznaczony GZWP 332 
jest porowym typem zbiornika, wieku trzeciorzędowego(Tr) oraz dolin kopalnych (Qk) i jako taki 
wymaga najwyższej ochrony (ONO) na powierzchni 800 ha oraz wysokiej ochrony (OWO) 
na powierzchni 1000 ha, przy czym ONO wymagane jest na prawym brzegu rzeki Odry. 
W lewobrzeżnej dolinie rzeki Odry, na odcinku będącym przedmiotem analizy występuje obszar 
planowanej wysokiej ochrony (OWO). 

 
3.3.3. Obszar zagrożenia powodzią 

Istniejący obszar górniczy „Kobylice Południe 1” wraz z zakładem przeróbczym oraz obszarem 
planowanego przedsięwzięcia w części zgodnie z aktualnymi mapami udostępnionymi przez 
Informatyczny System Osłony Kraju na stronie http://wody.isok.gov.pl położony jest poza 
wyznaczonymi obszarami szczególnego zagrożenia powodzią wymienionymi w art. 16 pkt 34 
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 624) [4], tj. 

a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%, 
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, 
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c) obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 
brzegiem, w który wbudowano wał przeciwpowodziowy, a także wyspy i przymuliska, 
o których mowa w art. 224, stanowiące działki ewidencyjne, 

d) pas techniczny; 
zatem ustalenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym nie obejmują działań mających 
na celu obniżenie ryzyka powodziowego na przedmiotowym obszarze. 
 

 
Mapa nr 5 - Lokalizacja istniejącego obszaru górniczego (kolor czerwony) i planowanego przedsięwzięcia (kolor 
fioletowy) na aktualnych mapach zagrożenia powodziowego, dla prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi 1% 
(raz na 100 lat) - arkusz M-34-61-A-b-1 (źródło: http://wody.isok.gov.pl) 

 

3.4. Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne badanego obszaru charakteryzują się następującymi parametrami: 
 średnia roczna temperatura powietrza: 8,6°C - jest jedną z najwyższych w Polsce, 

ze względu na brak szaty leśnej na obszarze położonym po lewej stronie rzeki Odry, 
co zapewnia łatwy dopływ ciepłego oceanicznego powietrza z zachodu, oraz zachowane 
kompleksy leśne na prawym brzegu Odry, powstrzymujące napływ zimnego powietrza 
kontynentalnego ze wschodu; 

 średnia temperatura stycznia: 2,2°C; 
 dni z temperaturą poniżej 0°C: w miesiącu styczniu i lutym - przeciętnie 51; 
 średnia temperatura lipca: 18,5°C; 
 długość okresu wegetacyjnego: średnio 224 dni; 
 zima jest łagodna, a lato długie (90- 95 dni). 

Na terenie południowo-zachodniej części gminy (na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego) 
obserwuje się wyraźny zanik wpływów oceanicznych. Klimat jest zimniejszy i kształtuje się 
pod dominującym wpływem gór. Warunki klimatyczne badanego obszaru charakteryzują się 
następującymi parametrami: 

 średnia temperatura: ok. 14°C; 
 długość okresu wegetacyjnego: 205 dni; 
 opady atmosferyczne: ok. 650 mm. 
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Największa ich ilość występuje nad doliną Odry i wynosi średnio 435 mm, co stanowi około 
67% sumy rocznej. Ich ilość zmniejsza się w południowo-zachodniej części gminy na Płaskowyżu 
Głubczyckim (średnio 430 mm). 

 kierunek wiatru: S, SW i NW; 
 prędkość wiatru: nie przekraczają 2,5 m/s. 

Wraz ze wzrostem wysokości Płaskowyżu Głubczyckiego obserwujemy spóźnianie się 
nadejścia wiosny i lata, które tutaj trwa tylko około 85 - 90 dni. Wcześniej też nadchodzi jesień 
i zima, a pokrywa śnieżna jest obfitsza w porównaniu z terenami położonymi niżej i zalega tu dłużej. 

Generalnie teren gminy Cisek posiada korzystne warunki klimatyczne dla rozwoju rolnictwa, 
a znacznie gorsze dla osadnictwa. Zasadniczy wpływ na to ma dolina rzeki Odry, która koncentruje 
spływ mas wychłodzonego powietrza z terenu Płaskowyżu Głubczyckiego. Dolina Odry 
i mniejszych cieków wodnych stanowi więc obszar silnie inwersyjny. Szczególnie niekorzystne 
warunki dla rozwoju rolnictwa i osadnictwa panują na zboczach i skłonach terenu eksponowanych 
na północ, północny - wschód i północny - zachód. Charakteryzują się one bowiem 
niedostatecznymi warunkami solarnymi i wynikającymi z nich niskimi temperaturami minimalnymi 
oraz silnym uwilgotnieniem w czasie inwersyjnego układu temperatury. 

 

3.5. Warunki glebowe 

W gminie Cisek dominują gleby lessowe, o właściwych stosunkach wodno-powietrznych. 
Gleby te występują w miejscach płaskich lub niewielkich skłonach terenu. Charakteryzują się 
średnią przepuszczalnością i średnią przewiewnością, mają zdolność do zatrzymywania 
i magazynowania wystarczającej ilości wody, stwarzając tym samym dogodne warunki dla rozwoju 
roślin.  

Na dużym areale gruntów występują gleby okresowo podmokłe, zlokalizowane w dolinie rzeki 
Odry. Pojawiają się również gleby okresowo nadmiernie przesuszone, występujące na obszarze 
Płaskowyżu Głubczyckiego. Gleby stale za suche i stale podmokłe zajmują niewielkie powierzchnię 
użytków rolnych. 

Teren gminy charakteryzuje się dość wysoką bonitacją gruntów. Przeważają gleby klas 
bonitacyjnych III i IV. Występowanie gleb tych najwyższych klas powoduje, że największą 
powierzchnie zajmuje uprawa zbóż z dominującą przewagą pszenicy ozimej. Na następnych 
miejscach znajdują się uprawa jęczmienia ozimego, jarego, buraków cukrowych i kukurydzy 
na ziarno. 

Gmina Cisek posiada wysoki wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej - 88,9 pkt. 
Czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną jest erozja gleb. Potencjalnym 
zagrożeniem jest tu erozja wietrzna gleb użytkowanych rolniczo. Dodatkowo istotna jest erozja 
wodna powierzchniowa. 

Obydwa rodzaje działań związane są z potrzebami intensywnej uprawy nastawionej 
na najwyższą produktywność, co doprowadziło do zaburzeń odpływu powierzchniowego wód, 
a w konsekwencji do nasilenia erozji wodnej. Nadmierne przesuszenie gleb oraz zagrożenie erozją 
wodną są najpoważniejszymi problemami związanymi z utrzymaniem jakości gleb w gminie Cisek. 

 

3.6. Lasy 

W gminie Cisek lasy zajmują ok. 0,8% powierzchni gminy - ok. 70.5ha). Wskaźnik lesistości 
gminy jest bardzo niski, dużo niższy od przeciętnej lesistości powiatu (23,4%), województwa 
(26,4%) i kraju (28,9%). Lasy występują tu więc przeważnie w postaci silnie rozdrobnionych 
i rozproszonych powierzchni. Największy odsetek powierzchni gruntów leśnych stanowią grunty 
leśne publiczne 61,4%, natomiast najmniej jest gruntów leśnych prywatnych (38,6%).  

Niewielkie kompleksy leśne występują tylko w południowej i zachodniej części gminy 
na gruntach wsi Sukowice, Steblów, Miejsce Odrzańskie, Łany i Błażejowice. Praktycznie 
nie spotykamy kompleksów leśnych w dolinie rzeki Odry. 

Kompleksy leśne znajdujące się w południowej części gminy (Błażejowice - Łany - Miejsce 
Odrzańskie), położone są w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Rejonu Wronin -
Maciowakrze i ze względu na ich funkcję glebochronną podlegają prawnej ochronie. Z kolei 
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kompleksy leśne położone w dolinie rzeki Cisek i Odry pełnią funkcję wodochronną i także 
podlegają prawnej ochronie. Lasy te jednocześnie zaliczane są do kompleksów uszkodzeń 
przemysłowych, a więc możliwości produkcji drewna jest z tego powodu są znacznie ograniczone. 

Bardzo mała ilość lasów, a także istotne funkcje, jakie pełnią w ubogim środowisku 
przyrodniczym gminy, praktycznie wykluczają prowadzenie gospodarki leśnej, ukierunkowanej 
na produkcję drewna. Istniejący stan i funkcje lasów powinny wpłynąć na ograniczenie ich 
użytkowania gospodarczego. Lasy nie są i nie będą w przyszłości podstawą do rozwoju tej gałęzi 
gospodarki gminy. 

 

3.7. Pozostałe wymagane informacje dotyczące lokalizacji przedsięwzięcia 

Usytuowanie przedsięwzięcia uwzględniające obszary, o których mowa w ustawie z dnia 
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 
Dz.U. z 2021r. poz. 247) [1]: 

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest położone na obszarze wodno-błotnym, 
ani na obszarze o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

b) Obszary wybrzeży: 
Przedsięwzięcie położone jest w dużej odległości (ok. 450km) od wybrzeża morskiego. 

c) Obszary górskie lub leśne: 
Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest poza obszarami górskimi i leśnymi. 
W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia również nie występują takie 
obszary, co oznacza, że planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało 
negatywnie na te obszary. 

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników 
wód śródlądowych: 
Przedsięwzięcie będące przedmiotem wniosku nie wpłynie na jakość wody i ujęć wód 
oraz na obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych. 

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin 
i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody: 
Najbliższy obszar formy ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg 
Zdzieszowicki” położony jest w odległości ok. 8,2 km na północny-zachód, natomiast 
najbliższy obszar chroniony w ramach NATURA 2000 tj. "Łęg Zdzieszowicki" (kod 
obszaru PLH160011) położony w odległości ok. 8,2 km na północny-zachód. 
W pkt 3.9. niniejszego opracowania szczegółowo scharakteryzowano powyższe 
obszary chronione. 
Ze względu odległości i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się żadnego wpływu 
przedsięwzięcia na obszary chronione przyrodniczo. 

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: 
Na przedmiotowym obszarze nie występują przekroczenia standardów jakości 
środowiska. 

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: 
Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w rejonie istniejącej kopalni, na terenach 
rolniczych, oddalonych od obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, 
kulturowe lub archeologiczne i nie będzie wpływać negatywnie na te obszary. 

h) Gęstość zaludnienia: 
Gęstość zaludnienia na obszarze gminy Cisek wynosi ok. 80,7 osób/km2, natomiast 
w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występuje zabudowa mieszkaniowa. 
W odległości do 100m od granic planowanego przedsięwzięcia w kierunku północnym 
występuje zabudowa mieszkaniowa  
 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach  
istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9    46-040 Ozimek 50 
tel. + 48 606 101 958;     zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

i) Obszary przylegające do jezior: 
W rejonie przedsięwzięcia brak jest obszarów przylegających do jezior naturalnych 
i sztucznych zbiorników wodnych.  

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: 
Najbliższe uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej znajdują się w odległości 
ponad 50km (w m. Głuchołazy), zatem ze względu odległości i charakter 
przedsięwzięcia, nie przewiduje się żadnego wpływu przedsięwzięcia na te obszary 
i obiekty. 

k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe: 
Teren kopalni objętej zakresem niniejszego opracowania znajduje się na obszarze 
wyznaczonej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych JCWP PLRW600019117159 - 
Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału Gliwickiego, natomiast 
w zakresie wód podziemnych znajduje się na obszarze jednolitej części wód 
podziemnych JCWPd PLGW6000142. 
W pkt 9.1.5. niniejszego opracowania szczegółowo scharakteryzowano powyższe 
JCWP i JCWPd oraz obowiązujące dla nich cele szczegółowe. 
Mając na uwadze zakres planowanego przedsięwzięcia uznano, że nie wpłynie 
negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych w "Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" oraz Dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2000r. (Ramowa Dyrektywa 
Wodna). 

 

3.8. Inwentaryzacja przyrodnicza terenu planowanego przedsięwzięcia oraz jego otoczenia 

3.8.1. Wstęp 

Szczególnie cennymi pod względem przyrodniczym są obszary wodno-błotne oraz doliny 
rzeczne. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że większość naturalnych zbiorników wodnych, 
wilgotnych łąk i lasów została w znacznym stopniu zniszczona na skutek melioracji odwadniających 
i regulacji rzek i potoków. Obecnie do najcenniejszych pod względem zachowania zbiorowisk 
roślinnych, flory oraz fauny zaliczają się rzeki, starorzecza, stawy rybne i sztuczne zbiorniki, w tym 
zaporowe oraz różnego typu wypełnione wodą kamieniołomy, piaskownie, żwirownie. Powoduje to 
konieczność integracji działań gospodarczych związanych z ochroną przeciwpowodziową, 
hodowlą ryb, działalnością wydobywczą z działaniami ochronnymi. Jedynie porozumienie 
pomiędzy administracją wodną, właścicielami gruntów pod wodami, a przyrodnikami oparte 
na dokładnej analizie zjawisk przyrodniczych i potrzeb gospodarczych może skutecznie 
powstrzymać proces zanikania gatunków związanych z siedliskami wodnymi i wilgotnymi 
występującymi w dolinach rzecznych. 

 
3.8.2. Metodyka 

Badaniami geobotanicznymi objęto obszar planowanego rozszerzenia eksploatacji kruszywa 
naturalnego z udokumentowanego złoża "Kobylice III" o dodatkowy obszar o powierzchni łącznej 
ok. 18,2 ha, stanowiącego działki nr 386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 
456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 
578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka 
ewidencyjna Cisek oraz część obszaru działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 oraz 55, 556, 
557) w rejonie planowanego przepustu. 

Badania zostały przeprowadzone przez autora niniejszego opracowania w sezonie 
wegetacyjnym 2019 i 2020 roku. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów podlegających ochronie 
utworzonych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.) [3]. 

Kontrole obejmowały stałe transekty w obrębie planowanego przedsięwzięcia. Obserwacje 
były prowadzone pod kątem faunistycznym i florystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem 
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siedlisk wymienionych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, gatunków wymienionych 
w załączniku II i III Dyrektywy Siedliskowej oraz w załączniku Dyrektywy Ptasiej. Ze względu 
na brak jakiegokolwiek cieku w obrębie obszaru inwentaryzacji nie występowała konieczność 
dokonywania inwentaryzacji ichtiologicznej.  

Ze względu na termin oraz jednorodność terenu zdecydowano się tylko na określenie składu 
gatunkowego, bez określania dokładnej liczebności. W przypadku niektórych grup zwierząt ich 
występowanie było określane na podstawie potencjalnych siedlisk. 

Zbiorowiska roślinne scharakteryzowano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych 
metodą Braun-Blaqueta (Braun-Blanquet 1964). Do zdjęć fitosocjologicznych dobierano płaty 
jednorodne i reprezentatywne dla większych powierzchni fitocenoz.  Systematykę i nazewnictwo 
zbiorowisk roślinnych przyjęto według Matuszkiewicza (2005). Nazewnictwo gatunków roślin 
przyjęto według Mirka i in. (2002).  

Zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką inwentaryzowano przede wszystkim stanowiska 
chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
stanowiska lęgowe ptaków i miejsca rozrodu płazów. Dane o występowaniu bezkręgowców były 
zbierane jako materiał uzupełniający.  

Za najważniejsze gatunki uznano: 
 znajdujące się na czerwonej liście IUCN (IUCN 2004), krajowej czerwonej liście 

(Głowaciński 2002) oraz wojewódzkiej czerwonej liście (Hebda i in. 2004), 
 znajdujące się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej lub w załączniku II Dyrektywy 

Siedliskowej. 
 

Terminy wykonywania inwentaryzacji przyrodniczej w terenie: 

Badania terenowe siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i flory prowadzono 
w następujących okresach w latach 2019-2020: 

 zespoły leśne i zadrzewienia – od marca do końca sierpnia 
 cieki i zbiorniki wodne – od maja do końca sierpnia 
 łąki, zbiorowiska segetalne i zbiorowiska szuwarowe – od kwietnia do końca września 
 grzyby (w tym porosty) – od czerwca do końca września  
 mszaki – od maja do końca września 
 paprotniki i rośliny kwiatowe – od marca do końca września 

 

Badania terenowe siedlisk przyrodniczych, zbiorowisk roślinnych i flory prowadzono 
w kolejnych fazach rozwoju grup roślinnych - wykonano 5 cykli wyjazdowych w 2019 roku 
(kwiecień, maj, czerwiec, sierpień, wrzesień) oraz 3 wyjazdy sprawdzające w 2020 roku (kwiecień, 
maj, czerwiec). 
 

Badania terenowe fauny prowadzono w terminach i porach doby o największej aktywności 
poszczególnych grup zwierząt: 

 bezkręgowce, w tym głównie owady – od początku kwietnia do końca września  
 ryby – od początku kwietnia do końca sierpnia 
 płazy i gady – od marca do końca czerwca oraz od września do 15 października  
 ptaki – od marca do końca lipca oraz od września do 15 października 
 ssaki, w tym nietoperze – od marca do 15 października 

 
3.8.3. Szata roślinna 

Na obszarze województwa opolskiego, w tym również na terenie doliny Odry w obszarze gminy 
Cisek, proces przekształceń szaty roślinnej na skutek działalności człowieka rozpoczął się już 
w neolicie. Antropopresja przybierała na sile wraz ze wzrostem liczby ludności, wprowadzaniem 
nowych sposobów uprawy roli, a w końcu, począwszy od końca XVIII w. wraz z postępującą 
rewolucją przemysłową. Naturalne procesy przystosowawcze związane z ewolucją organizmów 
nie nadążały za szybko zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi kształtowanymi przez 
człowieka i ustąpiły miejsca procesom wymierania. 

Niekorzystne przemiany szaty roślinnej i wycofywanie się poszczególnych jej składników 
nie ominęły województwa opolskiego. Region ten ulegał stopniowemu zagospodarowaniu, 
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a w wieku XIX postępujące uprzemysłowienie i rozwój systemu komunikacyjnego uzupełniły 
szeroką paletę negatywnych oddziaływań. Tak zwana „racjonalna” gospodarka leśna oraz „wysoka 
kultura” rolna, w szczególności związane z nimi zmiany stosunków wodnych, doprowadziły w ciągu 
ostatnich lat do znacznego zubożenia rodzimej flory. Istotna na tym terenie była intensyfikacja 
rolnictwa, która w głównej mierze przyczyniła się do zubożenia lokalnej flory o gatunki najbardziej 
charakterystyczne i zarazem wrażliwe.  

 
Roślinność potencjalna 

Cały obszar objęty zakresem badań powinny porastać zbiorowiska leśne (Matuszkiewicz 
red. 1991). Są to żyzne buczyny niżowe Luzulo pilosae-Fagetum oraz niżowe nadrzeczne łęgi 
jesionowo-wiązowe Ficario-Ulmetum minoris typicum.  

 
Roślinność rzeczywista 

Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa 
naturalnego, nie stwierdzono żadnego zbiorowiska leśnego, jak również nie stwierdzono żadnych 
pojedynczych egzemplarzy drzew wysokich. 

Jedynie w północno-wschodniej części terenu planowanego przedsięwzięcia na części 
obszaru działki nr 409/7 znajduje się niewielki nieużytek porośnięty niewielkimi krzewami 
i samosiejkami drzew (brzoza brodawkowata Betula pendula, olcha czarna Alnus glutinosa, olcha 
szara Alnus incana, wierzba krucha Salix fragilis), jednakże nie są zaliczane do gatunków 
chronionych czy też wartościowych przyrodniczo i przewiduje się ich wycinkę. 

 

 
Fot. nr 31 Widok na skupisko krzewów i drzew w obszarze działki nr 409/7 w północno-wschodniej części 

planowanego obszaru eksploatacji (fot. Marek Klyk) 
 

Na pozostałym obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach niniejszego 
przedsięwzięcia wszystkie stwierdzone zbiorowiska roślinne należą do grupy zbiorowisk 
nieleśnych. Dominującym na tym terenie siedliskiem przyrodniczym są pola uprawne 
z kadłubowymi zbiorowiskami chwastów użytków rolnych, zarówno upraw zbożowych 
jak i okopowych z klasy Stellarietea mediae, a także mamy do czynienia z roślinnością łąkową 
z dominacją takich gatunków jak chaber łąkowy Centaurea jacea, złocień właściwy Leucanthemum 
vulgare i brodawnik jesienny Leontodon autumnalis.  

Na terenie badań nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin. 
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Fot. nr 32 Widok na użytki rolne w obrębie planowanego przedsięwzięcia (fot. Marek Klyk) 
 

Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea 
i Plantaginetea jest na tym terenie dość bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są 
z terenami zmienionymi przez człowieka, tj. terenami przejazdów, okrajkami i miejscami 
wydeptywanymi. Na obrzeżach terenów przewidzianych pod przedsięwzięcie w obszarach 
przylegających do dróg gruntowych oraz rejonie zakrzewień w północno-wschodniej części 
obszaru przedsięwzięcia występują głównie zbiorowiska terenów antropogenicznych z dominacją 
pokrzywy zwyczajnej Urtica dioica, bylicy pospolitej Artemisia vulgaris, trzcinnika piaskowego 
Calamagrostis epigejos, mietlicy pospolitej Agrostis capillaris (fot. nr 33 i 34). 

Zbiorowiska te należą do fitocenoz o niewielkich walorach przyrodniczych.  
 

 
Fot. nr 33 Widok na zbiorowiska roślinne terenów antropogenicznych wzdłuż dróg gruntowych (fot. Marek Klyk) 
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Fot. nr 34 Widok na zbiorowiska roślinne terenów antropogenicznych wzdłuż dróg gruntowych (fot. Marek Klyk) 

 

Charakterystyka siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. (Dyrektywy Habitatowej) 

Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa 
naturalnego "Kobylice III" nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych 
w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy 
Habitatowej). 

 

Wykaz i charakterystyka gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej). 

Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa 
naturalnego "Kobylice III" nie stwierdzono występowania gatunków roślin wymienionych 
w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

 

Wykaz i charakterystyka gatunków roślin i grzybów chronionych prawem polskim 
Na obszarze terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach wyznaczonego złoża kruszywa 

naturalnego "Kobylice III" nie stwierdzono występowania gatunków roślin chronionych prawem 
polskim oraz nie stwierdzono występowania grzybów ściśle chronionych prawem polskim. 

 
3.8.4. Świat zwierząt 

Gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 
1979r.  

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków ptaków 
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. 

 

Gatunki zwierząt wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992r.  

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.  

 

Bezkręgowce 
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną 

bezkręgowców. 
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Kręgowce 
 Płazy 
W miejscu planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie stwierdzono żerujące żaby 

trawne Rana temporaria oraz ropuchy szare Bufo bufo i ropuchy zielone Bufo viridis. 
 

 Gady 
Na obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w jej najbliższym sąsiedztwie stwierdzono 

żerujące jaszczurki zwinki Lacerta agilis i zaskrońce Natrix natrix. 
 

 Ptaki 
Opracowywany obszar ze względu na stałe użytkowanie na cele upraw rolnych jest jedynie 

miejscem żerowania pospolitych na tym terenie gatunków ptaków, m.in.: cierniówki Sylvia 
communis, kapturka Sylvia atricapilla, makolągwy Carduelis cannabina, modraszka Parus 
caeruleus, muchołówki szarej Muscicapa striata, kopciuszka Phoenicurus ochruros, kosa Turdus 
merula, pliszki siwej Motacilla alba, skowronka Alauda arvensis, trznadla Emberiza citrinella, sroki 
Pica pica, strzyżyka Troglodytes troglodytes, szpaka Sturnus vulgaris, wilgi Oriolus oriolus czy 
zięby Fringilla coelebs. Są to gatunki pospolite lub bardzo pospolite, o szerokich możliwościach 
przystosowawczych. 

W obrębie obszaru planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono żadnego stanowiska 
lęgowego ptaków chronionych. 

 

 Ssaki 
Ze względu na brak odpowiednich warunków czy też stałe użytkowanie rolnicze w obrębie 

obszaru planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną ssaków. 
 

3.8.5. Inne dane, na podstawie których dokonano opisu elementów przyrodniczych 

Ze względu na specyfikę planowanego przedsięwzięcia, jego zakres oraz znikome 
oddziaływanie wykonane wizje w terenie oraz inwentaryzacja przyrodnicza stanowiła 
wystarczającą podstawę do dokonania opisu elementów przyrodniczych. 

 
3.8.6. Wyniki waloryzacji 

Waloryzacja przyrodnicza terenu przewidzianego do eksploatacji w ramach planowanego 
poszerzenia obszaru kopalni w granicach wyznaczonego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III" 
wykazuje, że obszar ten ze względu na stałe użytkowanie na cele upraw rolnych, brak 
odpowiednich biotopów, należy do terenów o znikomej wartości pod względem florystycznym 
i faunistycznym.  

Różnorodność biologiczna planowanego obszaru przedsięwzięcia, ze względu na ubogie 
zróżnicowanie siedlisk przyrodniczych, jest stosunkowo niewielka. W wyniku prowadzonych na tym 
obszarze badań terenowych nie stwierdzono występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin 
oraz zwierząt. Występują na tym obszarze jedynie gatunki pospolite fauny, o szerokich 
możliwościach przystosowawczych, typowych dla tego obszaru. Z tego względu na terenie 
planowanego przedsięwzięcia nie planuje się zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed 
możliwością wtargnięcia do niego zwierząt. 

Zaleca się jedynie, aby wszelkie prace związane z udostępnianiem złoża (zdejmowaniem 
nadkładu) w miarę możliwości przeprowadzone były poza sezonem lęgowym ptaków, w okresie 
jesienno-zimowym. W tym czasie prace nie wpłyną również na stan populacji pozostałych grup 
zwierząt, objętych ochroną. 
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3.9. Obszary chronione 

3.9.1. Lokalizacja obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych 

Ze względu na lokalny charakter oraz swoją specyfikę planowane przedsięwzięcie nie będzie 
oddziaływać na środowisko, jak również na żaden obszar podlegający ochronie utworzony 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 55 z późn. zm.) [3]. 

Najbliżej położonymi w stosunku do obszaru objętego opracowaniem obszarami 
podlegającymi ochronie, zlokalizowanymi na terenie gminy Cisek lub w jej sąsiedztwie są: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki”, którego najbliższa granica 
znajduje się w odległości ok. 8,2 km w kierunku północno-zachodnim;  

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin - Maciowakrze”, którego najbliższa granica 
znajduje się w odległości ok. 11,5 km w kierunku południowym; 

 Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", którego 
najbliższa granica znajduje się w odległości ok. 11,5 km w kierunku południowo-
wschodnim; 

 Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny", którego najbliższa granica znajduje się 
w odległości ok. 12,5 km w kierunku północnym; 

 

 
Mapa nr 6 - Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do najbliższych obszarów ochrony przyrody (źródło: 
www.geoserwis.gdos.gov.pl) 
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Zgodnie z postanowieniami prawa Wspólnoty Europejskiej, Natura 2000 to spójna europejska 
sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
ważnych dla Wspólnoty. Rodzaje siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotami 
ochrony są wymienione w odpowiednich załącznikach Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) i Dyrektywy 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej). 

Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów: 
 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy 

Siedliskowej dla ochrony: 
- typów siedlisk przyrodniczych, 
- siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 

 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej 
dla ochrony siedlisk ptaków. 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary Natura 2000. Nie występują na nim 
obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
utworzony obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.) [3]. W oparciu o tę wiedzę 
oraz ze względu na charakter zamierzenia zdecydowanie stwierdza się brak oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na tereny związane z ochroną takiego obszaru. 

Najbliższe planowanego przedsięwzięcia obszary Natura 2000 to:  
 obszar Natura 2000 "Łęg Zdzieszowicki" (kod obszaru PLH160011), którego najbliższa 

granica znajduje się w odległości ok. 8,2 km w kierunku północno-zachodnim; 
 obszar Natura 2000 "Góra Św. Anny" (kod obszaru PLH160002), którego najbliższa 

granica znajduje się w odległości ok. 12,5 km w kierunku północnym. 
 

 
Mapa nr 7 - Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do najbliższych obszarów Natura 2000 (źródło: 
www.geoserwis.gdos.gov.pl) 
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W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany żaden korytarz 
ekologiczny, a najbliżej położonym korytarzem ekologicznym jest korytarz KPd-19 Dolina Górnej 
Odry, którego najbliższa granica znajduje się w odległości ok. 900m w kierunku wschodnim 
(wg mapy opracowanej przez Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek 
R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Górny M., Kurek 
R.T., Ślusarczyk R. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 
w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011). 

Zakres planowanego przedsięwzięcia nie wpłynie istotnie na możliwości migracyjne w obrębie 
korytarzy, ze względu na odległości od ich granic i duży obszar oraz fakt, iż tworzony akwen wodny 
poprawi bioróżnorodność i walory przyrodnicze w tym rejonie. 

 

 
Mapa nr 8 - Lokalizacja przedsięwzięcia w stosunku do korytarzy ekologicznych (źródło: 
www.mapa.korytarze.pl) 

Poniżej scharakteryzowano najważniejsze z obszarów chronionych zlokalizowanych w rejonie 
przedsięwzięcia. 

 
3.9.2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” 

Na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i krapkowickiego zlokalizowany jest Obszar 
Chronionego Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” utworzony uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Opolu nr XXIV/193/88, z dnia 26 maja 1988 roku. Jest to najmniejszy (około 600 ha) opolski 
obszar chronionego krajobrazu, którego granice wyznaczają miejscowości Poborszów i Mechnica 
oraz lewy brzeg koryta Odry. Ten niewielki kompleks leśny to unikatowa w województwie opolskim 
enklawa nadrzecznego lasu łęgowego. Różnopiętrowy i różnowiekowy drzewostan budują tu 
dorodne jesiony i olchy, dęby szypułkowe, graby pospolite i jawory, bardzo dobrze rozwinięta jest 
warstwa krzewów - czeremchy, jarząba oraz kruszyny, a obszar urozmaicają liczne cieki wodne 
oraz starorzecza.  

Ważnym i charakterystycznym elementem obszaru jest stanowisko skrzypu olbrzymiego, jedno 
z dwóch w województwie opolskim. Ponadto rośliny ściśle chronione reprezentuje cebulica 
dwulistna, kruszczyk siny oraz śnieżyczka przebiśnieg. „Łęg Zdzieszowicki” jest miejscem 
gniazdowania rzadkich gatunków ptaków np. dzięcioła zielonosiwego, dzięcioła średniego, 
muchołówki białoszyjej i strumieniówki. W latach 80-tych odkryto tu jedyne na Śląsku stanowisko 
dzięcioła białogrzbietego. 
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3.9.3. Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronin-Maciowakrze 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronin-Maciowakrze charakteryzuje się typowym 
dla południowej części Śląska Opolskiego pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Wysokości 
względne dochodzą tu do 40 m. Liczne wąwozy, jary i parowy nadają tym terenom wyjątkowego 
uroku. Malownicze wzniesienia porastają zazwyczaj szpalery drzew wzdłuż polnych dróg lub też 
miejscami porośnięte są naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, m.in. podgórskimi łęgami 
jesionowymi, grądami subkontynentalnymi oraz podgórskimi kwaśnymi dąbrowami. 

W lasach tych można się natknąć na lilię złotogłów, czy też storczyki - buławnika 
mieczolistnego i podkolana białego. Charakterystyczne są tu również rozległe, suche wierzchowiny 
lessowe oraz podmokłe dna dolin strumieni z licznymi mokradłami i oczkami wodnymi. Występująca 
na tym terenie mozaika pól uprawnych, lasów, łąk, muraw i strumieni stanowi znakomitą ostoję 
dla wielu interesujących gatunków zwierząt, m.in. błotniaka łąkowego, muchołówki białoszyjej 
oraz przepiórki. 

Na obszarze tym stwierdzono liczne występowanie płazów, w tym bardzo rzadkiej w regionie 
grzebiuszki ziemnej. Gatunek ten, zwany również huczkiem, jest niewielkim płazem występującym 
tam, gdzie spotykane są gleby piaszczyste lub lessowe. Jej nazwa pochodzi od szybkiego 
zagrzebywania się w momencie zagrożenia. 

 
3.9.4. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich  

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich został ustanowiony 
w 1994 roku. Park o powierzchni 50 500 ha należy do największych w Polsce. Utworzono go 
dla ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych ziemi raciborskiej i rybnickiej. 
Charakteryzuje się on atrakcyjnością przyrodniczą związaną z zachowaną szatą roślinną 
i ukształtowaniem terenu oraz dużymi wartościami kulturowymi zapoczątkowanymi przez leśną 
i rybacką gospodarkę cystersów. 

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich powstał na mocy 
Rozporządzenia Wojewody Katowickiego nr 181/93 z dnia 23 listopada 1993r. (Dz. Urz. Woj. Kat. 
nr 15/93, poz. 130) i obejmuje obszar 49.387 ha. Od północy i południa przylega do niego pięć stref 
otulinowych o łącznej powierzchni 14.010 ha. Celem utworzenia parku było zachowanie i ochrona 
dóbr i walorów przyrodniczych oraz przyrodniczo-kulturowych i kulturowych na obszarze 
wielowiekowej działalności cystersów. 

Park położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje 
wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Obszar 
Parku położony jest w obrębie zlewni Rudy, Suminy i Bierawki. Tylko niewielka, zachodnia jego 
część należy do przyrzecza Odry. Obfitość wód, zwłaszcza powierzchniowych, przyczyniła się 
do znacznego zróżnicowania warunków siedliskowych, a co za tym idzie do rozwoju wielu cennych 
gatunków flory i fauny. Wszechdostępna woda odgrywała również kluczowe znaczenie 
w gospodarce Cystersów. Ze względu na rekreacyjno-turystyczne funkcje obszarów chronionych 
istotną cechą położenia jest bezpośrednie sąsiedztwo takich miast jak: Gliwice, Żory, Rybnik, 
Racibórz. Ośrodkiem węzłowym jest miejscowość Rudy w gminie Kuźnia Raciborska, znana 
przede wszystkim z lokalizacji pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego. 

Szata roślinna ukształtowała się tu w holocenie, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia 
plejstoceńskiego. Tworzyły ją prawie wyłącznie zespoły leśne. Do dzisiaj ekosystem leśny przetrwał 
głównie na terenach nieatrakcyjnych dla rolnictwa z powodu nieurodzajnych, piaszczystych gleb 
(rozległy kompleks lasów rudzkich w północnej i środkowej części Parku) oraz w miejscach 
trudnodostępnych ze względu na zabagnienie lub niekorzystną rzeźbę terenu (jary, stoki). 
Najnowsze prace florystyczne potwierdziły występowanie 49 gatunków roślin naczyniowych 
objętych ochroną gatunkową. Natomiast 29 innych gatunków chronionych wyginęło tu 
na stanowiskach naturalnych w ciągu ostatnich stu lat. Florę Parku wzbogacają gatunki przybyłe 
w sposób naturalny z różnych krain geograficznych, między innymi: z Niziny Węgierskiej przez 
Bramę Morawską, z Karpat i z Sudetów. 

Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 
236 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Spośród kręgowców uznawanych za zagrożone 
w skali kraju, zakwalifikowanych do “Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, w granicach Parku 
przystępują do rozrodu: traszka grzebieniasta, bąk, bączek, hełmiatka, bielik, zielonka, 
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podróżniczek i przedstawiciel nietoperzy - borowiaczek, a przypuszczalnie także gniewosz 
plamisty, rożeniec, kania czarna, koszatka i popielica. Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich” chroni przestrzeń głównego w południowej Polsce korytarza 
ekologicznego przebiegającego równoleżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry oraz strefy 
podgórskie Karpat i Sudetów. Tworzą go zwarte kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich. 
Krytyczny, najwęższy pas pomostu ekologicznego znajduje się wokół Szczejkowic. Tamtejszy 
ekosystem leśny wymaga tym samym szczególnej ochrony. Opisywany ciąg ekologiczny 
dopełniany jest przez systemem hydrograficzny rzek: Rudy, Pszczynki, Korzeńca i Gostyni, 
umożliwiający migrację organizmów wodnych między zlewniami Wisły i Odry. 

Najbogatszym przyrodniczo terenem w obrębie PK “CKKRW” jest kompleks leśno-stawowy 
“Łężczok” w okolicach Raciborza, będący obecnie jedynym rezerwatem w granicach Parku. 
Ochronę prawną “Łężczoka” przez uznanie za rezerwat przyrody wprowadzono w 1957 roku w celu 
zachowania wielogatunkowego lasu łęgowego, alei zabytkowych drzew, starorzeczy rzeki Odry ze 
stanowiskiem kotewki orzecha wodnego oraz miejsc lęgowych awifauny. Rezerwat przyrody 
“Łężczok” zajmuje około 400 ha, w tym 134 ha powierzchni leśnej i 247 ha stawów. 

 
3.9.5. Park Krajobrazowy „Góra Św. Anny” 

Góra św. Anny i okolice wchodzą w skład utworzonego uchwałą Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu nr XXIV/193/88 z dnia 26 maja 1988 roku Parku Krajobrazowego „Góra Św. 
Anny”. Zajmuje on obszar 5150 ha (otulina 6275 ha). Park położony jest w środkowo-wschodniej 
części woj. opolskiego pomiędzy miastami Gogolin, Strzelce Opolskie, Ujazd i Zdzieszowice. 
Przeważająca część powierzchni Parku wchodzi w skład gminy Leśnica. Geograficzno-fizycznie 
obszar usytuowany jest w zachodniej części makroregionu: Wyżyna Śląsko - Krakowska.  

Pasmo dominujące w krajobrazie Parku składa się z następujących wzniesień: Ligocka Góra 
Kamienna, Biesiec, Nowarowa, Góra św. Anny (404 m n. p. m.). Autostrada A4 dzieli go na część 
północną i południową. W parku zarejestrowano około 400 gatunków roślin naczyniowych, z czego 
20 jest objętych ochroną prawną.  

Najcenniejsze obszary Parku uznane zostały rezerwatami przyrody: Góra św. Anny (przyroda 
nieożywiona), Ligota Dolna (roślinność ksenotermiczna) oraz Grafik, Lesisko i Boże Oko (rezerwaty 
leśne). Występują tu liczne suche doliny, wąskie wąwozy, zalesione pagórki, wydmy piaszczyste, 
leje i misy krasowe oraz wywietrzyska skalne, z których niektóre uznane zostały za pomniki 
przyrody nieożywionej. Klimat Parku charakteryzuje długie lato, duża wilgotność powietrza i słabe 
wiatry. Obszar parku jest miejscem potencjalnej restytucji populacji susła moręgowanego. 

Na terenie Parku spotkać można rzadkie i chronione gatunki grzybów i roślin. Niektóre spośród 
nich znalazły się na tzw. "Czerwonej liście" roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce, 
np. rogownica drobnokwiatowa, buławnik mieczolistny, żłobik koralowy. W rejonie Parku 
Krajobrazowego "Góra św. Anny" znajduje się 5 parków podworskich: Żyrowa, Lichynia, Wysoka, 
Kalinów, Kalinowice. 

 
3.9.6. Obszar Natura 2000 „Łeg Zdzieszowicki” 

Obszar Natura 2000 „Żywocickie Łęgi” o powierzchni całkowitej 619,9 ha znajduje się w części 
na terenie gminy Zdzieszowice w powiecie krapkowickim oraz na terenie gminy Reńska Wieś 
i Kędzierzyn-Koźle w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęg Zdzieszowicki to kompleks dobrze zachowanych, 
lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad rzeką Odrą. Jest to jedyny tak 
zachowany kompleks leśny w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach 
zalewowej doliny rzecznej na najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej 
i glebowej dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są 
starorzecza Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i sukcesji 
ekologicznej.  

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest dąb szypułkowy oraz grab zwyczajny, a miejscami 
występuje jesion wyniosły i wiązy. W runie dominują rośliny zakwitające wczesną wiosną 
np. śnieżyczka przebiśnieg, kokorycz pełna i pusta oraz ziarnopłon wiosenny. Z uwagi na wiek 
drzewostanów Łęg Zdzieszowicki jest miejscem występowania wielu ciekawych gatunków ptaków 
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związanych z dziuplami m.in. muchołówki białoszyjej oraz dzięciołów (m.in. zielony, zielonosiwy, 
czarny, średni). 

 
3.9.7. Obszar Natura 2000 „Góra Św. Anny” 

Obszar o powierzchni 5084,3 ha w większości położony jest na terenie Parku Krajobrazowego 
„Góra Św. Anny” (5780ha; 1988) z rezerwatami przyrody: Ligota Dolna (4,90ha; 1959), Lesisko 
(46,95ha; 1997), Boże Oko (57,31ha; 1997), Grafik (27,66ha; 1997), Góra Św. Anny (2,69ha; 
1971), Biesiec (24,46ha; 2001). 

Obszar stanowią wyniesienia Garbu Chełmu z wychodniami wapieni i dolomitów środkowego 
triasu. Od południa opadający stromo zdenudowanym uskokiem tektonicznym, od północy łagodnie 
zanurzający się pod utworami polodowcowymi. Garb jest najdalej na zachód wysuniętą częścią 
środkowotriasowego progu strukturalnego (kuesty). Z trzech stron otoczony terenami nizinnymi 
stanowi wyraźną kulminację w krajobrazie.  

Rzeźba Chełmu należy do form krawędziowych, ukształtowanych w trzeciorzędzie 
i zmodyfikowanych przez morfologię czwartorzędową, a zwłaszcza dwukrotne nasunięcie się 
i regresję lodowca oraz procesy eolicznej akumulacji lessów i ich erozji. Garb jest rozczłonkowany 
na szereg wyniesień oddzielonych suchymi dolinkami i obszarami zrównań. W wierzchołkowej jego 
części, w obrębie wychodni skał węglanowych rzeźba krasowa, z lejami, misami i studniami 
krasowymi, wywierzyskami, wychodniami skalnymi, niewielkimi wnękami i grotami.  

Kulminację garbu stanowi nek wulkaniczny na Górze Św. Anny - 404m n.p.m. Wśród obszarów 
o najwyższych walorach przyrodniczych dominującymi formami pokrycia terenu są lasy, 
w większości reprezentujące 3 fitosocjologiczne odmiany buczyn. Znaczący udział osiągają 
murawy kserotermiczne, zarośla okrajkowe oraz ekstensywnie użytkowane łąki, w tym eutroficzne. 
Uzupełnieniem są wychodnie skał węglanowych oraz źródliska wraz ze specyficzną dla nich 
roślinnością zielną i wysoką. Spośród form intensywniejszego zagospodarowania przestrzeni 
dominują grunty orne, tworzące z ekosystemami o dużej naturalności, mozaikę krajobrazową. 

 

3.10. Opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, biologicznych 
i chemicznych wód 

Zgodnie z aktualizacją “Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętą 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967) [41] 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód 
powierzchniowych JCWP PLRW600019117159 - Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków 
do Kanału Gliwickiego oraz w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW6000142. 

W pkt 9.1.5. niniejszego opracowania szczegółowo scharakteryzowano powyższe JCWP 
i JCWPd oraz obowiązujące dla nich cele szczegółowe. 

Jakość wód rzeki Odra była kontrolowana w ramach monitoringu operacyjnego prowadzonego 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, na odcinku od wypływu ze zbiornika 
Polder Buków do Kanału Gliwickiego. 

 
Na podstawie badań z 2017 roku w przekroju pomiarowo-kontrolnym Odra – Kłodnica, poniżej 

ujścia Kłodnicy (kod ppk PL02S1201_1054), wody rzeki Odry na przedmiotowym odcinku 
zakwalifikowano do: 

 klasa elementów biologicznych 4 
 klasa elementów hydromorfologicznych 2 
 klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5) >2 
 klasa elementów fizykochemicznych (spec. zanieczyszczenia) 2 
 klasyfikacja potencjału ekologicznego klasa 4, słaby potencjał ekologiczny 
 klasyfikacja stanu chemicznego poniżej dobrego 
 ocena stanu jcwp zły stan wód 
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4. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje realizacji obiektów, które zarówno w fazie realizacji, 

jaki i eksploatacji wpływałyby negatywnie na jakikolwiek obiekt zabytkowy, a w szczególności 
na zabytki archeologiczne chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami.  

W przypadku odkrycia stanowisk archeologicznych należy powiadomić o tym niezwłocznie 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

5. Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane 
Teren planowanego rozszerzenia obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego 

z udokumentowanego złoża "Kobylice III" w zakresie objętym niniejszym opracowaniem składa się 
z dwóch odrębnych części oddzielonych od siebie drogą gruntową na działce nr 525 oraz rowem 
melioracyjnym na działce nr 276/1, tj.: 

 obszar zachodni - o łącznej powierzchni ok. 13,25 ha obejmujący działki nr 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 
579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka 
ewidencyjna Cisek; 

 obszar wschodni - o łącznej powierzchni ok. 4,95 ha obejmujący działki nr 386/1, 386/2, 
396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek. 

 

Obie części obszaru planowanej eksploatacji aktualnie użytkowane są w zdecydowanej 
większości rolniczo, jedynie niewielka część terenu zlokalizowana w północno-wschodniej części 
obszaru wschodniego planowanej eksploatacji (część obszaru działki nr 409/7) stanowi nieużytek 
porośnięty niewielkimi krzewami i samosiejkami drzew (brzoza brodawkowata, olcha czarna, 
wierzba krucha), jednakże nie są zaliczane do gatunków chronionych czy też wartościowych 
przyrodniczo i przewiduje się ich wycinkę. 

Przez teren planowanego przedsięwzięcia tj. przez wschodnią część działek nr 454, 455, 
456/1, 457 i 458 przebiega napowietrzna linia energetyczna, dla której w mpzp wyznaczony został 
filar ochronny. 

Na terenie planowanej eksploatacji nie są zlokalizowane żadne cieki wodne, rowy 
melioracyjne, ani też tereny łąkowe, podmokłe czy też bagienne. W obszarze przedsięwzięcia 
na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania 
siedlisk chronionych gatunków grzybów, roślin czy też zwierząt. 

Otoczenie działek objętych zakresem przedsięwzięcia stanowią głównie pola uprawne i drogi 
dojazdowe do pól, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa miejscowości Kobylice zlokalizowana 
jest w kierunku północnym. 

Krajobraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia i w widocznym sąsiedztwie, ma charakter 
rolniczy, urozmaicony szpalerami drzew wzdłuż dróg gruntowych poza obszarem przedsięwzięcia. 
Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice terenu oraz brak dużych zadrzewień otwarcia 
widokowe z terenu przedsięwzięcia zaznaczają się w zasadzie głównie w kierunku południowym 
i zachodnim na tereny rolne oraz w kierunku północnym zwłaszcza w kierunku zabudowy 
mieszkaniowej miejscowości Kobylice, jednakże nie pozwalają dokonywać wglądów 
krajobrazowych w dalekiej perspektywie. 
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6. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, 
w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć 
realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się 
na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, 
oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których 
oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą 
prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym 
przedsięwzięciem; 
Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia objętego niniejszym 

opracowaniem oraz w obszarze jego oddziaływania, nie są planowane inne przedsięwzięcia 
mogące prowadzić do skumulowanych oddziaływań. Równocześnie w obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia brak jest innych źródeł hałasu i źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, których 
eksploatacja mogłaby prowadzić do skumulowania oddziaływań planowanych przedsięwzięć. 

Nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. Za takie jednak 
w pewnym stopniu należy uznać dalsze przekształcanie powierzchni terenu, łącznie z wszystkimi 
wchodzącymi w jej skład komponentami (warstwa gleby, roślinność, rzeźba, utwory 
powierzchniowe, krajobraz), jednakże w nawiązaniu do zmian już istniejących, spowodowanych 
dotychczasowym zagospodarowaniem terenu na cele rolnicze, oddziaływanie w zakresie 
przekształceń terenu będzie ograniczało się do terenu planowanej eksploatacji i nie będzie się 
kumulowało z potencjalnymi zmianami na terenach sąsiadujących. 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren istniejącego zakładu przeróbczego wraz z całym zapleczem kopalni 
i magazynami wyrobów gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 
400m od najbliższej granicy obszaru przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje 
się poza zasięgiem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, dlatego też jego działalność 
nie została uwzględniona w dalszej analizie. 

Należy zaznaczyć, iż zakres przeprowadzonej analizy możliwości wystąpienia oddziaływań 
skumulowanych przewyższa rzeczywiste potrzeby, gdyż żadne z zidentyfikowanych oddziaływań 
nie wykracza poza obszar planowanego przedsięwzięcia, więc aby nastąpiła kumulacja 
oddziaływań inne przedsięwzięcia musiałyby zostać zlokalizowane bezpośrednio na analizowanym 
terenie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 

Biorąc pod uwagę lokalny charakter przedsięwzięcia i niewielki zasięg jego oddziaływania, 
który zamyka się w granicy terenu działek objętych inwestycją oraz odległość od innych obiektów, 
stwierdza się, iż nie występuje zjawisko skumulowanego oddziaływania na środowisko, 
a planowane przedsięwzięcie nie wywołuje, aż tak niekorzystnych implikacji dla środowiska 
przyrodniczego i jest akceptowalnym społecznie rozwiązaniem. 

 

7. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne 
informacje o środowisku oraz wiedzę naukową 
Na analizowanym terenie, głównym typem zagospodarowania jest typ rolniczy, w którym 

zagospodarowanie odbywa się na wielkopowierzchniowych gruntach ornych. Jedynie wzdłuż dróg 
występuje roślinność synantropijna z traworoślami i sporadycznymi zadrzewieniami.  

Uwzględniając zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego 
i zależności między poszczególnymi oddziaływaniami, skutki wpływu istniejącego sposobu 
zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego przedstawiają się 
następująco:  

 ludzie – obecnie nie występują istotne zagrożenia dla ludności, 
 zwierzęta i rośliny – flora i fauna zostały bardzo silnie zsynantropizowane,  
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 różnorodność biologiczna – następuje uproszczenie składów gatunkowych roślin 
dostosowanych do monokultur upraw rolniczych (chwasty segetalne) i silna 
synantropizacja fauny, seminaturalne biocenozy występują tylko na niewielkim areale,  

 woda – występuje zanieczyszczenie ze strony stosowanych nawozów i środków 
ochrony roślin, migrujących w wodach gruntowych lub w spływach powierzchniowych, 
następuje również pogorszenie jakości wód gruntowych,  

 powietrze – zanieczyszczone jest głównie emisjami niskimi z lokalnych kotłowni 
z terenów zabudowy miejscowości Kobylice, znaczne może być okresowe pylenie 
z terenów rolniczych, słabo zabezpieczonych przed erozją wietrzną,  

 powierzchnia ziemi – nie podlega intensywnej degradacji, intensywne użytkowanie 
rolnicze powoduje występowanie zwiększonej erozji wietrznej i te zagrożenia należy 
uznać za wiodące, 

 krajobraz – występuje historycznie ukształtowany, typowy krajobraz rolniczy 
z rozległymi planami gruntów ornych i niewielkimi zadrzewieniami wzdłuż dróg i rowów, 
w przyszłości będzie podlegać przekształceniu na skutek eksploatacji złoża kruszywa,  

 klimat – nie występują większe zmiany klimatyczne, topoklimat jest ustabilizowany 
w okresie ostatnich dziesięcioleci i typowy dla obszarów rolniczych, pozbawionych wód 
powierzchniowych i lasów, zasoby naturalne – nie są w istotny sposób zagrożone, 
występuje udokumentowane złoże surowców naturalnych, gleby utrzymywane są 
w wysokiej produktywności rolniczej, największe potencjalne zagrożenie związane jest 
z erozją wietrzną,  

 zabytki – istniejący sposób zagospodarowania nie stanowi istotnego zagrożenia 
dla zabytków,  

 dobra materialne – nie stwierdzono istotnego wpływu istniejącego sposobu 
zagospodarowania na dobra materialne.  

 

Na wielkopowierzchniowych terenach rolnych biocenozy będą miały charakter monokultur 
upraw roślin zbożowych i okopowych, ze zmieniającymi się sezonowo zespołami segetalnych 
chwastów i pospolitych dla agroekosystemów gatunków zwierząt. Kierunki i intensywność 
degradacji środowiska będą zależne od intensywności nawożenia oraz stosowania środków 
ochrony roślin. Degradacja nastąpi w wyniku zastosowania dawek przekraczających próg 
odporności biocenoz.  

Przy zachowaniu obecnych tendencji może nastąpić dalsza komasacja gruntów i zanik miedz. 
Na całym obszarze będzie postępować zagrożenie erozją wietrzną. Może zachodzić również 
dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach, pogorszenie stanu czystości wód podziemnych  
I-ego poziomu wodonośnego, dalsze zmniejszanie walorów przyrodniczych, w tym naturalnej 
różnorodności florystycznej i faunistycznej.  

Zdegradowane biocenozy wzdłuż dróg gruntowych będą podlegać dalszej degradacji 
na skutek zaniechania użytkowania, lub na skutek użytkowania bardzo intensywnego. 
W przypadku rozwoju eksploatacji kruszywa będzie następować przekształcenie powierzchni 
ziemi, a po zakończeniu eksploatacji nastąpi rekultywacja w kierunku wodnym. 

Dla terenu objętego planowaną eksploatacją złoża w szczególności po rekultywacji przewiduje 
się zwiększenie walorów przyrodniczych. Podczas eksploatacji pogorszą się walory krajobrazowe. 
O trwałości przekształcenia krajobrazu zadecyduje przyjęty kierunek i sposób przeprowadzenia 
rekultywacji.  

Przedstawione powyżej skutki zmian potencjalnych, które mogą wystąpić w przypadku braku 
realizacji przedsięwzięcia obejmują: gleby, powierzchnię terenu, roślinność i faunę, różnorodność 
biologiczną, wody gruntowe, a także okresowo powietrze.  

W aspekcie ochrony środowiska zaniechanie inwestycji nie przyniesie wymiernych korzyści 
ekonomicznych ani przyrodniczych. W odniesieniu do przekształceń powierzchni terenu w obrębie 
inwestycji, niepodejmowanie przedsięwzięcia wprawdzie wpłynie na zachowanie pierwotnych 
warunków, które w zamierzonej lokalizacji nie odznaczają się jednak bardzo istotnymi walorami 
przyrodniczymi.  

Ponadto mając na uwadze, że eksploatacja kopaliny jest gospodarczo uzasadniona i będzie 
realizowana w sposób racjonalny oraz to, że rekultywacja w kierunku wodnym, a dla części terenu 
w kierunku tworzenia terenów zielonych zostanie przeprowadzona zgodnie z ustaleniami 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach  
istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9    46-040 Ozimek 65 
tel. + 48 606 101 958;     zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można spodziewać się poprawy ogólnych 
warunków estetycznych i krajobrazowych tego terenu. 

 

8. Opis analizowanych wariantów przedsięwzięcia 
8.1. Wariant przedsięwzięcia wybrany przez wnioskodawcę 

Wariant podstawowy przedsięwzięcia proponowany przez Wnioskodawcę (wariant 1) 
szczegółowo scharakteryzowano w rozdziale 2 i w tej formie został poddany analizie.  

Przedstawiony wariant przedsięwzięcia jest typowym rozwiązaniem dla tego typu działalności, 
wymagającej wyposażenia w niezbędną infrastrukturę dla funkcjonowania kopalni przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu minimalizacji oddziaływania na otoczenie. 

Nie zakłada się innych wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia, gdyż działalność 
eksploatacyjna jest ściśle związana z występowaniem złoża. Teren objęty opracowaniem położony 
jest w granicach już udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie o ok. 18,2 ha obszaru eksploatacji złoża 
kruszywa naturalnego w obrębie z części złoża "Kobylice III" położonego na gruntach miejscowości 
Kobylice, gmina Cisek, w związku z planowaną kontynuacją działalności w ramach istniejącej 
Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe". 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sprawdzonym i dopracowanym przez wiele lat 
działalności kopalni sposobem odkrywkowym spod lustra wody gruntowej (bez konieczności 
odwadniania złoża) i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Górażdże Kruszywa 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym rozwiązaniem jest pełne 
zagospodarowanie kopaliny, w tym w ramach rekultywacji (wypełniania własnego wyrobiska) mas 
ziemnych i skalnych oraz ewentualnych odpadów wydobywczych, co w efekcie stworzy 
najkorzystniejsze warunki w obszarze złoża.  

Takie rozwiązanie jest aktualnie wykorzystywane i planuje się je także w przypadku 
przedmiotowej inwestycji. 

 

8.2. Racjonalny wariant alternatywny 

Budowa geologiczna oraz charakter i zasięg złoża wraz z lokalnymi warunkami 
hydrologicznymi w znacznym stopniu determinują metodę eksploatacji kopaliny, zatem mając 
na uwadze również czynnik ekonomiczny trudno analizować dla tego przedsięwzięcia inne warianty 
technologii, czy też inne warianty lokalizacyjne prowadzenia działalności w zakresie wydobycia 
kruszywa. 

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie sprawdzonych, 
wykorzystywanych już na terenie kopalni optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie 
wydobycia i przeróbki kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego, uznano iż jako 
racjonalny wariant alternatywny (wariant 2) możliwa jest zmiana lokalizacji istniejącego zakładu 
przeróbczego i zlokalizowanie go w obszarze działek nr 453 i 454 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek w południowo-wschodniej części obszaru 
planowanego przedsięwzięcia w celu skrócenia dróg transportowych kruszywa w obrębie kopalni 
tj. wykonania mniejszej długości przenośników taśmowych. 

Taka lokalizacja zakładu przeróbczego wiązała się będzie z bliższą lokalizacją w stosunku 
do zabudowy miejscowości Kobylice, co skutkować będzie zwiększonym oddziaływaniem 
w zakresie długotrwałej zmiany klimatu akustycznego na obszarach chronionych, i wymagałoby 
zastosowania ekranów akustycznych w postaci wałów ziemnych o wysokości ok. 8m, a także 
możliwym ograniczeniem czasu pracy zakładu przeróbczego do pory dziennej ze względu 
na możliwość przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu dla pory nocnej na terenach chronionych.  

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 
w zakresie prowadzenia eksploatacji złoża i lokalizacji istniejącego zakładu przeróbczego, 
stwierdzono, iż wariant alternatywny jest wariantem mniej korzystnym dla środowiska. 

Zatem wariant 1 zaproponowany przez Inwestora, został przewidziany do realizacji również 
ze względu na optymalne uwarunkowania środowiskowe. 
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8.3. Przyjęty sposób rozwiązań jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Lokalizacja tego typu przedsięwzięć jest z góry określona miejscem występowania złoża. 
W przypadku przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową, pojawia 
się problem zajmowania dużych obszarów zarówno pod samą kopalnię, jak i pod zwałowiska 
zewnętrzne.  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach charakteryzujących się niewielką 
bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną, gdyż grunty przewidziane do przekształcenia mają 
typowo gospodarczy charakter (uprawy rolne), dlatego można stwierdzić, że jego oddziaływanie 
będzie znikome, a odpowiednio przeprowadzona rekultywacja wpłynie nawet na poprawę 
atrakcyjności tych terenów. 

Eksploatacja kruszyw naturalnych powoduje przede wszystkim zmiany w rzeźbie terenu. 
Przekształcenia związane z eksploatacją uzależnione będą w głównej mierze od sposobu otwarcia 
złoża i kształtowania wyrobiska końcowego. Stosowana metoda eksploatacji nie będzie wymagała 
sztucznego obniżenia naturalnego zwierciadła wód gruntowych w basenach eksploatacyjnych, 
nie będą prowadzone prace odwodnieniowe i nie nastąpi zasadnicza zmiana stosunków 
i warunków wodnych w przyległym terenie.  

Jedynym zjawiskiem towarzyszącym wydobywaniu kopaliny z wód będzie zwiększone 
parowanie z wolnego lustra wody, co zdecydowanie poprawi lokalnie mikroklimat, ale może też 
niestety spowodować niewielkie obniżenie lustra wody w terenie przyległym, pozostające jednak 
bez większego wpływu na ten element środowiska, a w szczególności na stosunki wodno - 
powietrzne przyległych terenów leśnych.  

Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko: 

 Inwestor zastosuje urządzenia wydobywcze, a także urządzeń do przerobu kruszywa 
o niskiej emisji fali dźwiękowej do środowiska i o takiej konstrukcji, by najistotniejsze 
źródła hałasu zabudowane były jak najbliżej poziomu roboczego lub nawet pod nim; 

 stosowanie urządzenia wydobywczego, a także urządzeń do przerobu kruszywa 
o napędzie elektrycznym, eliminujący tym samym emisję spalin do atmosfery. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wariant planowanego przedsięwzięcia 
w zakresie proponowanym przez Wnioskodawcę jest najkorzystniejszy w aspekcie ochrony 
środowiska i wartości przyrodniczych występujących na obszarze inwestycji oraz na terenach 
bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

 

9. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
9.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 

9.1.1. Ocena oddziaływania w zakresie poboru wody 

Działalność kopalni związana jest z zapotrzebowaniem wody na cele socjalno-bytowe 
pracowników oraz cele technologiczne. 

Aktualnie woda na cele socjalno-bytowe na teren zaplecza socjalnego zlokalizowanego 
we wschodniej części kopalni w rejonie istniejącego zakładu przeróbczego, dostarczana jest 
za pomocą przyłącza wodociągowego z zewnętrznej sieci wodociągowej na podstawie zawartej 
umowy na dostawę wody. Obecne zużycie wody na cele socjalno-bytowe wynosi średnio 
ok. 1,5 m3/d (ok. 550 m3/rok), a ponieważ nie jest planowany wzrost zatrudnienia, nie przewiduje 
się również wzrostu zapotrzebowania na wodę. 

 

Woda do celów technologicznych pobierana jest bezpośrednio z wyrobiska i jest 
wykorzystywana w ramach linii zasilających doprowadzających oddzielnie wodę na urządzenia 
związane z uszlachetnianiem kruszyw na terenie istniejącego zakładu przeróbczego.  

Łączne zapotrzebowanie na wodę technologiczną dla przewidywanej wielkości wydobycia 
wyniesie rocznie ok. 1 650 000 m3/rocznie.  

Woda na te cele zgodnie ze stanem istniejącym będzie w dalszym ciągu pobierana z własnego 
wyrobiska górniczego i po wykorzystaniu z powrotem do niego zawracana. Nie następuje tutaj 
korzystanie z wód (czy to w ramach szczególnego korzystania z wód czy też w ramach usług 
wodnych) i brak jest konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w związku z prowadzoną 
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w taki sposób działalnością. W związku z powyższym należy stwierdzić, że eksploatacja złoża 
wprawdzie wymaga zużycia znacznych ilości wody, jednak stosowana w tzw. układzie zamkniętym 
technologia wykorzystująca wodę jako czynnik ułatwiający transport i przesiewanie kruszywa 
nie spowoduje nadmiernego oddziaływania na środowisko wodne. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż eksploatacja złoża kruszyw w tym rejonie jest już 
prowadzona, a zakład przeróbczy jest obiektem działającym i pobór wody na cele socjalne 
i technologiczne jest obecnie prowadzony, zatem dalsza eksploatacja złoża "Kobylice III" 
na obszarze miejscowości Kobylice, nie będzie wpływać na zmiany sposobu gospodarowania 
wodą. 

 
9.1.2. Ocena oddziaływania w zakresie odprowadzania ścieków 

W ramach prowadzonej działalności powstają ścieki bytowe oraz wody odpadowe i roztopowe, 
a także odprowadzane są wody z procesu uszlachetniania kruszyw. 

Ścieki bytowe 

Ilość powstających ścieków bytowych jest równa ilości zużytej przez pracowników wody na te 
cele tj. wynosi średnio ok. 1,5 m3/d (ok. 550 m3/rok). Odprowadzenie ścieków bytowych odbywać 
się będzie bez zmian wewnętrzną siecią kanalizacji zakładowej podłączonej do zewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej. 

Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost ilości powstających ścieków bytowych, 
ponieważ nie jest planowany wzrost zatrudnienia. 

Wody opadowe i roztopowe 

Charakter przedsięwzięcia nie obejmuje realizacji nowych obiektów kubaturowych czy też 
elementów zagospodarowania terenu, z których wymagane byłoby dodatkowe zorganizowane 
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zatem w tym zakresie nie wpłynie na zmianę 
korzystania ze środowiska. Ostateczny wpływ na sposób postępowania z wodami opadowymi ma 
sposób zagospodarowania terenu (ilość utwardzonych powierzchni szczelnych narażonych 
na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i zawiesinami mineralnymi). 

Wody opadowe i roztopowe zebrane z odwadnianej części terenu istniejącego zakładu 
przeróbczego odprowadzane będą bez zmian poprzez istniejącą budowlę wylotową do rowu 
melioracyjnego R-K na działce nr 364 ark. 1 obręb Kobylice w oparciu o posiadane pozwolenie 
wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ-
III.7322.86.2016.AK z dnia 24 stycznia 2017r. (załącznik nr 15) Wody opadowe odprowadzane są 
do odbiornika po uprzednim podczyszczeniu na osadniku zintegrowanym z separatorem 
koalescencyjnym o przepustowości nominalnej do 15 l/s. Termin ważności w/w decyzji upływa 
z dniem 23 stycznia kwietnia 2027r. 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonywania żadnych nowych 
powierzchni szczelnych ani systemów odwodnienia, zatem nie zmieni się sposób prowadzenia 
gospodarki wodami opadowymi na tym terenie, a sposób odprowadzania wód opadowych 
na terenie kopalni nie będzie powodował negatywnych skutków dla środowiska przy zachowaniu 
warunków wynikających z w/w decyzji. 

Ścieki technologiczne 

W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i uszlachetniania kruszywa nie powstają 
ścieki technologiczne, których odprowadzanie wymagałoby wcześniejszego podczyszczania 
lub gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych.  

Woda pobierana bezpośrednio z własnego wyrobiska wykorzystywana do uszlachetniania 
(płukania) kruszywa odprowadzana będzie przy pomocy linii odprowadzającej, do własnego 
wyrobiska w miejscu przeznaczonym do przyszłego zalądowania (wypełnianie własnego wyrobiska 
górniczego w ramach rekultywacji). Część pobranej wody w trakcie procesu uszlachetniania jest 
tracona wraz z kruszywem i w wyniku parowania, dlatego ilość odprowadzanych wód do wyrobiska 
dla przewidywanej wielkości wydobycia szacuje się na ok. 1 500 000 m3/rocznie.  

Na taki sposób korzystania z wód nie jest wymagane posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. 
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Reasumując, gospodarka ściekowa prowadzona na terenie kopalni, w stanie normalnej, 
poprawnej eksploatacji systemu odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych 
i roztopowych, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. 

9.1.3. Ocena oddziaływania w zakresie eksploatacji złoża 

W trakcie wybierania i przemieszczania utworów przypowierzchniowych stanowiących 
dla wodonośców naturalną warstwę ochronną i izolacyjną, może nastąpić skrócenie drogi, a więc 
i czasu migracji zanieczyszczeń pochodzących z niewłaściwie obsługiwanego sprzętu 
(napędzanych olejem napędowym lub benzyną pojazdów, spycharek, koparek itp.).  

Przedstawione powyżej zagrożenia muszą być wyeliminowane poprzez odpowiednie 
przedsięwzięcia techniczne na etapie projektowania, prowadzenia prac i eksploatacji złoża. 
Zastosowane rozwiązania mają na celu ograniczenie do minimum możliwość zanieczyszczenia 
gruntu i wód podziemnych. 

W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych konieczne jest, aby działalność kopalni 
prowadzona była w sposób niepowodujący skażenia wód. Powyższe zapewni przede wszystkim 
stosowanie w procesie wydobywczym sprawnych maszyn i urządzeń, niedopuszczanie 
do zanieczyszczania powierzchni terenu materiałami smarnymi, ropopochodnymi i właściwe 
postępowanie z odpadami oraz ściekami socjalno-bytowymi.  

Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie sprzętem umożliwiającym jego wydobywanie spod 
wody, bez konieczności obniżania zwierciadła wody, co nie będzie powodowało zmiany stosunków 
wodnych w rejonie prowadzonej działalności. 

Wytwarzane odpady gromadzone będą selektywnie, a gospodarka i sposób postępowania 
z nimi będą odbywały się na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

Materiał mineralny uzyskiwany w wyniku prowadzonych robót górniczych i procesów 
uszlachetniania kruszywa, a w szczególności:  

 masy ziemne i skalne powstałe w wyniku robót przygotowawczych 
oraz udostępniających złoże, stanowiące nadkład zalegający nad serią złożową, 
zbudowany z gleby, gliny, piasków zaglinionych, 

 masy ziemne i skalne stanowiące przerosty śródzłożowe, warstwy i soczewy gliny, 
piasków silnie zaglinionych, 

 najdrobniejsze frakcje kruszywa, zanieczyszczenia organiczne i pylaste odprowadzane 
z wodą do własnego wyrobiska poeksploatacyjnego w procesie przesiewania 
wydobytego kruszywa z udziałem wody (odpady wydobywcze), 

zostaną wykorzystane do rekultywacji terenu przekształconego robotami górniczymi (wypełnianie 
własnego wyrobiska górniczego).  

 

Istniejący obszar górniczy „Kobylice Południe 1” wraz z zakładem przeróbczym oraz obszarem 
planowanego przedsięwzięcia w części zgodnie z aktualnymi mapami udostępnionymi przez 
Informatyczny System Osłony Kraju na stronie http://wody.isok.gov.pl (mapa nr 5 w pkt 3.3.3. 
na str. 47 niniejszego opracowania) położony jest poza wyznaczonymi obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią wymienionymi w art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 624) [4], zatem ustalenia planów zarządzania ryzykiem 
powodziowym nie obejmują działań mających na celu obniżenie ryzyka powodziowego 
na przedmiotowym obszarze. 

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie będzie wymagane uzyskanie 
pozwolenia wodnoprawnego na zlokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 
nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Wyrobisko nie pełni roli przepływowej, dlatego w przypadku znacznego podniesienia poziomu 
wód gruntowych lub okolicznych cieków (rowy melioracyjne), istnieje możliwość przejęcia części 
wód powodziowych i wypełnienia wyrobiska gdyż rzędna skarp pozwala na zretencjonowanie 
nawet znacznych ilości wody bez szkody dla środowiska i wykorzystywanego sprzętu (pogłębiarka 
pływająca, część przenośników również). Stale powiększający się obszar wyrobiska, również 
w wyniku planowanego wydobycia na nowym obszarze, powoduje, iż zdecydowanie zwiększa się 
jego pojemność retencyjna umożliwiająca przejęcie znacznych ilości wody przed ich przelaniem 
się, zatem możliwość ewentualnego zanieczyszczenia wód jest znikoma. 
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Poniżej przedstawiono wyliczenie zasięgu leja depresji przy uwzględnieniu maksymalnego 
obszaru eksploatacji niniejszego przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4. 

Zwierciadło wody w powstałym wyrobisku kształtuje wyłącznie poziom wód gruntowych, w tym 
wypadku są to wody z czwartorzędowego poziomu wodnośnego, który w ramach dokumentacji 
geologicznej złoża został nawiercony na głębokościach na głębokości od 0,9 do 4,1m p.p.t. 
(średnio 2,5m p.p.t.). Średnio zwierciadło wody kształtuje się tu na rzędnej 96,5m n.p.m. 

Poziom ten wykazuje pewne wahania na skutek zjawisk meteorologicznych. W latach suchych 
niższy, a w latach mokrych wyższy. Występują również różnice sezonowe.  

Dla przedmiotowego wyrobiska jako zbiornika bazującego wyłącznie na wodach gruntowych, 
gdzie nie przewiduje się występowania żadnego innego źródła zasilania (np. rowy melioracyjne, 
cieki wodne), parowanie z wolnego zwierciadła wody w zbiorniku i parowanie terenowe, rozumiane 
jako łączne parowanie z powierzchni gleby i transpiracji roślin, kształtować się będzie zmiennie 
w zależności od wielu czynników w tym klimatycznych i wegetacyjnych. Jednakże wielkość 
parowania ze swobodnego zwierciadła wody i parowania terenowego, pomimo pewnych 
okresowych różnic na korzyść jednego bądź drugiego, kształtuje się podobnie. Stąd, pomimo 
wahań zwierciadła wody w zbiorniku, praktycznie nie będzie występować zjawisko leja depresji, 
gdyż jednocześnie zmienia się również poziom wody w gruncie przylegającym bezpośrednio 
do zbiornika, a zmiany te idą w tym samym kierunku i zbliżonym, czy też nawet identycznym 
tempie. 

 

W celu ustalenia zasięgu oddziaływania poniżej wykonano obliczenia zasięgu leja depresji 
według wzoru Sichardta: 

𝐑 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝐬 ∗ √𝐤 
gdzie: 

R - zasięg leja depresji [m]; 
s - depresja zwierciadła wody, której wartość określono dla m-ca o największej 

wartości deficytu opadów tj. różnica między opadem P i parowaniem z wolnej 
powierzchni zwierciadła wody E; wartość ta wynosi s = E - P = 145 - 90 = 55 mm 
(przyjęto wartości średnie z wielolecia dla Opola dla miesiąca lipca wg serwisu 
www.weatheronline.pl), 

k - współczynnik filtracji, którego wartość jak dla piasków gruboziarnistych 
żwirowatych wynosi k = 0,00116 m/s 

stąd:    𝐑 = 𝟑𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓𝟓 ∗ √𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟔 = 𝟓, 𝟔𝟐𝐦   

Zasięg leja depresji wynosić będzie ok. R=5,6m. 
Ze względu na konieczność zastosowania filara ochronnego od granic nieruchomości czy też 

dróg publicznych tj. pasa szerokości ok. 10m wyłączonego z eksploatacji, zasięg leja depresji 
mieści się w całości w obszarze planowanej eksploatacji objętej wnioskiem Inwestora i nie sięga 
działek sąsiednich. 

 
Jedocześnie należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie wymaga konieczności opracowania 

i zatwierdzenia dokumentacji hydrogeologicznej. O dokumentacji hydrogeologicznej stanowi 
ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 
1064 ze zm.). Należy wskazać, że „dokumentacja hydrogeologiczna jest kolejnym rodzajem 
dokumentacji geologicznej, sporządzanej w celu prezentacji wyników prac geologicznych oraz ich 
interpretacji (art. 88).”. 

Wedle art. 90 ww. ustawy dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 
1) ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych; 
2) określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: 

a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, 
b) wtłaczaniem wód do górotworu, 
c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, 
d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody 

podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, 
e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym 

składowaniem odpadów, 
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f) składowaniem odpadów na powierzchni, 
g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, 
h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów 

górniczych, 
i) podziemnym składowaniem dwutlenku węgla. 

 
Warto podkreślić, że żaden z przypadków określonych w art. 90 ww. ustawy nie występuje 

w niniejszej sprawie. Eksploatacja złoża „Kobylice III” nie wymaga poboru wód podziemnych ani nie 
wymaga odwodnienia. Eksploatacja przedmiotowego złoża nie powoduje wtłaczania wód 
do górotworu i nie wiąże się z wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, 
ponieważ nie wymaga odwodnienia. Wydobywanie kopaliny ze złoża „Kobylice III” nie będzie 
generowało ścieków przemysłowych, ścieków komunalnych ani też odpadów, mogących 
powodować zanieczyszczenie wód podziemnych. Eksploatacja złoża „Kobylice III” nie wymaga 
podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania 
odpadów, jak również nie wiąże się ze składowaniem odpadów na powierzchni. Przedmiotowa 
działalność nie wymaga ustanawiania obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych ani też 
nie wymaga odwadniania. Końcowo, eksploatacja złoża „Kobylice III” nie jest powiązana w żaden 
sposób z podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.  

Mając na względzie powyższe, w analizowanym przypadku nie występuje żaden z celów 
sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej określonych w art. 90 ww. ustawy.  

Zamiarem planowanego przedsięwzięcia jest rozszerzenie dotychczas prowadzonej 
eksploatacji, o tereny dotąd nie ujęte w koncesji na wydobywanie (o ok. 18,2 ha). W dalszym ciągu 
eksploatacja złoża odbywać się będzie spod lustra wody przy użyciu pogłębiarki pływającej, 
bez konieczności obniżania zwierciadła wody, co nie będzie powodowało negatywnych zmian 
stosunków wodnych. Woda w powstałym zbiorniku wodnym będzie w równowadze 
hydrodynamicznej z sąsiadującymi wodami podziemnymi oraz powierzchniowymi i każdy ubytek 
spowodowany parowaniem będzie automatycznie wyrównywany, ponieważ zbiornik zasilany 
będzie przez opady atmosferyczne. Wybrany sposób eksploatacji nie powoduje negatywnego 
oddziaływania na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na stan wody w ujęciach wód podziemnych, 
ze względu na niewielki zasięg oddziaływania w tym zakresie co wykazano w powyższych 
obliczeniach zasięgu leja depresji.  

Najbliższe ujęcia związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę do celów pitnych znajdują 
się na terenie gminy Cisek w miejscowości Błażejowice (odległość ok. 12,5km) oraz na terenie 
gminy Reńska Wieś w miejscowości Większyce (odległość ok. 4,5km), zatem są to znaczne 
odległości, które wykluczają jakikolwiek wpływ przedsięwzięcia na wykorzystywany poziom 
wodonośny. 

Natomiast w celu analizy wpływu przedsięwzięcia na indywidualne studnie wykorzystywane 
do celów gospodarczych na terenie posesji, ze względu na brak konieczności ich inwentaryzowania 
(dotyczy studni do 30m wykorzystywanej na własne potrzeby gospodarcze w ilości pobieranej wody 
do 5m3/d) i brak możliwości pozyskania informacji o ich lokalizacji, przyjęto iż taka studnia mogłaby 
znajdować się na terenie każdej posesji jako wariant analizy najmniej korzystny. Dla tak przyjętego 
założenia stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan wody 
w studniach (poziom zwierciadła, jakość), jak również na dalsze możliwości ich wykorzystywania 
zgodnie z obecnym stanem, gdyż wyliczony zasięg leja depresji nie będzie wykraczał poza 
planowany obszar górniczy (czyli w jego zasięgu nie będzie znajdowała się żadna ewentualna 
studnia), jak również sposób prowadzonej eksploatacji złoża nie będzie źródłem zanieczyszczenia 
poziomu wodonośnego. 

 

Mając na względzie zakres przewidzianych do wykonania prac należy stwierdzić, że zarówno 
roboty przygotowawcze oraz udostępniające złoże, jak i późniejsza eksploatacja nie będą 
wywierały ujemnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne na tym terenie. 
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9.1.4. Ocena skutków awaryjnych sytuacji mogących powstać w trakcie realizacji 
i eksploatacji 

Do sytuacji awaryjnych należy zaliczyć: 
- rozszczelnienie rurociągów, 
- skażenie wód olejami, smarami wyciekającymi z wykorzystywanych urządzeń. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego zakres oraz zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów i sprawnego technicznie sprzętu mało jest prawdopodobne skażenie wód 
powierzchniowych lub podziemnych, skrajnie może mieć to charakter punktowy. Na wyposażeniu 
kopalni znajdują się materiały sorbcyjne, służące do niwelowania ewentualnych wycieków. 

 
9.1.5. Analiza zgodności przedsięwzięcia z Planem Gospodarowania Wodami na obszarze 

dorzecza Odry oraz celami Dyrektywy 2000/60/WE (RDW) 

Przedmiotowe przedsięwzięcie planowane jest w zlewni rzeki Odry, która wraz z jej dopływami 
na omawianym obszarze zgodnie z podziałem wprowadzonym przez ustawę z dnia 20 lipca 2017r. 
Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624) [4], z uwzględnieniem Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu 
granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017r. poz. 2505) [43] 
oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zlewni (Dz. U. z 2017r. 
poz. 2509) [44] należy do regionu wodnego Górnej Odry, zlewni Odry Opolskiej znajdującego się 
w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarządu Zlewni w Gliwicach. 

Zgodnie z aktualizacją “Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętą 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1967) [41] 
planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach jednolitej części wód 
powierzchniowych JCWP PLRW600019117159 - Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków 
do Kanału Gliwickiego. 
 

 
Mapa nr 9 - Mapa z obszarami JCWP z zaznaczoną lokalizacją istniejącego obszaru górniczego (kolor czerwony) 
i planowanego przedsięwzięcia (kolor fioletowy) - (źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl) 

 

Poniżej scharakteryzowano poszczególne JCWP na podstawie danych zawartych w aktualnie 
obowiązującym “Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” [41]: 

 Europejski kod JCPW - PLRW600019117159 
 Nazwa JCWP - Odra od wypływu ze zbiornika Polder Buków do Kanału 

Gliwickiego 

PLRW600019117159 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach  
istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9    46-040 Ozimek 72 
tel. + 48 606 101 958;     zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

 Typ JCPW - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (19) 
 Status - silnie zmieniona część wód  
 Cele środowiskowe - dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji 

organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego - Odra 
od Kanału Gliwickiego do wypływu ze Zbiornika Buków 
- dobry stan chemiczny 

 Aktualny stan JCWP - zły 
 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona 
 Odstępstwa - tak 
 Typ odstępstwa - przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego, 

brak możliwości technicznych; 
 Termin osiągnięcia dobrego stanu - 2027 rok 
 Uzasadnienie odstępstwa - brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych 

i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego 
rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej 
redukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano 
rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości 
morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego 
JCWP. W programie działań zaplanowano działanie: 
opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia 
budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego - Odra 
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem 
dokumentacji projektowej, obejmujące szczegółową analizę 
lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych 
rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych działań 
naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu 
wyżej wymienionych analiz. W zlewni JCWP występuje presja 
niska emisja. W programie działań zaplanowano działanie: 
weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, mające 
na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie 
tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników 
zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak 
na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie 
konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny 
aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry 
stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. 

 

Zgodnie z aktualizacją “Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” przyjętą 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. [41] planowane przedsięwzięcie 
zlokalizowane jest w obrębie następującej jednolitej części wód podziemnych JCWPd: 

 Europejski kod JCPWd - PLGW6000142 
 Cele środowiskowe - dobry stan ilościowy; 

- dobry stan chemiczny 
 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona 
 Aktualny stan JCWPd - dobry stan ilościowy; 

- dobry stan chemiczny 
 Odstępstwa - nie 
 Typ odstępstwa - nie dotyczy 
 Termin osiągnięcia dobrego stanu - nie dotyczy 
 Uzasadnienie odstępstwa - nie dotyczy 

Zgodnie z art. 59 ustawy- Prawo wodne celem środowiskowym dla JCWPd jest: 
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 
2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 
3) ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 

poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
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Zakres planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje budowy obiektów i instalacji, które wpłyną 
na pogorszenie stanu jakości wód oraz wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych określonych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry". 

 
Wykonanie odkrywki i powstanie wyrobiska w związku z eksploatacją złoża kruszyw wpływa 

na zwiększenie się poziomu retencji powierzchniowej wód na tym terenie narażonym obecnie 
na szybki odpływ z terenów pól i łąk co jest zgodne z celami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2000r. (Ramowa Dyrektywa Wodna), dla realizacji 
których m.in. określone zostały ramy działań wspólnotowych które: 

 promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych; 

 zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i poprawiają stan ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych 
i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych; 

 przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i susz. 

Reasumując realizacja inwestycji jest zgodna z celami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2000r. (Ramowa Dyrektywa Wodna), której przyjęcie 
było między innymi spowodowane tym, iż w odniesieniu do ilości wód powinny zostać ustanowione 
ogólne zasady kontroli w sprawie poboru i retencjonowania wód w celu zapewnienia równowagi 
środowiskowej naruszonych systemów wodnych. 

Zatem planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w istotny sposób na pogorszenie stanu 
istniejącego środowiska w tym wód powierzchniowych i podziemnych, a także wykazuje zgodność 
z "Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" oraz celami RDW, dlatego 
też brak jest przesłanek dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne z obowiązującymi 
przepisami i norami, jak również z planami i wytycznymi. 

 
9.1.6. Podsumowanie wpływu na środowisko wodne 

Na omawianym terenie w związku z prowadzoną obecnie i planowaną dalszą eksploatacją 
złoża kruszywa „Kobylice III” nie przewiduje się realizacji obiektów, które wpłyną na wzrost ilości 
pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków. Zakres planowanego przedsięwzięcia 
na obecnym etapie nie przewiduje budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych związanych 
ze zorganizowanym odprowadzaniem ścieków bytowych czy też wód opadowych i roztopowych 
z obszaru objętego przedsięwzięciem. 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko wodne jest różny z uwagi na przyczyny i intensywność 
oddziaływania w fazie budowy i w fazie eksploatacji. Wpływ w fazie budowy ze względu na zakres 
robót (wykonanie przepustu, wykonanie nowych odcinków przenośników, doprowadzenie zasilania 
energetycznego, itp.) charakteryzuje się nieco mniejszą ilością rodzajów oddziaływań niż w fazie 
eksploatacji, która będzie związana z bezpośrednią ingerencją w środowisko wodno-gruntowe. 
Wiąże się to ze zmianą naturalnych warunków geomorfologicznych, geologicznych 
i hydrogeologicznych w związku z eksploatacją złoża. 

W trakcie wybierania i przemieszczania utworów przypowierzchniowych stanowiących dla 
wodonośców naturalną warstwę ochronną i izolacyjną, może nastąpić skrócenie drogi, a więc i 
czasu migracji zanieczyszczeń pochodzących z niewłaściwie obsługiwanego sprzętu 
(napędzanych olejem napędowym lub benzyną pojazdów, spycharek, koparek itp.).  

Przedstawione powyżej zagrożenia muszą być wyeliminowane poprzez odpowiednie 
przedsięwzięcia techniczne na etapie projektowania, prowadzenia prac budowlano-montażowych 
i eksploatacji złoża. Zastosowane rozwiązania mają na celu ograniczenie do minimum możliwość 
zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. Ponadto planowane przedsięwzięcie wykazuje 
zgodność z "Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" oraz celami RDW, 
dlatego tez brak jest przesłanek dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne 
z obowiązującymi przepisami i normami, jak również z planami i wytycznymi. 

Wykazano również, iż ze względu na konieczność zastosowania filara ochronnego od granic 
nieruchomości czy też dróg publicznych tj. pasa szerokości ok. 10m wyłączonego z eksploatacji, 
zasięg leja depresji wywołanego parowaniem wody z lustra powstałego wyrobiska mieści się 
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w całości w obszarze planowanej eksploatacji objętej wnioskiem Inwestora i nie sięga działek 
sąsiednich. 

Reasumując stwierdzić należy, że prawidłowo prowadzona eksploatacja złoża zgodnie 
z założeniami opracowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie będzie stwarzać 
istotnego zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

 
9.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z podaniem rodzaju i ilości emitowanych 
zanieczyszczeń  

9.2.1. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza  

Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zależy od rodzaju i ilości emitowanych 
substancji gazowych oraz pyłowych, sposobu wprowadzania tych substancji do powietrza 
atmosferycznego (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość wylotowa i temperatura gazów) 
oraz warunków rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze (róża wiatrów, szorstkość terenu, 
średnia temperatura roczna). 

 
9.2.2. Metodyka obliczeń 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano zgodnie z metodyką określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesień 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) [32]. W obliczeniach stanu 
zanieczyszczenia powietrza wykorzystano określone w w/w rozporządzeniu wartości odniesienia. 

Tabela nr 3 - Charakterystyka substancji emitowanych do powietrza 

Lp. 
Lp.  

w rozporządzeniu 
Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji CAS 

Wartości odniesienia  
w (µg/m3) uśrednione dla 

okresu 
1 godziny roku 

1 70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 10102-44-0 200 40 
2 72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 350 30 
3 137 Pył --- 280 40 
4 150 Tlenek węgla 630-08-0 30.000 - 
5 164 Węglowodory alifatyczne --- 3000 1000 

Zgodnie z treścią tabeli 2.3 rozporządzenia [32] w sprawie wartości odniesienia przyjęto 
współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu, dla roku równy z0 = 0,5. 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przeprowadzono 
z użyciem programu OPA03 wersja 5.1 opracowanego według cytowanego rozporządzenia. 

Uznaje się, że wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny, określone 
w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia lub dopuszczalne poziomy substancji 
w powietrzu uśrednione dla 1 godziny uważa się za dotrzymane, jeżeli wartości te nie są 
przekraczane przez więcej niż przez 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% 
czasu w roku dla pozostałych substancji.  

 
9.2.3. Charakterystyka źródeł emisji  

Wydobywanie kruszywa naturalnego odbywa się w technologii mokrej. W związku z tym 
zjawisko emisji pyłów w procesie wydobycia i transportu kruszywa praktycznie nie występuje.  

Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego objętymi analizą w ramach niniejszego 
opracowania będą procesy spalania oleju napędowego w silnikach spalinowych maszyn 
pracujących podczas zdejmowania nadkładu lub jego wykorzystywania do rekultywacji. 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren zakładu wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami wyrobów 
gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 400m od najbliższej 
granicy przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje się poza zasięgiem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i nie będzie występowało kumulowanie oddziaływań, 
dlatego też jego działalność nie została uwzględniona w dalszej analizie. 
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9.2.4. Emisja niezorganizowana ze spalania paliw 

Do obliczeń przyjęto wskaźniki dla pojazdów zaproponowane przez zespół w składzie: 
Z. Chłopek, W. Danielczyk, St. Kruczyński w ramach opracowania pt. „Zestaw emisji drogowych 
szkodliwych składników spalin z silników środków transportu” – Techmex, Warszawa 1998 rok, 
które zestawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela nr 4 - Wskaźniki emisji dla środków transportu w g/km 

Substancja 
Typ pojazdu 

Samochody ciężarowe / 
maszyny robocze 

Tlenek węgla  2,15 
Dwutlenek azotu 6,30 
Węglowodory alifatyczne 0,75 
Pył  0,775 
Dwutlenek siarki 0,185 

 

Do określenia emisji gazowo-pyłowej pochodzącej z ruchu pojazdów przyjęto poniższe dane: 
 ładowarka sztuk 1, odkrywka – czas pracy 500 h/rok; 
 koparka sztuk 1, odkrywka – czas pracy 500 h/rok; 
 zgarniarka sztuk 1, odkrywka – czas pracy 500 h/rok; 
 spycharka sztuk 1, odkrywka – czas pracy 500 h/rok; 
 wozidło/samochód ciężarowy sztuk 1, odkrywka – czas pracy 500 h/rok; 
 maksymalna odległość przebyta po terenie własnym w ciągu godziny wyniesie 1 km; 
 emisję zanieczyszczeń z ruchu pojazdów określono jako średnią w odniesieniu 

do łącznego czasu jej występowania w ciągu doby. 
 

Wielkość emisji dla maksymalnych wartości wskaźników określono w poniższej tabeli. 

Tabela nr 5 - Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu i maszyn roboczych 

 Tlenek węgla Dwutlenek 
azotu 

Dwutlenek 
siarki 

Węglowodory  Pył = PM10 = 
PM2,5 

Emisja – samochody / maszyny robocze 

[kg/h] 0,00215 0,00630 0,00019 0,00075 0,00078 

 

9.2.5. Parametry emitorów oraz czasu ich pracy 

Do obliczeń stężeń zanieczyszczeń przyjęto najbardziej niekorzystną lokalizację źródeł emisji 
(emitorów - miejsc wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego) ze względu 
na lokalizację zabudowy mieszkalnej. 

Tabela nr 6 - Parametry emitorów 

Źródło Charakterystyka emitora 
Temp. Czas pracy 

 numer średnica wysokość 
--- --- [m] [m] [0 K] [h/rok] 

Spycharka na odkrywce S1 0,05 2,5 393 500 
Ładowarka na odkrywce Ł1 0,05 2,5 393 500 
Zgarniarka na odkrywce Z1 0,05 2,5 393 500 
Koparka na odkrywce K1 0,05 2,5 393 500 
Samochód ciężarowy na odkrywce SC1 0,05 0,5 393 500 

 

9.2.6. Ocena wyników obliczeń stężeń zanieczyszczeń  

Obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dokonano przy wykorzystaniu programu OPA03 
wersja 5.1 opracowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 
2010r. w sprawie wartości odniesień dla niektórych substancji w powietrzu. (Dz. U. z 2010r. Nr 16 
poz. 87) [32]. 
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Tabela nr 7 - Wyniki obliczeń 

Substancja S mm S 99,8 D1  S a Da 

µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Dwutlenek siarki 3,516 1,186 350 0,014 30 

Dwutlenek azotu 116,589 45,547 200 0,457 40 

Pył = PM10 = PM2,5 7,217 2,820 280 0,028 40 

Tlenek węgla 39,788 15,544 30 000 0,156 - 

Węglowodory alifatyczne 13,880 5,422 3000 0,054 1000 

 

Porównanie wyników obliczeń Sa uśrednionego dla roku kalendarzowego dla pyłu PM 2,5 
z poziomami dopuszczalnymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 
2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) [18]. 

Tabela nr 8 - Porównanie wyników dla pyłu PM 2,5 

 Poziomy dopuszczalne 

Rok 2014 2015 2020 

Wartość dopuszczalna 26 µg/m3 25 µg/m3 20 µg/m3 

Wynik obliczeń 0,028 µg/m3  
 

Powyższe wyniki oznaczają, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie obowiązujące w chwili 
obecnej normy są dotrzymane. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza 
atmosferycznego. Wyniki obliczeń wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych 
w powietrzu atmosferycznym.  

Szczegółowe wyniki obliczeń w formie wydruków komputerowych wraz z ich graficzną 
interpretacją, zamieszczono w formie załącznika nr 16 w dalszej części niniejszego opracowania. 

 
9.3. Ocena w zakresie gospodarki odpadami 

9.3.1. Charakterystyka powstających odpadów 

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) [7] przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych 
przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja na wydobywanie 
kopalin ze złóż lub plan ruchu zakładu górniczego zatwierdzony decyzją, o których mowa w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064 
z późn. zm.) [9], lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
określają warunki i sposób ich zagospodarowania. Warunki i sposób zagospodarowania 
przemieszczanych mas ziemnych lub skalnych zostały określone w zatwierdzonym decyzją planie 
ruchu. 

Z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania złożem najlepszym rozwiązaniem jest pełne 
zagospodarowanie kopaliny głównej oraz przeprowadzenie rekultywacji, co w efekcie stworzy 
najkorzystniejsze warunki w obszarze złoża. Takie rozwiązanie planuje się w przypadku 
przedmiotowej inwestycji. 

Ewentualny nadkład przemieszczany w granicach wyrobiska gromadzony będzie 
na tymczasowych zwałowiskach w granicach terenu przeznaczonego do eksploatacji 
lub bezpośrednio wykorzystywany do rekultywacji własnego wyrobiska poeksploatacyjnego. 

Drobne części kruszywa o frakcji 0-2 mm, po procesach uszlachetniania w zakładzie 
przeróbczym, wraz z wypłukanymi zanieczyszczeniami w postaci pulpy wodnej, zakwalifikowane 
jako odpad wydobywczy, wracają do wyrobiska gdzie wykorzystywane będą do jego wypełniania 
w ramach rekultywacji. 

 

Wnioskodawca posiada zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
na terenie Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe” zgodnie z decyzją Marszałka 
Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ-IV.7243.3.6.2012.DP z dnia 29 maja 2012r. (załącznik 
nr 13) obejmującą gospodarowanie odpadami o kodach: 

 01 04 12 - Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali - masy organiczne 
i skalne (kawałki drzew i korzeni zanieczyszczone piaskami, żwirem i gliną), 
wytwarzanym w ilości 1 Mg/rok; 
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 01 04 12 - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne 
niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 - pulpa (mieszanina drobnych cząsteczek piasku, 
gliny pylastej i cząstek ilastych z wodą), wytwarzanym w ilości 30 000 Mg/rok. 

 

Łączna ilość wytworzonych w 2019 roku odpadów wydobywczych wyniosła 26 879,94 Mg. 

Przedmiotowa decyzja nie wymaga zmian w związku z realizacją planowanego 
przedsięwzięcia, gdyż planowane zwiększenie wydobycia nie wpłynie na wzrost ilość 
wytwarzanych odpadów w ilościach przekraczających wartości określone w w/w decyzji.  

 

Druga grupa odpadów, jakie mogą powstawać na terenie planowanego przedsięwzięcia 
to odpady związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Wszelkie remonty sprzętu 
wykorzystywanego do wydobywania kruszywa ze złoża i jego przerabiania na terenie zakładu 
przeróbczego powinny być wykonywane poza bezpośrednim terenem wydobycia 
(np. w istniejącym zapleczu technicznym zakładu przeróbczego), co wykluczy możliwość 
powstawania odpadów z tego źródła na terenie planowanej eksploatacji. Pewne odpady mogą 
jednak powstawać w zakładzie przeróbczym, na którym znajdują się obiekty kubaturowe takie jak: 
instalacja do produkcji kruszywa oraz budynek administracyjno-socjalny, zlokalizowany w jego 
rejonie. 

Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, na terenie 
projektowanej eksploatacji złoża należy wykluczyć możliwość magazynowania jakichkolwiek 
odpadów. Magazynowanie odpadów dopuszczone jest w zorganizowanych specjalnie do tego celu 
miejscach, zlokalizowanych w rejonie zaplecza technicznego kopalni. 

Wytwarzane odpady będą zagospodarowywane jak dotychczas, tj.: 
 odpady niebezpieczne: mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i opakowania 

po olejach, świetlówki, zaolejone czyściwo i ubrania, akumulatory, filtry, płyny 
hamulcowy i chłodzący – będą przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym 
firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia; 

 odpady inne niż niebezpieczne: kable, tworzywa sztuczne, złom, itp. - będą również 
przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia. 

 

Planowane prowadzenie dalszej eksploatacji złoża "Kobylice III" objęte zakresem niniejszego 
opracowania oraz prowadzenie przeróbki kruszyw na terenie istniejącego zakładu przeróbczego 
nie wpłynie znacząco na wzrost ilości wytwarzanych odpadów, gdyż nie planuje się istotnego 
zwiększenia zakładanego maksymalnego wydobycia.  

 
Poniżej w tabelach nr 9 i 10 wyspecyfikowano rodzaje odpadów, jakie powstają obecnie i dalej 

będą powstawać na terenie obiektu wraz z przyporządkowaniem im kodu klasyfikacyjnego 
i kategorii odpadu oraz określono jednocześnie miejsce gromadzenia odpadu, jego szacowaną 
maksymalną ilość (dla maksymalnych zdolności produkcyjnych kopalni) oraz zalecany sposób 
zagospodarowania. 
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Tabela nr 9 – Szacunkowe rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło powstawania 
odpadu 

Sposób i miejsce 
magazynowania 

1 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

0,100 

Wytwarzany poza 
instalacją. Wymiana 

zużytych olejów 
w pojazdach, 
maszynach 

i urządzeniach 

Odpady magazynowane w atestowanych 
(dwupłaszczowych) oznakowanych 

pojemnikach przystosowanych do zbiórki 
olejów przepracowanych. Pojemniki 

będą znajdować się w magazynie olejów 
zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich; 2 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych  

0,500 

Wytwarzany poza 
instalacją. Wymiana 

zużytych olejów 
w pojazdach, 
maszynach 

i urządzeniach 

3 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone  

0,050 

Opakowania po olejach 
hydraulicznych, 

silnikowych, 
przekładniowych 

i pojemniki po smarach 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach 

w pomieszczeniu magazynowym 
w warsztacie mechanicznym, 

zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich; 

4 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne 
(w tym filtry olejowe nie ujęte w 
innych grupach), tkaniny do 
wycierania (np. ścierki, szmaty), 
ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,100 

Remonty, obsługa 
maszyn, zużyty 
granulat-sorbent 
do pochłaniania 

wycieków olejowych 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach, 

beczkach, workach w pomieszczeniu 
magazynowym w warsztacie 

mechanicznym, zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich; 

5 16 01 07* Filtry olejowe  0,100 
Wytwarzany poza 
instalacją. Zużycie 
filtrów w pojazdach 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach, 

beczkach, workach w pomieszczeniu 
magazynowym, zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich; 

6 16 02 13* 

Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne 
niż wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

0,005 

Świetlówki, lampy 
rtęciowe. Wymiana 

zużytych lamp 
w pomieszczeniach 
biurowych i na placu 

Odpady magazynowane w kartonowych 
pojemnikach, w pomieszczeniu 

zamkniętym w budynku administracyjno-
socjalnym 

7 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe  0,050 

Wytwarzany poza 
instalacją. Wymiana 

zużytych baterii 
i akumulatorów 
w pojazdach, 
maszynach 

i urządzeniach 

Odpady nie będą magazynowane 
na terenie zakładu, tylko od razu 

przekazywane z chwilą zakupu nowego 

SUMA 0,905 Mg/rok 
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Tabela nr 10 – Szacunkowe rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne 

Lp. 
Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło powstawania 
odpadu 

Sposób i miejsce 
magazynowania 

1 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych 2,000 

Wymiana zużytych sit 
poliuretanowych 

z przesiewaczy i maty 
z odwadniaczy 

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

2 08 03 18 
Odpadowy toner drukarski inny 
niż wymieniony w 08 03 17 

0,050 

Wytwarzany poza 
instalacją. Wymiana 

zużytych tonerów 
drukarek 

Odpady będą gromadzone w sposób 
selektywny w kartonowych pudłach 

w wyznaczonym miejscu 
w pomieszczeniu budynku 
administracyjno-socjalnego 

3 16 01 03 Zużyte opony 1,000 

Wytwarzany poza 
instalacją. Zużycie opon 

w samochodach, 
ładowarkach na terenie 

zakładu 

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

4 16 01 22 Inne niewymienione elementy 0,100 

Wytwarzany poza 
instalacją. Wymiana 

zużytych filtrów 
w urządzeniach 

i pojazdach 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach 

w pomieszczeniu magazynowym 
w warsztacie mechanicznym 

5 16 01 99 Inne niewymienione odpady 5,000 

Wymiana zużytych 
taśm przenośnikowych 
używanych na terenie 
zakładu przeróbczego  

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

6 16 02 16 
Elementy usunięte zużytych 
urządzeń inne niż wymienione  
w 16 02 15* 

0,100 
Wymiana zużytych 
tonerów drukarek 

Odpady będą gromadzone w sposób 
selektywny w kartonowych pudłach 

w wyznaczonym miejscu 
w pomieszczeniu budynku 
administracyjno-socjalnego 

7 17 04 05 Żelazo i stal 10,000 
Likwidacja maszyn 
i urządzeń oraz ich 

zużytych elementów 

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

SUMA 16,250 Mg/rok 
 
 

Szacunkowa łączna ilość wytwarzanych rocznie odpadów niebezpiecznych wyniesie 
0,905 Mg/rok, natomiast odpadów innych niż niebezpieczne 16,250 Mg/rok. 

 
 
 

Powstawanie w/w grup odpadów związane jest ściśle z charakterem prowadzonej działalności. 
Programowane rozwiązania obiektu przewidują odpowiednią organizację robót, która pozwoli 
utrzymać na możliwie najniższym poziomie ilość wytwarzanych odpadów.  

Odpady odbierane są przez odbiorców zewnętrznych posiadających stosowne zgłoszenia 
w bazie „BDO”, w tym decyzje z zakresu gospodarowania odpadami (zbieranie, przetwarzanie).  

Odpady są zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Opcjonalnie 
wytwórcą/posiadaczem odpadów zgodnie z zawartą umową/zleceniem mogą być firmy świadczące 
usługi budowlane/remontowe, które zagospodarowują powstałe odpady we własnym zakresie. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie zatem na konieczność uzyskania pozwolenia 
na wytwarzanie odpadów, gdyż w dalszym ciągu eksploatacja instalacji nie będzie powodować 
wytwarzania odpadów, w ilości przekraczającej progi określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. 
Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.) [2], tj.: 

 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub 
 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne. 
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9.3.2. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach [7] wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 

1. zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2. przygotowywanie do ponownego użycia; 
3. recykling; 
4. inne procesy odzysku; 
5. unieszkodliwianie. 

Głównym adresatem w/w obowiązków są wytwórcy/posiadacze odpadów, którzy zostali 
zobowiązani do postępowania z odpadami w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
oraz krajowymi/wojewódzkimi/powiatowymi/gminnymi planami gospodarki odpadami. 

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji 
lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu 
odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz 
na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia. 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności 
jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu 
odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a jeżeli nie jest to 
możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych 
lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. 

Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym 
kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu 
w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje 
materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako 
recykling organiczny. 

Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio 
wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

 
9.3.3. Ewidencja odpadów 

Wytwarzający odpady jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie 
z wymogami określonymi m.in. w art. 66 i 67 ustawy o odpadach [7]. Zgodnie z art. 72 ust. 1 
dokumenty ewidencji należy przechowywać przez okres pięciu lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

Ewidencję odpadów należy prowadzić zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797 z późn. zm.) [7] oraz Rozporządzenia Ministra 
Klimatu z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach 
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2020r. poz. 1071) [33]. 

Marszałek Województwa Opolskiego dokonując wpisu do rejestru podmiotów 
wprowadzających produktu, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami nadał spółce 
Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. następujący indywidualny numer rejestrowy: 000013663. Z kolei 
w ww. bazie Kopalnia Surowców Mineralnych "Kobylice Południe” została zarejestrowana, jako 
miejsce prowadzenia działalności, tj. miejsce wytwarzania i zagospodarowywania odpadów. 
Na terenie kopalni prowadzi się ilościową i jakościową ewidencję odpadów oraz prowadzona jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – sprawozdawczość.  

 
9.3.4. Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi 

Zasady postępowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi reguluje m.in. art. 21 ustawy 
o odpadach [7], zgodnie z którym 

 zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania 
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odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym 
rozcieńczania substancji niebezpiecznych. 

 dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, jeżeli ich 
zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów 
powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi 
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

 w przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami, materiałami lub przedmiotami, rozdziela się je, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: 

- w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 
ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska; 

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi na terenie Kopalni Surowców Mineralnych 

"Kobylice Południe" jest zgodne z obowiązującymi zasadami.  
 
9.3.5. Ocena gospodarki odpadami oraz zalecenia 

Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, należy wykluczyć 
możliwość magazynowania jakichkolwiek odpadów na terenie kopalni, natomiast niektóre rodzaje 
odpadów mogą być magazynowane w zakładzie przeróbczym. 

Odpady niebezpieczne, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia w innym miejscu 
niż miejsce ich powstawania, są gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed transportem 
partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości oraz w odpowiednim opakowaniu. Odpady 
niebezpieczne powinny być gromadzone i przechowywane w pojemnikach lub przeładowywane 
do urządzeń magazynowych. 

Sposób gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych nie może w żadnym 
przypadku wpływać negatywnie na kolejne operacje ich wykorzystywania lub unieszkodliwienia. 

Pojemniki na odpady niebezpieczne: służące do gromadzenia i przechowywania odpadów 
w celu zebrania partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości i opakowaniu: 

 gromadzenie i przechowywanie – wyłącznie w przypadku przeznaczenia tych odpadów 
do wykorzystania lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania; 

 należy umieszczać w specjalnych pojemnikach lub urządzeniach magazynowych, przy 
czym nie można mieszać ze sobą poszczególnych ich rodzajów; 

 pojemniki powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie składników 
umieszczonego w nim odpadu, pojemnik musi posiadać szczelne zamknięcie; 

 w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia 
w procesach termicznych dopuszczono możliwość stosowania pojemników 
jednorazowych, które rozkładają się w tych procesach. 

Obecnie prowadzona działalność powoduje już powstawanie ww. odpadów i dalsza 
eksploatacja złoża nie wpłynie znacząco na zmianę ilości powstających odpadów.  

Inwestor obecnie jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu 
gospodarowania odpadami i planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagać zmiany sposobu 
postępowania z wytwarzanymi odpadami pod warunkiem spełnienia założeń określonych 
w niniejszym opracowaniu.  

Zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu wymagań wynikających 
z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu odzysku, unieszkodliwiania i gromadzenia 
odpadów nie budzi zastrzeżeń. 
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9.4. Przewidywany poziom emisji hałasu do środowiska wynikający z funkcjonowania 
planowanego przedsięwzięcia 

9.4.1. Metodyka opracowania 

Celem oceny jest określenie zasięgu oddziaływania hałasu, którego źródłem będzie dalsze 
prowadzenie eksploatacji z części złoża "Kobylice III" na nowych obszarach zgodnie miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego. Ocena ta została dokonana poprzez wyznaczenie 
izofony o wartości dopuszczalnej w środowisku - na terenach, dla których taka wartość jest 
określona. 

Ocenę uciążliwości dla obiektów projektowanych wykonuje się metodą obliczeniową. 
Obliczenia wykonuje się w oparciu o znajomość: 

 źródeł hałasu, ich lokalizacji, poziomu mocy akustycznej i czasu pracy; 
 ukształtowania oraz zagospodarowania terenu przedsięwzięcia; 
 ukształtowania oraz zagospodarowania terenu otaczającego. 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją ITB 338/96 „ Metody określania emisji i imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku" i programem komputerowym SON2 wersja 5 z maja 2014r. 

 
9.4.2. Charakterystyka dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

Obszar górniczy "Kobylice Południe 1" wraz z zakładem przeróbczym oraz obszarem 
planowanego przedsięwzięcia w całości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy w Cisku z dnia 5 grudnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III", 
zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek. 

Zgodnie z w/w uchwałą teren działek nr 386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 
455, 456/1, 457, 458 ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna 
Cisek, w części przeznaczonej pod eksploatację o łącznej powierzchni ok. 4,95 ha (obszar 
wschodni), oznaczony jest symbolem:  

 2 PE - tereny eksploatacji powierzchniowej złoża kruszyw naturalnych "Kobylice III" - 
zachodni teren złoża z glebami V i VI klasy bonitacyjnej,  

 1 PE-S - tereny pomocnicze przy eksploatacji kruszywa przeznaczone 
do magazynowania gleby i nadkładu do czasu rekultywacji wyrobisk.  

 PE-F - wyznaczony teren filara ochronnego. 
 

Zgodnie z w/w uchwałą teren działek nr 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 
554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 
Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek, w części przeznaczonej pod eksploatację o łącznej 
powierzchni ok. 13,25 ha (obszar zachodni), oznaczony jest symbolem:  

 1 PE - tereny eksploatacji powierzchniowej złoża kruszyw naturalnych "Kobylice III" - 
zachodni teren złoża z glebami V i VI klasy bonitacyjnej,  

 5 PE-S - tereny pomocnicze przy eksploatacji kruszywa przeznaczone 
do magazynowania gleby i nadkładu do czasu rekultywacji wyrobisk.  

 PE-F - wyznaczony teren filara ochronnego. 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie rozszerzenia obszaru eksploatacji, nie narusza ustaleń 
w/w uchwały, zatem jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

 

Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla pozostałego 
obszaru miejscowości Kobylice, który by szczegółowo ustalił zakres poszczególnych obszarów 
o różnym przeznaczeniu i obowiązujące na nich dopuszczalne standardy akustyczne. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie analizy map ewidencyjnych 
obejmujących część obszaru obrębu Kobylice położonego najbliżej obszaru kopalni, określona 
została kwalifikacja akustyczna terenów objętych zabudową. Przyjęto, iż przedmiotowa kwalifikacja 
została dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami 
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ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. 
poz. 1219) [2]. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w miejscowości Kobylice dominuje zabudowa 
mieszkaniowa zagrodowa. W wybranych miejscach zlokalizowano zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną i jednorodzinną, ale występującą w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. 
Nie stwierdzono sąsiadującej w zwartym ciągu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ani też 
innych wymienionych w rozporządzeniu rodzajów terenu (obiektów) podlegających ochronie 
akustycznej i usytuowanych w sąsiedztwie kopalni. 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112) [22] 
standardy akustyczne dla terenów normowanych kształtują się następująco: 

 Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej i wielorodzinnej: 
- LAeq D 55 dB (pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym); 
- LAeq N 45 dB (pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy). 
 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- LAeq D 50 dB (pora dnia - przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 
korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym); 

- LAeq N 40 dB (pora nocy - przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 
korzystnej godzinie nocy). 

 

Zdecydowaną większość terenów, znajdujących się w zasięgu oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia i przylegających z zewnątrz do prognozowanych izofon równoważnego natężenia 
dźwięku w porze dziennej LAeqD = 55 dB i LAeqD = 50 dB oraz w porze nocnej LAeqN = 45 dB  
i LAeqN = 40 dB to użytkowane grunty rolne niepodlegające żadnej ochronie. 

 

Najbliższe tereny zabudowane miejscowości Kobylice w rejonie planowanej eksploatacji złoża 
na nowych obszarach to: 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Piaskowej tj. posesja nr 31 (działka 
nr 462) i nr 33 (działka nr 461) w kierunku północnym w bezpośrednim sąsiedztwie 
planowanego obszaru wschodniego eksploatacji złoża; 

 zabudowa mieszkaniowa zagrodowa przy ulicy Piaskowej tj. posesja nr 22 (działka 
nr 591), posesja nr 24 (działka nr 610), posesja nr 26 (działka nr 584), posesja nr 28 
i 30 (działka nr 585) w kierunku północnym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego 
obszaru zachodniego eksploatacji złoża; 

 zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Polnej tj. posesja nr 6 (działka 
nr 475) i nr 4 (działka nr 476/2) w kierunku północnym w odległości ok. 110m 
od planowanego obszaru wschodniego eksploatacji złoża; 

 zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna przy ulicy Raciborskiej tj. posesja nr 3A-D 
(działka nr 409/8) w kierunku północnym w odległości ok. 50m i posesja nr 3 (działka 
nr 409/9) w kierunku północnym w odległości ok. 100m od planowanego obszaru 
wschodniego eksploatacji złoża; 

 

Główne źródła emisji hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia to maszyny 
i urządzenia zmieniające swoje położenie w miarę postępującej eksploatacji złoża: 

 Pogłębiarka (urządzenie istniejące) 
 Odwadniacz (urządzenie nowe) 
 Przesiewacz piasku (urządzenie nowe – opcja) 
 Przenośniki taśmowe (urządzenia istniejące + nowe związane z wydłużaniem dróg 

transportu wydobytej kopalin) 
 Stacje napędowe przenośników (urządzenia istniejące + nowe związane 

z wydłużaniem dróg transportu wydobytej kopalin) 
 Spycharka (prace odkrywkowe) 
 Ładowarka (prace odkrywkowe) 
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 Zgarniarka (prace odkrywkowe) 
 Koparka (prace odkrywkowe) 

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren zakładu wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami wyrobów 
gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 400m od najbliższej 
granicy przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje się poza zasięgiem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i nie będzie występowało kumulowanie oddziaływań, 
dlatego też jego działalność nie została uwzględniona w dalszej analizie. 
 

Stosowane są następujące metody zmniejszania uciążliwości akustycznej inwestycji na środowisko: 
 zastosowanie napędu elektrycznego pogłębiarki,  
 bieżące przeglądy maszyn i urządzeń, gwarantujące ich utrzymanie w dobrym stanie 

technicznym. 
 

9.4.3. Określenie uciążliwości stacjonarnych źródeł hałasu 

Ocenę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykonano na podstawie 
danych podanych przez Inwestora. 

Ze względu na ilość urządzeń i charakter pola akustycznego, jakie powstanie w wyniku pracy 
wszystkich lub większości urządzeń, przyjęto w obliczeniach zasadę prognozowania uciążliwości 
akustycznej w oparciu o sumaryczne oddziaływanie wszystkich pracujących źródeł.  
 

Dla wszystkich urządzeń będących istotnymi źródłami emisji hałasu znajdującymi się 
na terenie kopalni (obszar wydobycia) przewiduje się pracę przez całą dobę. Do obliczeń przyjęto 
rozkład czasu pracy na dobę równy maksymalnej wartości tj. 16 godziny dla pracy na dwie zmiany 
w porze dziennej oraz 8 godzin w porze nocnej. 

Jedynie prace odkrywkowe związane z udostępnianiem złoża (ruch pojazdów w obrębie 
wyznaczonego terenu kopalni) przewiduje się wyłącznie w porze dziennej. 

Przyjęte poziomy mocy akustycznej dla poszczególnych urządzeń odpowiadają wartościom 
maksymalnym możliwym (jako stan najmniej korzystny) i w związku ze stałymi działaniami 
modernizacyjnymi w rzeczywistości mogą być zdecydowanie niższe. 

Tabela nr 11 - Punktowe dominujące źródła emisji hałasu dla terenu kopalni 

Lp. Urządzenia Oznaczenie 
Poziom mocy 
akustycznej 1) 

LWA dB(A) 

Wysokość 
źródła 

[m] 

Czas pracy źródła 

Dzień 
[h] 

Noc 
[h] 

1. Pogłębiarka PG 85,0 0,0 16/16 8/8 

2. Odwadniacz  ODW 75,0 6,0 16/16 8/8 

3. Przesiewacz piasku PP 90,0 6,0 16/16 8/8 

4. Stacje napędowe przenośników W1-W3 85,0 4,0 16/16 8/8 

5. Spycharka (prace odkrywkowe) S1 93,0 2,0 4/16 --- 

6. Ładowarka nr 1 (prace odkrywkowe) Ł1 85,0 2,0 4/16 --- 

7. Zgarniarka (prace odkrywkowe) Z1 85,0 2,0 4/16 --- 

8. Koparka (prace odkrywkowe) K1 85,0 2,0 4/16 --- 

9. Wozidło (prace odkrywkowe) SC1 89,0 2,0 4/16 --- 

1)    - poziom ustalony na podstawie danych Inwestora 

Tabela nr 12 - Liniowe źródła emisji hałasu dla terenu kopalni 

Lp. Urządzenia Oznaczenie 
Poziom mocy 
akustycznej 1) 

LWA dB(A) 

Wysokość 
źródła 

[m] 

Czas pracy źródła 

Dzień 
[h] 

Noc 
[h] 

1. Przenośniki taśmowe ZL1÷ZL3 75,0 2 - 3 16/16 8/8 

1)    - poziom ustalony na podstawie danych Inwestora 
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9.4.4. Model obliczeniowy 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca 
się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody oceny 
wskaźników hałasu poleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego opartą o normę PN-ISO 
9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna 
metoda obliczania. Odpowiednie dane dotyczące emisji hałasu (dane wejściowe) dla tej metody 
można uzyskać z pomiarów wykonanych jedną z następujących metod: 

 ISO 8297: 1994 „Akustyka – Ustalanie poziomów mocy akustycznej zakładów 
przemysłowych o wielu źródłach do celów oceny poziomów ciśnienia akustycznego 
w środowisku - Metoda inżynieryjna”, 

 EN ISO 3744: 1995 „Akustyka – Ustalanie poziomów mocy akustycznej hałasu przy 
wykorzystaniu ciśnienia akustycznego– Metoda inżynieryjna w zasadniczo swobodnym 
polu nad odbijającą płaszczyzną”, 

 EN ISO 3746: 1995 „Akustyka – Ustalenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 
przy użyciu powłokowej powierzchni pomiarowej nad odbijającą płaszczyzną”. 

W celu określenia mocy akustycznej posłużono się danymi uzyskanymi od Inwestora 
pochodzącymi z pomiarów stanowiskowych na terenie podobnych obiektów, producentów 
urządzeń lub oparto się na wartościach dopuszczalnych, określonych przepisami prawnymi lub 
orientacyjnych badaniach przeprowadzonych na terenie istniejących obiektów.  

Prognozowany rozkład poziomu hałasu pochodzącego z terenu projektowanego 
przedsięwzięcia, został określony przy użyciu programu obliczeniowego SON2 wersja 5 z maja 
2014 roku. Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, pochodzącego 
od źródeł przemysłowych, zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku 
podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. 

Prognozowany rozkład poziomu hałasu związany z planowanym przedsięwzięciem został 
opracowany z uwzględnieniem wszystkich istotnych źródeł z punktu widzenia emisji hałasu 
zlokalizowanych na terenie kopalni zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.  

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu nie znajduje się 
żaden inny zakład lub dodatkowe istotne źródło hałasu, dlatego też nie będzie występować 
zjawisko kumulowania oddziaływań w tym zakresie. 

 
9.4.5. Obliczenia 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją ITB 338/96 „Metody określania emisji i imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku" z wykorzystaniem programu komputerowego SON2 
wersja 5 z maja 2014 roku. 

Do obliczeń uwzględniających eksploatację złoża na nowym obszarze stanowiącym 
rozszerzenie obszaru kopalni przyjęto najmniej korzystny wariant dla tego obszaru względem 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej (w tym wypadku zabudowy mieszkaniowej miejscowości 
Kobylice) z najbardziej na północ wysuniętą lokalizacją pogłębiarki (PG) i odwadniacza 
na wydobyciu (ODW), oraz przebiegiem przenośników taśmowych (ZL1÷ZL2) z węzłami 
stanowiącymi stacje napędowe przenośników (W1), a także okresowo pracującymi przy 
przemieszczaniu nadkładu na nowym obszarze ładowarką (Ł1), koparką (K1), zgarniarką (Z1) 
i spycharką (S1) oraz wozidłem/samochodem ciężarowym (SC1).  

Zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie działania istniejącego 
zakładu przeróbczego. Teren zakładu wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami wyrobów 
gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni ze względu na odległość (ponad 400m od najbliższej 
granicy przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji) znajduje się poza zasięgiem 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia i nie będzie występowało kumulowanie oddziaływań, 
dlatego też jego działalność nie została uwzględniona w dalszej analizie. 

W ramach wykonywanych obliczeń uwzględniono konieczność uformowania z nadkładu 
w obszarze filarów ochronnych od strony północnej wałów ziemnych, które pełnić będą rolę 
ekranów chroniących istniejącą zabudowę mieszkaniową miejscowości Kobylice przed hałasem 
związanym z pracą maszyn i urządzeń na terenie kopalni. Przewiduje się uformowanie od strony 
północnej zarówno na obszarze wschodnim, jak i zachodnim wałów ziemnych o wysokości 
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min. 5,0m wzdłuż granicy działki nr 584 oraz min. 4,0m na pozostałych odcinkach zgodnie 
z załącznikiem graficznym nr 4. 

Obliczenia wykonano w siatce obliczeniowej X:-560÷560, Y:-560÷560 w kroku co 40m. 
Obliczenia wykonano na wysokości 1,5m i 4,0m. 

Z analizy przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynikają następujące wnioski: 
 w porze dnia, po zrealizowaniu inwestycji, wartości poziomu hałasu, wyznaczone izofonami 

50 dB i 55 dB, zlokalizowane są po za terenami chronionymi po względem akustycznym. 
 w porze nocy, po zrealizowaniu inwestycji, wartości poziomu hałasu, wyznaczona izofoną 

40 dB i 45 dB, zlokalizowane są po za terenami chronionymi po względem akustycznym. 
 uwzględniając ustalenia wynikające z przeprowadzonej analizy akustycznej i odległość 

od terenów chronionych, należy uznać, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie 
obiektem uciążliwym dla środowiska pod względem akustycznym.  

 

Szczegółowe wyniki obliczeń poziomu emisji hałasu z programu SON2 w formie wydruków 
komputerowych wraz z ich graficzną interpretacją, zamieszczono w formie załączników nr 17 
(dla poziomu 1,5m) i nr 18 (dla poziomu 4,0m) w dalszej części niniejszego opracowania. 

 

9.4.6. Omówienie wyników 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wyników, funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia na powyżej opisanych przyjętych założeniach i zasadach nie powoduje 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Na podstawie wyników obliczeń poziomu emitowanego hałasu dla wybranego wariantu 
granicznego lokalizacji pogłębiarki wraz z pozostałymi istotnymi źródłami hałasu występującymi 
podczas eksploatacji złoża opracowano załączniki graficzne w postaci mapy, na których 
dla każdego wariantu dla pory dziennej wykreślono izofony dla poziomu 55 dB(A) i 50 dB(A), 
natomiast dla pory nocnej izofony dla poziomu 45 dB(A) i 40 dB(A).  

Izolinie rozkładu pola akustycznego dla pory dziennej odpowiadają wartościom dopuszczalnym 
dla terenów zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej o poziomie odpowiednio 55 dB(A) i dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o poziomie odpowiednio 50 dB(A), natomiast dla pory 
nocnej nie obejmują swym zasięgiem wyznaczonych terenów, które podlegają prawnej ochronie 
przed hałasem dla terenów zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej o poziomie odpowiednio 
45 dB(A) i dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o poziomie odpowiednio 40 dB(A). 

Tak więc funkcjonowanie obiektu po zrealizowaniu przedsięwzięcia (tj. rozpoczęciu 
eksploatacji złoża na nowych obszarach), pod względem oddziaływania akustycznego, 
nie spowoduje przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej 
i w porze nocnej dla terenów zabudowy zagrodowej i wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Na terenie kopalni wykorzystuje się już obecnie z powodzeniem następujące metody 
zmniejszania uciążliwości akustycznej prowadzonej działalności na środowisko: 

- zastosowanie napędu elektrycznego pogłębiarki, a także urządzeń zakładu 
przeróbczego; 

- zastosowanie sit poliuretanowych na przesiewaczach ograniczających hałas emitowany 
przez te urządzenia; 

- wyłożenie zesypów, przesypów z przesiewaczy oraz płuczki mieczowej wykładziną 
gumową absorbującą w znacznym stopniu hałas powodowany przez kruszywo 
uderzające o powierzchnie zesypów; 

- wyłożenie zbiornika nadziarna wykładziną gumową absorbującą hałas powodowany 
przez spadające nadziarno; 

- bieżące przeglądy maszyn i urządzeń, gwarantujące ich utrzymanie w dobrym stanie 
technicznym. 

Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie eksploatacji należy stwierdzić, 
iż wystąpią zaburzenia klimatu akustycznego terenów przyległych powodowane hałasem 
emitowanym przez maszyny i urządzenia wykorzystywane przy eksploatacji złoża, jednakże przy 
zachowaniu założeń w zakresie wykonania ekranów w postaci wałów ziemnych od strony północnej 
o wysokości min. 5,0m wzdłuż granicy działki nr 584 oraz min. 4,0m na pozostałych odcinkach 
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zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4, nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm 
na terenie najbliższej zabudowy chronionej na terenie miejscowości Kobylice. 

Reasumując, planowane przedsięwzięcie w zakresie zgodnym z przyjętymi założeniami 
nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny otaczającego terenu, jak również nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych norm. 

 
9.5. Ocena zagrożenia promieniowaniem, w tym elektromagnetycznym promieniowaniem 
niejonizującym 

Pole elektryczne wytwarzane jest przez elementy przewodzące, znajdujące się pod napięciem. 
Wartość natężenia pola zależy od napięcia i odległości. W praktyce zwykle bywa tak, że im wyższe 
napięcie, tym większe jest natężenie pola w rozpatrywanym miejscu lub obszarze. Natomiast wraz 
z oddaleniem się od przedmiotu (urządzenia) znajdującego się pod napięciem natężenie pola 
elektromagnetycznego maleje. Wszystkie czynne urządzenia elektromagnetyczne wytwarzają pole 
elektryczne, jednakże urządzenia elektryczne niskiego napięcia wytwarzają wokoło siebie pola 
słabe i tylko w bardzo małej odległości. 

Na podstawie literatury można stwierdzić, iż przy wyznaczaniu oddziaływania pola 
elektrycznego na człowieka przyjęto pojęcie pola nieodkształconego. Z polem nieodkształconym 
mamy do czynienia wówczas, gdy do rozpatrywanej przestrzeni jeszcze nie wszedł człowiek. 
Człowiek wchodzący w tę przestrzeń odkształca pole, tak jak każdy przedmiot znajdujący się w tej 
przestrzeni. Jednocześnie wzdłuż ciała człowieka nie ma możliwości jednoznacznego określenia 
wartości natężenia pola w tych warunkach. 

Przyłącze energetyczne zlokalizowane na terenie kopalni nie wytwarza pola 
elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska.  

W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi 
w zakresie emisji promieniowania niejonizującego o wartościach pola przekraczających 
dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2448) [28]. 

 
9.6. Ocena zagrożenia gleb oraz powierzchni ziemi 

Przewidywany zakres dalszego prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa na wyznaczonym już 
obszarze górniczym oraz dodatkowym obszarze wynikającym z planowanego rozszerzenia 
obszaru górniczego, a także uszlachetnianie (przeróbka) kruszywa w istniejącym zakładzie 
przeróbczym nie będą w istotny sposób różniły się od aktualnie prowadzonych prac w zakresie 
zatwierdzonym decyzjami Wójta Gminy Cisek o środowiskowych uwarunkowaniach znak IUR-
7624-5-3/2006 z dnia 21 sierpnia 2006r. (załącznik nr 8) i znak IUR.6220.5.2015 z dnia 15 września 
2015r. (załącznik nr 9) oraz udzielonej koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża 
"Kobylice III" zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr 36/2006 znak sprawy 
DOŚ.II.JJ-7513/24/06 z dnia 6 grudnia 2006r. (załącznik nr 10) wraz ze zmianami wprowadzonymi 
decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ.II.JJ.7513-11/10 z dnia 
21 kwietnia 2010r. (załącznik nr 11) oraz decyzją Marszałka Województwa Opolskiego znak sprawy 
DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ z dnia 29 lutego 2016r. (załącznik nr 12). 

Przewidywany zakres prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa na nowym obszarze pozwala 
wyróżnić dwie strefy bezpośrednich oddziaływań na powierzchnię ziemi i komponenty przyrodnicze 
z nią związane: 

 strefa oddziaływań trwałych, obejmująca obszar powstania wyrobisk; 
 strefa oddziaływań okresowych obejmująca pas techniczny przyległy do wyrobisk 

związany z ruchem pojazdów, składowaniem nadkładu i innymi pracami 
towarzyszącymi wydobywaniu kruszywa. 

W pierwszym przypadku dojdzie do znacznych przekształceń powierzchni ziemi, z którymi 
będą wiązały się bezpośrednie, trwałe w skutkach zmiany dotyczące usunięcia roślinności, 
naruszenia gleby, rzeźby i krajobrazu. 

W obrębie złoża objętego pracami wydobywczymi nastąpi utrata naturalnej warstwy glebowej 
na obszarach w całości użytkowanych na cele rolnicze lub na potrzeby prowadzonej kopalni. W tym 
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przypadku jednak zakładany proces wstępnego usuwania żyznej warstwy gleby przed 
rozpoczęciem właściwych prac eksploatacyjnych będzie jednym z czynników minimalizujących 
negatywne skutki środowiskowe. Usunięty nadkład wstępnie magazynowany w pryzmach, będzie 
następnie wykorzystywany do prac rekultywacyjnych na miejscu np. w celu stabilizacji skarp 
wyrobisk lub w celu poprawy wartości gleb na rekultywowanych terenach. 

Z górnictwem odkrywkowym niewątpliwie wiążą się znaczne przeobrażenia komponentu 
środowiska przyrodniczego, jakim jest rzeźba terenu. Obecnie w większości płaski i generalnie 
niezbyt zróżnicowany charakter morfologiczny terenu zostanie pozytywnie zmieniony. Powstanie 
nowa forma w postaci powiększającego się, wypełnionego wodą wyrobiska poeksploatacyjnego. 
Wydobywanie surowców mineralnych będzie prowadziło do usunięcia kruszyw do głębokości 
kilkunastu metrów. Ponieważ jednak prace będą prowadzone spod lustra wody, wyrobiska te będą 
stale zawodnione, co złagodzi negatywne skutki przyrodnicze oraz poprzez zwiększenie 
wilgotności powietrza poprawi lokalnie mikroklimat. 

Eksploatacja związana z wydobywaniem czwartorzędowych utworów powierzchniowych 
wykształconych w postaci żwirów i piasków, doprowadzi do usunięcia praktycznie całego profilu 
czwartorzędowych osadów w obrębie eksploatowanego złoża. Dotyczy to zarówno utworów 
przemysłowych (objętych wydobyciem), jak i nadkładu, praktycznie aż do osiągnięcia stropu 
starszych warstw geologicznych, reprezentowanych przede wszystkim przez osady 
trzeciorzędowe. 

W odniesieniu do technicznej części obszaru, przylegającej do eksploatowanego złoża 
i wyrobiska, należy mówić o zdecydowanie mniejszych zagrożeniach powierzchni ziemi. Czasowe 
formy nasypowe, związane z usunięciem nadkładu gruntu, będą ostatecznie rozdysponowane 
na miejscu.  

Planowany sposób eksploatacji złoża nie wymaga obniżania poziomu wody, zatem 
nie będą prowadzone prace odwodnieniowe, które mogłyby wywołać negatywny wpływ 
dla okolicznych siedlisk związany z obniżaniem zwierciadła wody gruntowej. 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane 
z ingerencją w powierzchnię ziemi i rzeźbę terenu, jednak obszar, na którym planowana jest 
eksploatacja złoża nie należy do szczególnie cennych przyrodniczo (tereny intensywnych upraw 
polowych). 

 
9.7. Ocena zagrożenia krajobrazu 

Z górnictwem odkrywkowym niewątpliwie wiążą się znaczne przeobrażenia komponentu 
środowiska przyrodniczego, jakim jest rzeźba terenu i ogólnie pojęty krajobraz. Obecnie płaski 
i generalnie niezbyt zróżnicowany charakter morfologiczny terenu zostanie pozytywnie zmieniony. 
Powstaną nowe formy w postaci napełnionych wodą wyrobisk poeksploatacyjnych. Wydobywanie 
surowców mineralnych będzie prowadziło do wybrania kruszywa do głębokości nawet kilkunastu 
metrów. Ponieważ jednak prace będą prowadzone spod lustra wody, wyrobiska te będą stale 
zawodnione, co złagodzi negatywne skutki przyrodnicze oraz poprzez zwiększenie wilgotności 
powietrza poprawi lokalnie mikroklimat dla osób korzystających z wypoczynku i rekreacji. 

Planowane zagospodarowanie powiększającego się w ramach przedsięwzięcia istniejącego 
wyrobiska w kierunku zbiornika wodnego poprawi lokalny krajobraz i pozwoli na rozwój funkcji 
rekreacyjnych analizowanego obszaru. Będzie to spowodowane rozwojem różnorodnej zieleni, 
zwłaszcza zakrzewień i zadrzewień łęgowych oraz zwiększeniem atrakcyjności rekreacyjnej 
zbiorników wodnych. 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane 
z ingerencją w lokalny krajobraz, jednak obszar, na którym jest planowane nie należy 
do szczególnie cennych krajobrazowo, natomiast zakładany proces rekultywacji w kierunku 
wodnym spowoduje powstanie nowych, antropogenicznych elementów w krajobrazie, jakimi będą 
zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne – sztuczny zbiornik wodny z ewentualnie uformowanymi 
wyspami.  

Będą to elementy, zwłaszcza po okresie kilku lat od zakończenia eksploatacji, wzbogacające 
lokalny krajobraz i wpływające pozytywnie na lokalny mikroklimat, przez co należy traktować 
powstałe nowe elementy krajobrazu jako aspekt pozytywny przyrodniczo. 
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9.8. Ocena zagrożenia fauny i flory oraz bioróżnorodności 

Realizacja inwestycji spowoduje wzrost synantropizacji flory i fauny w obrębie wyrobiska, 
powiązany ze wzrostem bioróżnorodności. Okresowo podczas eksploatacji złoża zniszczeniu 
ulegnie istniejąca flora i częściowo fauna, z dominującymi gatunkami synantropijnymi. Proces 
będzie mieć charakter bezpośredni i pośredni, a także długookresowy. Może mieć charakter 
wtórny. Na terenach budowy mogą początkowo pojawić się gatunki ruderalne. 

Ich występowanie może być odwracalne, mogą zostać wyparte przez chwasty segetalne 
oraz obsiane mieszanki traw po zakończeniu inwestycji. Obszar planowanej eksploatacji 
w zdecydowanej większości stanowią grunty orne, więc wpływ tych nowych gatunków 
na bioróżnorodność nie będzie znaczący. Przedsięwzięcie nie wymaga wycinki drzew ani krzewów. 

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego 
przedsięwzięcia nie wykazała występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, a także 
wykazuje, że teren ten ze względu n stałe wykorzystywanie do celów rolniczych należy 
do obszarów o znikomej wartości pod względem faunistycznym, w tym również w zakresie 
gatunków związanych z siedliskami wodnymi i wilgotnymi występującymi w dolinach rzecznych. 
Występują na tym obszarze przede wszystkim gatunki pospolite, o szerokich możliwościach 
przystosowawczych, typowych dla tego obszaru. Z tego względu na terenie planowanego 
przedsięwzięcia nie planuje się zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed możliwością 
wtargnięcia do niego zwierząt. 

Prace związane z udostępnianiem złoża prowadzone będą etapami, a wszelkie prace 
przygotowawcze i udostępniające złoże (zdejmowanie nadkładu) prowadzone będą w głównej 
mierze i w zależności od warunków pogodowych w okresie od listopada do marca, zatem poza 
okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, przypadającym na okres kwiecień - czerwiec. 
Zminimalizuje to śmiertelność zwierząt przystępujących do rozrodu na terenach przeznaczonych 
do przejęcia na cele eksploatacji złoża. 

W granicach planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego stwarza się możliwość rozwoju 
różnorodności biologicznej poprzez zmianę aktualnego zagospodarowania terenu rolniczego, 
na wodny z użytkami zielonymi. Dotychczas prowadzona na tym terenie gospodarka upraw rolnych 
(polowych) ograniczała i częściowo eliminowała naturalną sukcesję. 

Świat zwierząt w rejonie opracowania reprezentowany jest głównie przez pospolite gatunki 
związane ze środowiskiem lądowym. Przewiduje się powiększanie ich populacji w wyniku nowo 
tworzonych warunków środowiskowych na obszarze eksploatacji kruszyw naturalnych. Wyrobisko 
wypełnione wodą i zagospodarowywane przy nich tereny jako użytki zielone (obszar skarp, pasów 
ochronnych, itp.) w rejonach, gdzie zakończona zostanie już eksploatacja, stanowić będą głównie 
dla ptaków miejsce gnieżdżenia i żerowania. 

Efektem prowadzonej eksploatacji będzie powiększanie zbiornika wodnego, który stanowić 
będzie docelowo ekosystem o wyższych walorach przyrodniczych niż obecne tereny rolnicze. 
Występowanie na tym terenie zbiornika wodnego może mieć duże znaczenie gdyż: 

 może on stanowić cenne siedlisko dla rzadkich i chronionych gatunków roślin 
i zwierząt, w szczególności ptactwa wodno-błotnego oraz płazów, 

 zbiornik zlokalizowany jest w pobliżu terenu zalesionego, co korzystnie wpływa 
na możliwości występowania bioróżnorodności stref lasów i zbiorników wodnych, 
a także zmniejsza potencjalnie po zakończeniu eksploatacji presję osadniczą; ekoton 
las-woda należy do bardzo rzadkich w warunkach województwa i z tego względu 
należy go preferować, 

 zbiornik leży niedaleko doliny Odry, co sprawia, że jest istotnym elementem 
wspomagającym funkcjonalność potencjalnego korytarza ekologicznego w zakresie 
migracji ptaków i płazów oraz innych gatunków roślin i zwierząt związanych z dolinami 
rzecznymi; jest to tym bardziej istotne, że w dolinie zanikają naturalne zbiorniki wodne 
- starorzecza. 

Walory przyrodnicze ekosystemu wodnego, który utworzy się po zakończeniu eksploatacji 
będą zależne od ukształtowania linii brzegowej, obecności płycizn i zatok, występowania wysp. 
Im więcej tego typu elementów, tym wyższa będzie bioróżnorodność florystyczna i faunistyczna.  

Zatem można stwierdzić, iż powstały w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa naturalnego 
zbiornik wodny będzie stanowić docelowo korzystny element środowiska przyrodniczego 
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sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza wodnych, szuwarowych i łęgowych, 
oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe dla fauny wodnej i wodno-lądowej - płazy, gady, 
niektóre ptaki i ssaki. 

 
9.9. Ocena wpływu na obszary chronione 

Lokalny charakter oddziaływań oraz zastosowane rozwiązania techniczne pozwalają 
stwierdzić, że wystąpienie jakichkolwiek negatywnych oddziaływań o charakterze bezpośrednim 
na formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody jest mało prawdopodobne. 

Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych 
chronionych, siedlisk chronionych dyrektywą ptasią i habitatową gatunków flory i fauny, a także 
istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000.  

Najbliżej położonym obszarem chronionym wysokiego rzędu jest Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Łęg Zdzieszowicki” położony w odległości ok. 8,2 km na północny-zachód, natomiast 
najbliższy obszar chroniony w ramach NATURA 2000 tj. "Łęg Zdzieszowicki" (kod obszaru 
PLH160011) położony w odległości ok. 8,2 km na północny-zachód. 

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje znaczącego bezpośredniego i pośredniego wpływu 
degradacyjnego na występujące w pobliżu obszary chronione i projektowane do ochrony, w tym 
nie spowoduje znaczącego wpływu na przedmiot ochrony oraz wewnętrzną i zewnętrzną 
integralność obszarów Natura 2000.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest na pograniczu korytarza ekologicznego doliny Odry. 
Korytarz jest ważnym miejscem dla podtrzymania spójności przestrzennej sieci Natura 2000 
między wymienionymi wyżej ostojami siedliskowymi. 

Mimo jednak strategicznego położenia, rozpoznanie lokalnych warunków przyrodniczych 
wskazuje, że w przeciwieństwie do wielu innych obszarów z doliny rzeki Odry, teren 
przedsięwzięcia nie ma znaczenia w podtrzymywaniu spójności przestrzennej sieci Natura 2000. 
Na jego terenie nie stwierdzono występowania gatunków oraz siedlisk przyrodniczych chronionych 
w projektowanych i istniejących ostojach. Nie występują również struktury sprzyjające rozwojowi 
siedlisk i migracji gatunków naturowych. Prowadzona eksploatacja w krótkiej perspektywie 
nie zmieni warunków migracji gatunków.  

Również eksploatacja złoża na obecnie występujących gruntach ornych nie spowoduje 
istotnych negatywnych zmian w warunkach migracji. Teren nie zostanie zabudowany, 
co w przyszłości może spowodować wzrost walorów przyrodniczych i drożności korytarza 
ekologicznego, w szczególności w obliczu „zbliżenia się” eksploatacji i wystąpienia dużych 
zbiorników wodnych po zakończeniu wydobywania kruszywa naturalnego. W długiej perspektywie 
czasowej należy się liczyć z bardzo dużym pozytywnym, pośrednim, oddziaływaniem 
przedsięwzięcia, które powoduje powiększenie się obszarów zalewowych. Na obszarach tych będą 
występować ponadto duże strefy z otwartymi wodami i zadrzewienia nadbrzeżne, co będzie bardzo 
sprzyjało występowaniu ptactwa wodno-błotnego (również płazów).  

W długiej perspektywie czasowej zastąpienie obecnych gruntów ornych zawodnionymi 
wyrobiskami poeksploatacyjnymi przyczyni się do wzrostu znaczenia tego terenu w integralności 
sieci Natura 2000.  

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary Natura 2000. Nie występują na nim 
obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
utworzony obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.) [3]. W oparciu o tę wiedzę 
oraz ze względu na charakter zamierzenia zdecydowanie stwierdza się brak oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia na tereny związane z ochroną takiego obszaru. 

Reasumując, mimo strategicznego położenia w dolinie Odry, na potencjalnych szlakach 
migracyjnych między ostojami Natura 2000, teren przedsięwzięcia nie ma znaczenia 
dla podtrzymywania zewnętrznej spójności sieci Natura 2000. 

 
9.10. Ocena zagrożeń dla zabytków, w tym krajobrazu kulturowego 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zabytki czy też krajobraz kulturowy, 
gdyż zakres planowanego przedsięwzięcia nie obejmuje realizacji prac w rejonie obiektów 
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wpisanych do rejestrów zabytków, jak również na jego terenie nie są zlokalizowane żadne 
zinwentaryzowane stanowiska archeologiczne. 

Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zachować procedury pozwalające 
na właściwe zabezpieczenie ewentualnych znalezisk archeologicznych oraz szczątków roślin 
i zwierząt kopalnych. W przypadku wykrycia w nadkładzie, złożu lub urobku śladów kultury 
materialnej bądź znaleziska paleontologicznego roboty górnicze przerywa się i zawiadamia osobę 
dozoru ruchu zakładu górniczego. Dalszy sposób prowadzenia robót ustala kierownik ruchu 
zakładu górniczego wraz z przedsiębiorcą. Przedsiębiorca powiadamia o zdarzeniu właściwego 
konserwatora zabytków.  

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenach rolniczych, oddalonych od obszarów 
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i nie będzie wpływać negatywnie na te 
obszary.  

 
9.11. Ocena wpływu na zmiany klimatu 

Planowane przedsięwzięcie nie przewiduje realizacji obiektów, ani działań które mogłyby 
wpłynąć negatywnie na klimat, gdyż stosowana technologia eksploatacji z wykorzystaniem 
napędów elektrycznych ogranicza do minimum spalanie paliw w silnikach pojazdów, które 
w obszarze wydobycia wykorzystywane są jedynie do zdejmowania nadkładu. 

Na poziomie działalności kopalni poza prowadzeniem eksploatacji i przeróbki kruszywa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, nie przewiduje się 
prowadzenia istotnych działań ukierunkowanych na łagodzenie zmian klimatycznych. 

Ponadto po zakończeniu działalności kopalni zakładany proces rekultywacji terenu eksploatacji 
złoża spowoduje powstanie zbiornika wodnego, który wpłynie pozytywnie na lokalny mikroklimat 
i stanowić będzie miejsce rozwoju rekreacji i różnorodnych form wypoczynku dla lokalnej 
społeczności. 

 

9.12. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje 
gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian 
klimatu 

Na analizowanym obszarze, na którym planowana jest realizacja przedsięwzięcia, nie będą 
gromadzone rodzaje i ilości substancji, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do zaliczenia 
do grupy inwestycji o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie 
rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących 
o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138) [35]. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić awarie sprzętu (wyciek paliwa, oleju, 
smaru itp.), które stanowią zagrożenie dla środowiska, jednak uwzględniając specyfikę 
planowanego przedsięwzięcia i skalę możliwych awarii stwierdzić należy, że potencjalne sytuacje 
awaryjne na obszarze obiektu nie będą posiadać cech poważnej awarii, katastrofy naturalnej 
czy też budowlanej.  

Przestrzeganie reżimu przeglądów technicznych sprzętu budowlanego, a także przestrzeganie 
obowiązujących przepisów, a w szczególności BHP, powinno maksymalnie zminimalizować 
możliwość wystąpienia awarii, a dodatkowo właściwa organizacja placu budowy powinna 
eliminować m.in. obecność maszyn mogących wyrządzić szkody w odległości stwarzającej 
określone zagrożenia. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowana na terenach zalewowych czy też 
powodziowych. Skrajne zjawiska pogodowe tak jak grad, wichura, susza, bardzo wysokie lub niskie 
temperatury, intensywne opady deszczu nie są zjawiskami pożądanymi, jednakże dla tego typu 
instalacji nie stanowią istotnego zagrożenia, dlatego też działalność w zakresie eksploatacji złoża 
kruszyw jest odporna na skrajne warunki pogodowe i nie będzie powodem wystąpienia katastrofy 
naturalnej. 
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Reasumując, z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia na terenie, na którym nie występują 
wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, długotrwałe ekstremalne temperatury, osuwiska czy powodzie 
nie przewiduje się również zagrożenia wystąpienia katastrofy naturalnej rozumianej zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. 
z 2017r. poz. 1897) [30]. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmiany klimatu zarówno w jego otoczeniu, 
jak i w ujęciu globalnym. Zmiany klimatu powodujące wzrost średniorocznych temperatur, nie będą 
miały bezpośredniego wpływu na jego działalność ze względu na jego praktycznie bezobsługowy 
charakter (brak stałego stanowiska pracy). 

Istotą działań adaptacyjnych podejmowanych zarówno przez podmioty publiczne, 
jak i prywatne, poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę i technologie, a także zmiany 
zachowań, jest uniknięcie ryzyk i wykorzystanie szans. Zmiany klimatu należy postrzegać jako 
potencjalne ryzyko, które powinno być brane pod uwagę przy tworzeniu np. mechanizmów 
regulacyjnych i planów inwestycyjnych, podobnie jak brane pod uwagę są ryzyka o charakterze 
makroekonomicznym, czy geopolitycznym. 

W gospodarce województwa opolskiego istotną rolę odgrywa przetwórstwo przemysłowe, 
rolnictwo i rybactwo oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plony 
zbóż, rzepaku, buraków cukrowych oraz produkcja mleka należą do najwyższych w kraju. 
Do głównych zagrożeń należą przede wszystkim powodzie w dorzeczu Odry, niska zasobność wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz niski potencjał retencji wód. 

 

Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych: 
 ochrona przeciwpowodziowa obszarów położonych na terenach zalewowych, 
 rozwój  systemów  zabezpieczenia miast przed podtopieniami i gromadzenia wód 

opadowych do wykorzystywania dla potrzeb gospodarczych, 
 przygotowanie programów zabezpieczenia w wodę dobrej jakości w warunkach dłuższych 

okresów suszy i niedoborów wody zwłaszcza na mniejszych rzekach. 
 dostosowanie produkcji ryb i infrastruktury na oczekiwany wzrost temperatury wody 

w stawach rybnych i dostosowanie hodowanych gatunków ryb do takich zmian, 
 przygotowanie nowej oferty turystycznej dla mieszkańców miejscowości turystycznych 

i turystów w sytuacji zmniejszonej pokrywy śnieżnej i ograniczonego dostępu do wody. 
Zakres działalności obiektu nie wpisuje się w rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych 

dla województwa opolskiego.  
 

9.13. Ocena wpływu w zakresie odporności przedsięwzięcia na klęski żywiołowe 
Usytuowanie planowanego przedsięwzięcia pod względem wysokościowym 

oraz w odpowiedniej odległości od rzeki Odry powoduje, iż teren inwestycji znajduje się poza 
obszarami szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt. 34 ustawy z dnia 20 
lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 624) [4]. 

Ponadto teren województwa opolskiego nie zalicza się również do terenów sejsmicznych, 
dlatego też obszar planowanej inwestycji nie zalicza się do szczególnie narażonych na negatywne 
skutki ewentualnych klęsk żywiołowych.  

 

9.14. Określenie przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie możliwego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko  

Obiekt zlokalizowany jest w odległości ok. 50 km od najbliższej granicy państwa – jest 
to granica z Republiką Czeską. Ze względu na usytuowanie planowanego przedsięwzięcia 
oraz lokalny charakter oddziaływań na środowisko, nie przewiduje się transgranicznego 
oddziaływania na środowisko. 

 

9.15. Analiza możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków i stanowisk archeologicznych 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w rejonie żadnego obiektu zabytkowego, 
jak równie nie przewiduje się realizacji obiektów, które zarówno w fazie realizacji, jaki i eksploatacji 
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wpływałyby negatywnie na jakikolwiek obiekt zabytkowy, a w szczególności na zabytki 
archeologiczne chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Ponadto w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy zachować procedury pozwalające 
na właściwe zabezpieczenie ewentualnych znalezisk archeologicznych oraz szczątków roślin 
i zwierząt kopalnych. W przypadku odnalezienia stanowisk archeologicznych fakt ten należy zgłosić 
do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

10. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów 
Wpływ wariantu zaproponowanego przez Wnioskodawcę (wariant 1) został szczegółowo 

omówiony w pkt 9 raportu oraz poniżej przy podsumowaniu wybranego wariantu w pkt 10 raportu. 
Przedstawiony wariant przedsięwzięcia jest typowym rozwiązaniem dla tego typu działalności, 

wymagającej wyposażenia w niezbędną infrastrukturę dla funkcjonowania kopalni przy 
jednoczesnym zabezpieczeniu minimalizacji oddziaływania na otoczenie. 

Nie zakłada się innych wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia, gdyż działalność 
eksploatacyjna jest ściśle związana z występowaniem złoża. Teren objęty opracowaniem położony 
jest w granicach już udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie o ok. 18,2 ha obszaru eksploatacji złoża 
kruszywa naturalnego w obrębie z części złoża "Kobylice III" położonego na gruntach miejscowości 
Kobylice, gmina Cisek, w związku z planowaną kontynuacją działalności w ramach istniejącej 
Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe". 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sprawdzonym i dopracowanym przez wiele lat 
działalności kopalni sposobem odkrywkowym spod lustra wody gruntowej (bez konieczności 
odwadniania złoża) i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Górażdże Kruszywa 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym rozwiązaniem jest pełne 
zagospodarowanie kopaliny, w tym w ramach rekultywacji (wypełniania własnego wyrobiska) mas 
ziemnych i skalnych oraz ewentualnych odpadów wydobywczych, co w efekcie stworzy 
najkorzystniejsze warunki w obszarze złoża.  

Takie rozwiązanie jest aktualnie wykorzystywane i planuje się je także w przypadku 
przedmiotowej inwestycji. 

 
Budowa geologiczna oraz charakter i zasięg złoża wraz z lokalnymi warunkami 

hydrologicznymi w znacznym stopniu determinują metodę eksploatacji kopaliny, zatem mając 
na uwadze również czynnik ekonomiczny trudno analizować dla tego przedsięwzięcia inne warianty 
technologii, czy też inne warianty lokalizacyjne prowadzenia działalności w zakresie wydobycia 
kruszywa. 

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie sprawdzonych, 
wykorzystywanych już na terenie kopalni optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie 
wydobycia i przeróbki kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego, uznano iż jako 
racjonalny wariant alternatywny (wariant 2) możliwa jest zmiana lokalizacji istniejącego zakładu 
przeróbczego i zlokalizowanie go w obszarze działek nr 453 i 454 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek w południowo-wschodniej części obszaru 
planowanego przedsięwzięcia w celu skrócenia dróg transportowych kruszywa w obrębie kopalni 
tj. wykonania mniejszej długości przenośników taśmowych. 

Taka lokalizacja zakładu przeróbczego wiązała się będzie z bliższą lokalizacją w stosunku 
do zabudowy miejscowości Kobylice, co skutkować będzie zwiększonym oddziaływaniem 
w zakresie długotrwałej zmiany klimatu akustycznego na obszarach chronionych, i wymagałoby 
zastosowania ekranów akustycznych w postaci wałów ziemnych o wysokości ok. 8m, a także 
możliwym ograniczeniem czasu pracy zakładu przeróbczego do pory dziennej ze względu 
na możliwość przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu dla pory nocnej na terenach chronionych.  

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 
w zakresie prowadzenia eksploatacji złoża i lokalizacji istniejącego zakładu przeróbczego, 
stwierdzono, iż wariant alternatywny jest wariantem mniej korzystnym dla środowiska.  
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Zatem wariant 1 zaproponowany przez Inwestora, został przewidziany do realizacji również 
ze względu na optymalne uwarunkowania środowiskowe. 

 
Poniżej przedstawiono porównanie wybranego alternatywnego (wariant 2) w stosunku 

do zaproponowanego przez Inwestora wariantu podstawowego (wariant 1) w zakresie 
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 6a ustawy ooś. 

a. w zakresie oddziaływania na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, 
wodę i powietrze, 

W zakresie oddziaływania na ludzi, faunę i florę, powietrze czy też wody oddziaływanie 
wariantu alternatywnego będzie takie samo, jak wariantu podstawowego, natomiast 
w zakresie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza wariant alternatywny 
charakteryzuje się większym wpływem na stan środowiska ze względu na przeniesienie 
zakładu przeróbczego do nowej lokalizacji. 

 

b. w zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 
ziemi i krajobraz, 

Oddziaływanie wariantu alternatywnego na powierzchnię ziemi i krajobraz będzie 
odznaczać się większym wpływem niż w wariancie podstawowym ze względu 
na konieczność przeniesienia zakładu przeróbczego i wykonania wyższych zwałowisk 
nadkładu stanowiących ekrany akustyczne. 

 

c. w zakresie oddziaływania na dobra materialne, 
W obu wariantach nie przewiduje się oddziaływania na dobra materialne. 

 

d. w zakresie oddziaływania na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, 
w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 

W obu wariantach nie przewiduje się żadnego oddziaływania na zabytki i krajobraz 
kulturowy.  

 

e. w zakresie oddziaływania na formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony 
obszarów Natura 2000, oraz ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 

Planowane przedsięwzięcie w obu wariantach realizowane byłoby poza obszarami 
podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 55 z późn. zm.) [3], jednakże ich 
oddziaływanie nie będzie istotne. 

 

f. w zakresie wzajemnego oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–e; 
Dla obu wariantów brak jest istotnych powiązań, które wpływałyby w istotny sposób 
na wzajemne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi komponentami środowiska.  
 

11. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawcę wariantu 
ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko 
Lokalizacja tego typu przedsięwzięć jest z góry określona miejscem występowania złoża. 

W przypadku przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową, pojawia 
się problem zajmowania dużych obszarów zarówno pod samą kopalnię, jak i pod zwałowiska 
zewnętrzne.  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach charakteryzujących się niewielką 
bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną, gdyż grunty przewidziane do przekształcenia mają 
typowo gospodarczy charakter (uprawy rolne), dlatego można stwierdzić, że jego oddziaływanie 
będzie znikome, a odpowiednio przeprowadzona rekultywacja wpłynie nawet na poprawę 
atrakcyjności tych terenów. 

Eksploatacja kruszyw naturalnych powoduje przede wszystkim zmiany w rzeźbie terenu. 
Przekształcenia związane z eksploatacją uzależnione będą w głównej mierze od sposobu otwarcia 
złoża i kształtowania wyrobiska końcowego. Stosowana metoda eksploatacji nie będzie wymagała 
sztucznego obniżenia naturalnego zwierciadła wód gruntowych w basenach eksploatacyjnych, 
nie będą prowadzone prace odwodnieniowe i nie nastąpi zasadnicza zmiana stosunków 
i warunków wodnych w przyległym terenie.  
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Jedynym zjawiskiem towarzyszącym wydobywaniu kopaliny z wód będzie zwiększone 
parowanie z wolnego lustra wody, co zdecydowanie poprawi lokalnie mikroklimat, ale może też 
niestety spowodować niewielkie obniżenie lustra wody w terenie przyległym, pozostające jednak 
bez większego wpływu na ten element środowiska, a w szczególności na stosunki wodno - 
powietrzne przyległych terenów leśnych.  

Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko: 

 Inwestor zastosuje urządzenia wydobywcze o niskiej emisji fali dźwiękowej 
do środowiska i o takiej konstrukcji, by najistotniejsze źródła hałasu zabudowane były 
jak najbliżej poziomu roboczego lub nawet pod nim; 

 stosowanie urządzenia wydobywczego o napędzie elektrycznym, eliminujący tym 
samym emisję spalin do atmosfery. 

 

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 
w zakresie dalszego prowadzenia eksploatacji złoża, stwierdzono, iż wariant alternatywny jest 
wariantem mniej korzystnym dla środowiska. Mając powyższe na uwadze przewiduje się realizację 
przedsięwzięcia w wariancie podstawowym (wariant 1). 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 9 raportu. Wybrany 
przez Wnioskodawcę wariant 1 jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, że jego 
oddziaływanie na środowisko jest następujące: 

 wydobywanie surowców mineralnych doprowadzi do istotnych lokalnie przekształceń 
powierzchni ziemi, co dotyczy zarówno całkowitej utraty gleby, czwartorzędowych 
utworów, a także do powstania nowych form rzeźby - wyrobisko poeksploatacyjne, 
w obrębie zakładanej eksploatacji złoża; 

 nie wystąpią istotne oddziaływania na siedliska przyległe do wyrobiska, 
gdyż eksploatacja nie prowadzi do istotnego obniżenia zwierciadła wody, a teren 
w otoczeniu wyrobiska poeksploatacyjnego w okresie porealizacyjnym zostanie 
zrekultywowany; 

 odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów NATURA 2000, a także ściśle 
lokalny jego charakter, wykluczają możliwość powstania jakichkolwiek negatywnych 
oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte ochroną. Dotyczy to zarówno 
oddziaływań o charakterze bezpośrednim jak i pośrednim; 

 nie stwierdza się aby w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz 
późniejszego jego funkcjonowania wystąpiły bezpośrednie oraz pośrednie 
oddziaływania na obiekty zabytkowe oraz mające lokalny walor kulturowy; 

 przy zastosowaniu wskazanych w raporcie rozwiązań technicznych, hałas docierający 
do terenów zabudowy podlegającej ochronie zlokalizowanej w miejscowości Kobylice 
z terenu objętego przedsięwzięciem nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów 
określonych w przepisach odrębnych; 

 projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza atmosferycznego, 
a wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu kopalni; 

 gospodarka odpadami w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzona 
będzie z zachowaniem wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych 
w zakresie magazynowania odpadów i ich zagospodarowywania; 

 planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o płytkim zwierciadle wód 
gruntowych (spod lustra wody) i nie przyczyni się do pogorszenia jakości wód; 
nie przewiduje się również wystąpienia niekorzystnych czynników w związku 
z eksploatacją złoża, zwłaszcza, że prace wydobywcze nie będą źródłem powstania 
ścieków lub substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko wodne; 

 planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią, a także nie wpłynie na zwiększenie ryzyka powodziowego, 
a nawet może je zmniejszyć, gdyż dzięki utworzeniu wyrobiska w trakcie eksploatacji 
złoża zwiększy się pojemność retencyjna na tym terenie, co może zmniejszyć skutki 
ewentualnej powodzi na tym terenie; 

 prowadzona eksploatacja i zakładany wodny kierunek rekultywacji 
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(z zagospodarowaniem dla basenu wodnego - hodowla ryb z odłowem sieciowym; dla 
gruntów przybrzeżnych - uprawy rolne i tereny zielone) spowodują powstanie nowych, 
antropogenicznych elementów w krajobrazie jakim będą zawodnione wyrobiska 
poeksploatacyjne; powstałe zbiorniki wodne będą stanowić korzystny element 
środowiska przyrodniczego sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza 
wodnych, szuwarowych i łęgowych, oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe dla 
fauny wodnej i wodno-lądowej; ogólnie docelowo polepszona zostanie lokalna wartość 
przyrodniczo - krajobrazowa obszaru. 

 

12. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko z określeniem metod prognozowania 

12.1. Charakterystyka oddziaływań bezpośrednich, pośrednich i wtórnych 

Charakter inwestycji powoduje, że oddziaływania bezpośrednie na powierzchnię ziemi będą 
znaczne przede wszystkim w okresie prowadzenia eksploatacji złoża. Oddziaływania te wpłyną 
na całkowite przekształcenie warstwy glebowej i usunięcie wierzchniej warstwy gleby. Należy 
jednak zaznaczyć, że obecnie teren nie wykazuje szczególnych wartości przyrodniczych czy też 
rolniczych.  

Ocenia się, że przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na środowisko będą miały głównie charakter oddziaływań bezpośrednich, występujących w okresie 
budowy i eksploatacji złoża, w przypadku flory, fauny i krajobrazu również pośrednich.  

 
12.2. Charakterystyka oddziaływań skumulowanych 

Nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. Za takie jednak 
w pewnym stopniu należy uznać przekształcanie powierzchni terenu, łącznie z wszystkimi 
wchodzącymi w jej skład komponentami (warstwa gleby, roślinność, rzeźba, utwory 
powierzchniowe, krajobraz), w nawiązaniu do zmian już istniejących, spowodowanych 
dotychczasowym zagospodarowaniem terenu.  

Analiza ta pozwala stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wywołuje, aż tak 
niekorzystnych implikacji dla środowiska przyrodniczego i jest akceptowalnym społecznie 
rozwiązaniem. Realizacja i funkcjonowanie wiązać się będzie z wykorzystaniem niewielkiej ilości 
zasobów środowiska. 

Oddziaływania będą skumulowane, chociaż efekt kumulacji nie będzie znaczący i jest trudny 
do przewidzenia ze względu na możliwe kłopoty podczas organizacji robót. Okresowo mogą 
wystąpić prace wykonywane na różnych obszarach jednocześnie, co może w efekcie stworzyć 
efekt kumulowania oddziaływań np. hałasowych. Jednakże inwestycja w całości nie będzie, 
ze względu na izolację przestrzenną, kumulować się natychmiast z innymi przedsięwzięciami. 

Oddziaływania związane z eksploatacją złoża będą miały charakter oddziaływań 
długoterminowych, szczególnie dla fauny, flory, rzeźby terenu, gleb oraz walorów krajobrazowych. 
Długoterminowy będzie również pozytywny wpływ inwestycji dla ludzi, dóbr materialnych i dóbr 
kultury. Po eksploatacji powstanie zbiornik wodny, który będzie miał wyższe walory przyrodnicze 
niż obecne grunty orne. 

 
12.3. Opis metod prognozowania 

Przy waloryzacji środowiska przyrodniczego i ocenie zagrożenia realizacji planowanego 
przedsięwzięcia na świat roślinny i zwierzęcy, a także na glebę, rzeźbę i wartości krajobrazowe, 
posłużono się częściowo metodyką przedstawioną w „Poradniku przeprowadzania ocen 
oddziaływania na środowisko.”, a także przedstawioną w publikacji „Zakres informacji 
przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko.”. 

Do prognozy oddziaływań bezpośrednich pomocne było porównanie map istniejącego oraz 
przyszłego zainwestowania z kartowaniem terenowym, co pozwoliło na wskazanie zasięgu strat 
oraz wyodrębnienie powierzchni terenu, które podlegać będą świadomemu, planowanemu 
przekształceniu. Prognozowanie zagrożenia na poszczególne komponenty środowiska oparto 
na metodzie przyrodniczej opisowej, a więc ma ono wymiar jakościowy. 
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Ocenę uciążliwości przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu wykonano metodą obliczeniową. 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją 338/96 „Metody określania emisji i imisji hałasu 
przemysłowego w środowisku”, opracowaną przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie 
oraz z wykorzystaniem programu komputerowego SON2 wersja 5 z maja 2014 roku. 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano zgodnie z metodyką określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87) [32]. Obliczenia 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przeprowadzono na EMC 
z użyciem programu OPA03 wersja 5.1 opracowanego według cytowanego rozporządzenia. 

 

13. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, 
zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziaływań 
na środowisko 
Realizacja inwestycji przewidziana jest na terenie zantropogenizowanym. Przekształcenie 

powierzchni terenu (przewidywany zakres zmian ukształtowania terenu) nie wymaga specjalnej 
regulacji formalno-prawnej. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą 
zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym, a tym samym 
i na większym obszarze. 

W przypadku stwierdzenia konieczności usunięcia jakichkolwiek kolidujących drzew 
czy krzewów (np. po ustaleniu granic terenu nieruchomości i wytyczeniu lokalizacji infrastruktury 
na etapie realizacji), zostanie uzyskane stosowne zezwolenie administracyjne, jednakże taka 
ingerencja nie będzie miała istotnego wpływu na stan przyrody. 

Prace związane z budową będą miały niewielki wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza. 
Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych związana będzie z prowadzeniem prac przy 
wykonaniu prac budowlano-montażowych, podczas którego wystąpi krótkotrwała emisja pyłów, 
czy związków odorowych, związanych z pracą silników spalinowych sprzętu budowlanego 
i transportu obsługującego, wystąpi w najbliższym otoczeniu wykonywanych robót i zamknie się 
w granicach terenu inwestycji. 

Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy stwierdzić, 
iż zanieczyszczenie powietrza związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn 
transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie pomijalnie małe. Także organizacja 
zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem 
dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy. 

Znaczące ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wynika z konieczności 
zastosowania się do obowiązujących uregulowań prawnych oraz zapisów uchwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.:  

 przed podjęciem działalności eksploatacyjnej, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy 
próchniczej ziemi, a następnie jej zagospodarowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

 prace związane ze zdejmowaniem nadkładu zalegającego nad złożem powinny 
odbywać się poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, przypadającym 
na okres kwiecień - czerwiec, co zminimalizuje śmiertelność zwierząt przystępujących 
do rozrodu na terenach przeznaczonych do przejęcia na cele eksploatacji złoża. 

 hałas docierający do terenów zabudowy podlegającej ochronie zlokalizowanej 
w miejscowości Kobylice z terenu objętego przedsięwzięciem nie może przekraczać 
dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach odrębnych,  

 w celu ograniczenia emisji hałasu przez maszyny i urządzenia wykorzystywane przy 
eksploatacji złoża, należy wykonać ekrany w postaci wałów ziemnych od strony 
północnej o wysokości min. 5,0m wzdłuż granicy działki nr 584 oraz min. 4,0m 
na pozostałych odcinkach zgodnie z załącznikiem graficznym nr 4; 

 zachowanie wymaganych filarów ochronnych; 
 prowadzenie prawidłowej, proekologicznej gospodarki wodnej, wodno-ściekowej 

i gospodarki odpadami. 
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W celu zapobiegania, ograniczenia i kompensacji przyrodniczej negatywnego oddziaływania 
na środowisko należy:  

 do komunikacji wykorzystać w miarę możliwości organizacyjnych głównie istniejące 
drogi i szlaki komunikacyjne,  

 miejsca czasowego gromadzenia ziemi (nadkładu) wyznaczyć w miarę możliwości 
na terenach roślinności ruderalnej lub wydeptywanej, 

 możliwie skrócić okres prowadzenia robót ziemnych i budowlanych związanych 
z realizacją inwestycji towarzyszących mających na celu umożliwienie eksploatacji 
złoża.  

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, na etapie realizacji i eksploatacji zagrożenia 
dla środowiska będą niewielkie, lecz Inwestor winien zdawać sobie sprawę z możliwości 
wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko 
związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy. 
Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, by spełnić 
wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem 
i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne.  

Ścisłe przestrzeganie planów ocenionych wcześniej pod kątem oddziaływania na środowisko 
ma na celu zapewnienie: 

 odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 
zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, 
nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku; 

 odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość 
sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie 
w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko; 

 jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości 
i zakresu późniejszych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i pracownikami. 

 

14. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. - Prawo ochrony środowiska 
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji czy też linii produkcyjnej, 

wobec czego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera porównania 
proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT. 

Zastosowane procesy technologiczne i metody są typowe dla stosowanych w kraju i za granicą 
nowoczesnych technologii wydobywania kruszyw. W proponowanych rozwiązaniach 
zminimalizowano uciążliwości procesu wydobycia kruszyw dla środowiska z jednoczesnym 
ograniczeniem zużycia wody, materiałów i energii na jednostkę produkcji. 
 

15. Odniesienie się do celów środowiskowych wynikających 
z dokumentów strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji 
przedsięwzięcia 
Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych w "Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry". 
Ponadto realizacja inwestycji jest zgodna z celami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2000r. (Ramowa Dyrektywa Wodna), której przyjęcie 
było między innymi spowodowane tym, iż w odniesieniu do ilości wód powinny zostać ustanowione 
ogólne zasady kontroli w sprawie poboru wód w celu zapewnienia równowagi środowiskowej 
naruszonych systemów wodnych.  

Równocześnie planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami aktualnie obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XXXVII/165/2005 
Rady Gminy w Cisku z dnia 5 grudnia 2005r., a także nie narusza ustaleń pozostałych dokumentów 
strategicznych uchwalanych przez Radę Gminy Cisek. 
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Zatem planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w istotny sposób na pogorszenie stanu 
istniejącego środowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych, a także wykazuje zgodność 
z celami RDW, dlatego też brak jest przesłanek dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne 
z obowiązującymi przepisami i normami, jak również z planami, wytycznymi i dokumentami 
strategicznymi. 
 

16. Obszar ograniczonego użytkowania 
Analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

którego utworzenie zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 
środowiska [3], dopuszcza się w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych poza terenem zakładu lub innego obiektu 
nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. 

W oparciu o wyniki wykonanej analizy oddziaływania na środowisko, a w szczególności 
na podstawie przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń 
powietrza, można stwierdzić, iż nie ma uzasadnionych podstaw do tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

Zatem jedyną możliwością minimalizowania wszelkich oddziaływań na środowisko, 
są wyłącznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. 

 

17. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych 
z planowanym przedsięwzięciem 
Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy w Cisku z dnia 5 grudnia 
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III", 
zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek.  

W okresie wykonywania prac terenowych związanych ze sporządzeniem raportu 
nie stwierdzono przejawów niechęci ze strony właścicieli i użytkowników sąsiadujących posesji. 

Nie wyklucza to jednak ponownego zaangażowania się części społeczeństwa w trakcie 
procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie 
przeprowadzona z udziałem społeczeństwa na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowań zgody na realizację zamierzonego przedsięwzięcia. 

Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownie do wymogów 
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 247) [1]. 

W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody (Wójt Gminy Cisek) jest zobligowany do: podania do publicznej 
wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku 
o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie miejsce 
i termin ich składania. Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenie informacji, 
w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez 
obwieszczenie w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia, a także na stronie internetowej 
organu właściwego do wydania decyzji. Organ prowadzący postępowanie może przeprowadzić 
rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa. Organ rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski, 
wydaje decyzję i podaje do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie 
dostępnym wykazie danych o decyzjach wymagających udziału społeczeństwa. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest 
wymagane zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 ustawy [1] przed uzyskaniem: 

 ust. 1 pkt 1 - uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanej na podstawie 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1333 
z późn. zm.) [5]; 
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 ust. 1a - przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych 
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 
z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) [5]; 

 ust. 1 pkt 4 - uzyskaniem koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu 
podziemnego składowania dwutlenku węgla, koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, 
koncesji na podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji, koncesji 
na podziemne składowanie odpadów oraz koncesji na podziemne składowanie dwutlenku 
węgla - udzielanych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne 
i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1064 z późn. zm.) [9]. 

Z przeprowadzonej oceny i obliczeń wynika, że planowane przedsięwzięcie nie powinno być 
źródłem konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska, gdyż nie narusza standardów 
jakości środowiska. 

 

18. Propozycja monitoringu oddziaływania planowego przedsięwzięcia 
na środowisko na etapie budowy i eksploatacji 

18.1. Etap realizacji 

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska nie stwierdza się konieczności 
monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w okresie realizacji inwestycji. 
 

18.2. Etap funkcjonowania 

Uwzględniając charakter analizowanej inwestycji należy stwierdzić, że wprowadzenie stałego 
monitoringu lokalnego nie ma poważniejszego uzasadnienia.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane przedsięwzięcie nie zalicza się 
do wymagających prowadzenia pomiarów wielkości emisji hałasu czy zanieczyszczeń 
odprowadzanych do powietrza atmosferycznego.  

W zakresie gospodarki odpadami Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji 
odpadów i przekazywania informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz o sposobach 
ich zagospodarowania, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Inwestycja nie będzie wymagać prowadzenia stałych pomiarów monitoringowych. Analiza 
oddziaływania na środowisko wskazuje, że przedmiotowy projekt nie będzie oddziaływał 
na wskazane obszary ochrony przyrody, w tym obszary sieci Natura 2000.  
 

19. Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 
Za bardzo istotną trudność należy uznać brak danych podstawowych o istniejącym stanie 

zagrożenia środowiska (o odpowiednim stopniu szczegółowości), które byłyby zebrane w wyniku 
wieloletnich badań przez jednostki państwowego nadzoru inspekcji ochrony środowiska i inspekcji 
sanitarnej. Takie dane upoważniają do formułowania uprawnionych stwierdzeń o występujących 
przekroczeniach lub ich braku. Brak takich danych ogranicza trafność diagnoz i wybranych 
kierunków działań minimalizujących uciążliwości we wczesnym etapie ich powstawania. Wiąże się 
to również bezpośrednio z efektywnością wydawania publicznych środków finansowych 
na działania zapobiegawcze. 

Problem opracowania oceny oddziaływania na środowisko pod względem zagrożenia 
powierzchni ziemi, roślin, zwierząt oraz krajobrazu wynika przede wszystkim z niemożliwości 
przeprowadzenia dokładnych badań i ocen dla ewentualnych przyszłych strat ekologicznych. 
Raport niniejszy przedstawia jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia określonych problemów, 
jakie mogą wystąpić w wyniku zmiany istniejącego zagospodarowania terenu, zwłaszcza 
przekształceń bezpośrednich. Raport pozwala jedynie na subiektywne oszacowanie potencjalnych 
zmian środowiska, głównie w stosunku do oceny strat krajobrazowych (wartości wizualno-
estetycznych), czy też zmian w funkcjonujących zgrupowaniach roślinno-zwierzęcych. 
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20. Wnioski 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 

naturalnego "Kobylice III" w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego "Kobylice 
Południe 1" na terenie Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" na gruntach 
miejscowości Kobylice, gmina Cisek. 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego 
poprzez dołączenie obszaru o łącznej powierzchni ok. 18,2 ha stanowiącego działki nr 386/1, 
386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb 
ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek.  

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w obszarze działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 oraz 55, 556, 
557) przewiduje się wykonanie pod drogą przepustu, w którym zainstalowany zostanie przenośnik 
taśmowy pozwalający na transport wydobytego kruszywa z części nowego obszaru eksploatacji 
złoża na teren istniejącego obszaru górniczego i dalej w kierunku zakładu przeróbczego. 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym spod lustra wody 
gruntowej (bez konieczności odwadniania złoża) i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez 
Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie. Transport wydobywanej 
kopaliny odbywał się będzie również bez zmian, tj. ciągiem przenośników taśmowych 
do istniejącego zakładu przeróbczego znajdującego się we wschodniej części istniejącej kopalni. 
Zakres planowanego przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie 
istniejącego zakładu przeróbczego. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie wielkości wydobycia, które 
aktualnie maksymalnie wynosi 600 000 ton rocznie, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia przewiduje 
się wzrost do 850 000 ton rocznie. Z kolei szacowana, rzeczywista wielkość produkcji kruszywa 
wynosząca obecnie 550 000 ton rocznie, wzrośnie do 750 000 ton rocznie.  

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 
w zakresie dalszego prowadzenia eksploatacji złoża, stwierdzono, iż wariant alternatywny jest 
wariantem mniej korzystnym dla środowiska. Mając powyższe na uwadze przewiduje się realizację 
przedsięwzięcia w wariancie podstawowym (wariant 1). 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 9 raportu. Wybrany 
przez Wnioskodawcę wariant 1 jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, że jego 
oddziaływanie na środowisko jest następujące: 

 wydobywanie surowców mineralnych doprowadzi do istotnych lokalnie przekształceń 
powierzchni ziemi, co dotyczy zarówno całkowitej utraty gleby, czwartorzędowych 
utworów, a także do powstania nowych form rzeźby - wyrobisko poeksploatacyjne, 
w obrębie zakładanej eksploatacji złoża; 

 nie wystąpią istotne oddziaływania na siedliska przyległe do wyrobiska, 
gdyż eksploatacja nie prowadzi do istotnego obniżenia zwierciadła wody, a teren 
w otoczeniu wyrobiska poeksploatacyjnego w okresie porealizacyjnym zostanie 
zrekultywowany; 

 odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów NATURA 2000, a także ściśle 
lokalny jego charakter, wykluczają możliwość powstania jakichkolwiek negatywnych 
oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte ochroną. Dotyczy to zarówno 
oddziaływań o charakterze bezpośrednim jak i pośrednim; 

 nie stwierdza się aby w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz 
późniejszego jego funkcjonowania wystąpiły bezpośrednie oraz pośrednie 
oddziaływania na obiekty zabytkowe oraz mające lokalny walor kulturowy; 

 przy zastosowaniu wskazanych w raporcie rozwiązań technicznych, hałas docierający 
do terenów zabudowy podlegającej ochronie zlokalizowanej w miejscowości Kobylice 
z terenu objętego przedsięwzięciem nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów 
określonych w przepisach odrębnych; 
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 projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza atmosferycznego, 
a wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu kopalni; 

 gospodarka odpadami w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzona 
będzie z zachowaniem wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych 
w zakresie magazynowania odpadów i ich zagospodarowywania; 

 planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o płytkim zwierciadle wód 
gruntowych (spod lustra wody) i nie przyczyni się do pogorszenia jakości wód; 
nie przewiduje się również wystąpienia niekorzystnych czynników w związku 
z eksploatacją złoża, zwłaszcza, że prace wydobywcze nie będą źródłem powstania 
ścieków lub substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko wodne; 

 planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią, a także nie wpłynie na zwiększenie ryzyka powodziowego, 
a nawet może je zmniejszyć, gdyż dzięki utworzeniu wyrobiska w trakcie eksploatacji 
złoża zwiększy się pojemność retencyjna na tym terenie, co może zmniejszyć skutki 
ewentualnej powodzi na tym terenie; 

 prowadzona eksploatacja i zakładany wodny kierunek rekultywacji 
(z zagospodarowaniem dla basenu wodnego - hodowla ryb z odłowem sieciowym; dla 
gruntów przybrzeżnych - uprawy rolne i tereny zielone) spowodują powstanie nowych, 
antropogenicznych elementów w krajobrazie jakim będą zawodnione wyrobiska 
poeksploatacyjne; powstałe zbiorniki wodne będą stanowić korzystny element 
środowiska przyrodniczego sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza 
wodnych, szuwarowych i łęgowych, oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe dla 
fauny wodnej i wodno-lądowej; ogólnie docelowo polepszona zostanie lokalna wartość 
przyrodniczo - krajobrazowa obszaru. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane 
z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny krajobraz. Jednak obszar, na którym 
planowana jest eksploatacja złoża nie należy do szczególnie cennych rolniczo, kulturowo, 
przyrodniczo czy krajobrazowo, natomiast zakładany proces rekultywacji w kierunku wodnym 
spowoduje powstanie nowych, antropogenicznych elementów w krajobrazie, jakimi będą 
zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne – sztuczne zbiorniki wodne. Będą to elementy, zwłaszcza 
po okresie kilku lat od zakończenia eksploatacji, wzbogacające lokalny krajobraz i wpływające 
pozytywnie na lokalny mikroklimat, przez co należy traktować powstałe nowe elementy krajobrazu 
jako aspekt pozytywny przyrodniczo. 

 

21. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 

naturalnego "Kobylice III" w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego "Kobylice 
Południe 1" na terenie Kopalni Surowców Mineralnych "Kobylice Południe" na gruntach 
miejscowości Kobylice, gmina Cisek. 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji polegać będzie na wydobywaniu kruszywa naturalnego 
poprzez dołączenie obszaru o łącznej powierzchni ok. 18,2 ha stanowiącego działki nr 386/1, 
386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 455, 456/1, 457, 458, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 
549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 
568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, ark. 2 obręb 
ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek.  

Ponadto w ramach przedsięwzięcia w obszarze działek nr 525, 276/1 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek (tj. na wysokości działek 454 oraz 55, 556, 
557) przewiduje się wykonanie pod drogą przepustu, w którym zainstalowany zostanie przenośnik 
taśmowy pozwalający na transport wydobytego kruszywa z części nowego obszaru eksploatacji 
złoża na teren istniejącego obszaru górniczego i dalej w kierunku zakładu przeróbczego. 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym spod lustra wody 
gruntowej (bez konieczności odwadniania złoża) i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez 
Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie. Transport wydobywanej 
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kopaliny odbywał się będzie również bez zmian, tj. ciągiem przenośników taśmowych 
do istniejącego zakładu przeróbczego znajdującego się we wschodniej części istniejącej kopalni. 
Zakres planowanego przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie 
istniejącego zakładu przeróbczego. 

W ramach niniejszego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie wielkości wydobycia, które 
aktualnie maksymalnie wynosi 600 000 ton rocznie, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia przewiduje 
się wzrost do 850 000 ton rocznie. Z kolei szacowana, rzeczywista wielkość produkcji kruszywa 
wynosząca obecnie 550 000 ton rocznie, wzrośnie do 750 000 ton rocznie.  

Obszar planowanego przedsięwzięcia w całości jest objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy w Cisku 
z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego 
"Kobylice III", zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek. 

Zgodnie z w/w uchwałą teren działek nr 386/1, 386/2, 396, 402/3, 409/2, 409/7, 409/10, 454, 
455, 456/1, 457, 458 ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna 
Cisek, w części przeznaczonej pod eksploatację o łącznej powierzchni ok. 4,95 ha (obszar 
wschodni), oznaczony jest symbolem:  

 2 PE - tereny eksploatacji powierzchniowej złoża kruszyw naturalnych "Kobylice III" - 
zachodni teren złoża z glebami V i VI klasy bonitacyjnej,  

 1 PE-S - tereny pomocnicze przy eksploatacji kruszywa przeznaczone 
do magazynowania gleby i nadkładu do czasu rekultywacji wyrobisk.  

 PE-F - wyznaczony teren filara ochronnego. 
Zgodnie z w/w uchwałą teren działek nr 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 

554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583 ark. 2 obręb ewidencyjny 160303_2.0047 
Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek, w części przeznaczonej pod eksploatację o łącznej 
powierzchni ok. 13,25 ha (obszar zachodni), oznaczony jest symbolem:  

 1 PE - tereny eksploatacji powierzchniowej złoża kruszyw naturalnych "Kobylice III" - 
zachodni teren złoża z glebami V i VI klasy bonitacyjnej,  

 5 PE-S - tereny pomocnicze przy eksploatacji kruszywa przeznaczone 
do magazynowania gleby i nadkładu do czasu rekultywacji wyrobisk.  

 PE-F - wyznaczony teren filara ochronnego. 
 

Planowane przedsięwzięcie w zakresie rozszerzenia obszaru eksploatacji, nie narusza ustaleń 
w/w uchwały, zatem jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Obie części obszaru planowanej eksploatacji aktualnie użytkowane są w zdecydowanej 
większości rolniczo, jedynie niewielka część terenu zlokalizowana w północno-wschodniej części 
obszaru wschodniego planowanej eksploatacji (część obszaru działki nr 409/7) stanowi nieużytek 
porośnięty niewielkimi krzewami i samosiejkami drzew (brzoza brodawkowata, olcha czarna, 
wierzba krucha), jednakże nie są zaliczane do gatunków chronionych czy też wartościowych 
przyrodniczo i przewiduje się ich wycinkę. 

Przez teren planowanego przedsięwzięcia tj. przez wschodnią część działek nr 454, 455, 
456/1, 457 i 458 przebiega napowietrzna linia energetyczna, dla której w mpzp wyznaczony został 
filar ochronny. 

Na terenie planowanej eksploatacji nie są zlokalizowane żadne cieki wodne, rowy 
melioracyjne, ani też tereny łąkowe, podmokłe czy też bagienne. W obszarze przedsięwzięcia 
na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono występowania 
siedlisk chronionych gatunków grzybów, roślin czy też zwierząt. 

Otoczenie działek objętych zakresem przedsięwzięcia stanowią głównie pola uprawne i drogi 
dojazdowe do pól, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa miejscowości Kobylice zlokalizowana 
jest w kierunku północnym. 

Krajobraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia i w widocznym sąsiedztwie, ma charakter 
rolniczy, urozmaicony szpalerami drzew wzdłuż dróg gruntowych poza obszarem przedsięwzięcia. 
Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice terenu oraz brak dużych zadrzewień otwarcia 
widokowe z terenu przedsięwzięcia zaznaczają się w zasadzie głównie w kierunku południowym 
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i zachodnim na tereny rolne oraz w kierunku północnym zwłaszcza w kierunku zabudowy 
mieszkaniowej miejscowości Kobylice, jednakże nie pozwalają dokonywać wglądów 
krajobrazowych w dalekiej perspektywie,. 

Wpływ wariantu zaproponowanego przez Wnioskodawcę (wariant 1) został szczegółowo 
omówiony w pkt 9 raportu. Przedstawiony wariant przedsięwzięcia jest typowym rozwiązaniem 
dla tego typu działalności, wymagającej wyposażenia w niezbędną infrastrukturę 
dla funkcjonowania kopalni przy jednoczesnym zabezpieczeniu minimalizacji oddziaływania 
na otoczenie. 

Nie zakłada się innych wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia, gdyż działalność 
eksploatacyjna jest ściśle związana z występowaniem złoża. Teren objęty opracowaniem położony 
jest w granicach już udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego.  

Budowa geologiczna oraz charakter i zasięg złoża wraz z lokalnymi warunkami 
hydrologicznymi w znacznym stopniu determinują metodę eksploatacji kopaliny, zatem mając 
na uwadze również czynnik ekonomiczny trudno analizować dla tego przedsięwzięcia inne warianty 
technologii, czy też inne warianty lokalizacyjne prowadzenia działalności w zakresie wydobycia 
kruszywa. 

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie sprawdzonych, 
wykorzystywanych już na terenie kopalni optymalnych rozwiązań technologicznych w zakresie 
wydobycia i przeróbki kruszyw w ramach istniejącego zakładu przeróbczego, uznano iż jako 
racjonalny wariant alternatywny (wariant 2) możliwa jest zmiana lokalizacji istniejącego zakładu 
przeróbczego i zlokalizowanie go w obszarze działek nr 453 i 454 ark. 2 obręb ewidencyjny 
160303_2.0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna Cisek w południowo-wschodniej części obszaru 
planowanego przedsięwzięcia w celu skrócenia dróg transportowych kruszywa w obrębie kopalni 
tj. wykonania mniejszej długości przenośników taśmowych. 

Taka lokalizacja zakładu przeróbczego wiązała się będzie z bliższą lokalizacją w stosunku 
do zabudowy miejscowości Kobylice, co skutkować będzie zwiększonym oddziaływaniem 
w zakresie długotrwałej zmiany klimatu akustycznego na obszarach chronionych, i wymagałoby 
zastosowania ekranów akustycznych w postaci wałów ziemnych o wysokości ok. 8m, a także 
możliwym ograniczeniem czasu pracy zakładu przeróbczego do pory dziennej ze względu 
na możliwość przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu dla pory nocnej na terenach chronionych.  

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 
w zakresie prowadzenia eksploatacji złoża i lokalizacji istniejącego zakładu przeróbczego, 
stwierdzono, iż wariant alternatywny jest wariantem mniej korzystnym dla środowiska.  

Zatem wariant 1 zaproponowany przez Inwestora, został przewidziany do realizacji również 
ze względu na optymalne uwarunkowania środowiskowe. 

Wybrany przez Wnioskodawcę wariant 1 jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, 
że jego oddziaływanie na środowisko jest następujące: 

 wydobywanie surowców mineralnych doprowadzi do istotnych lokalnie przekształceń 
powierzchni ziemi, co dotyczy zarówno całkowitej utraty gleby, czwartorzędowych 
utworów, a także do powstania nowych form rzeźby - wyrobisko poeksploatacyjne, 
w obrębie zakładanej eksploatacji złoża; 

 nie wystąpią istotne oddziaływania na siedliska przyległe do wyrobiska, 
gdyż eksploatacja nie prowadzi do istotnego obniżenia zwierciadła wody, a teren 
w otoczeniu wyrobiska poeksploatacyjnego w okresie porealizacyjnym zostanie 
zrekultywowany; 

 odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów NATURA 2000, a także ściśle 
lokalny jego charakter, wykluczają możliwość powstania jakichkolwiek negatywnych 
oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte ochroną. Dotyczy to zarówno 
oddziaływań o charakterze bezpośrednim jak i pośrednim; 

 nie stwierdza się aby w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz 
późniejszego jego funkcjonowania wystąpiły bezpośrednie oraz pośrednie 
oddziaływania na obiekty zabytkowe oraz mające lokalny walor kulturowy; 

 przy zastosowaniu wskazanych w raporcie rozwiązań technicznych, hałas docierający 
do terenów zabudowy podlegającej ochronie zlokalizowanej w miejscowości Kobylice 
z terenu objętego przedsięwzięciem nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów 
określonych w przepisach odrębnych; 
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 projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza atmosferycznego, 
a wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu kopalni; 

 gospodarka odpadami w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzona 
będzie z zachowaniem wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych 
w zakresie magazynowania odpadów i ich zagospodarowywania; 

 planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o płytkim zwierciadle wód 
gruntowych (spod lustra wody) i nie przyczyni się do pogorszenia jakości wód; 
nie przewiduje się również wystąpienia niekorzystnych czynników w związku 
z eksploatacją złoża, zwłaszcza, że prace wydobywcze nie będą źródłem powstania 
ścieków lub substancji chemicznych zanieczyszczających środowisko wodne; 

 planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami szczególnego 
zagrożenia powodzią, a także nie wpłynie na zwiększenie ryzyka powodziowego, 
a nawet może je zmniejszyć, gdyż dzięki utworzeniu wyrobiska w trakcie eksploatacji 
złoża zwiększy się pojemność retencyjna na tym terenie, co może zmniejszyć skutki 
ewentualnej powodzi na tym terenie; 

 prowadzona eksploatacja i zakładany wodny kierunek rekultywacji 
(z zagospodarowaniem dla basenu wodnego - hodowla ryb z odłowem sieciowym; dla 
gruntów przybrzeżnych - uprawy rolne i tereny zielone) spowodują powstanie nowych, 
antropogenicznych elementów w krajobrazie jakim będą zawodnione wyrobiska 
poeksploatacyjne; powstałe zbiorniki wodne będą stanowić korzystny element 
środowiska przyrodniczego sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza 
wodnych, szuwarowych i łęgowych, oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe 
dla fauny wodnej i wodno-lądowej; ogólnie docelowo polepszona zostanie lokalna 
wartość przyrodniczo - krajobrazowa obszaru. 

 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane 
z ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny krajobraz. Jednak obszar, na którym 
planowana jest eksploatacja złoża nie należy do szczególnie cennych rolniczo, kulturowo, 
przyrodniczo czy krajobrazowo, natomiast zakładany proces rekultywacji w kierunku wodnym 
spowoduje powstanie nowych, antropogenicznych elementów w krajobrazie, jakimi będą 
zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne – sztuczne zbiorniki wodne. Będą to elementy, zwłaszcza 
po okresie kilku lat od zakończenia eksploatacji, wzbogacające lokalny krajobraz i wpływające 
pozytywnie na lokalny mikroklimat, przez co należy traktować powstałe nowe elementy krajobrazu 
jako aspekt pozytywny przyrodniczo. 
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oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839); 
13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 
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wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311); 
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14. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016r. poz. 1757); 

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 
kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1220); 

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70); 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie 
ochronnej ujęcia wody (Dz. U. z 2019r. poz. 1217); 

18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031 z późn. zm.); 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014r. 
poz. 1169); 

20. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. z 2020r. 
poz. 1860); 

21. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2020r. poz. 2279); 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 112); 

23. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r. poz. 10); 
24. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być 

składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015r. poz. 110); 
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015r. 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. z 2016r. poz. 93); 

26. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 393); 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016r. poz. 1395); 

28. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019r. poz. 2448); 

29. Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 995 
z późn. zm.); 

30. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1897); 
31. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 282 

z późn. zm.); 
32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r. Nr 16, poz. 87); 
33. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2020r. poz. 1071); 
34. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których 

nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 2531); 
35. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie 

substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r. poz. 138); 

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1510); 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów 
lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz. 881); 

38. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku 
monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji (Dz. U. z 2020r. poz. 2405); 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 2286 z późn. 
zm.); 

40. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294); 

41. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016r. poz. 1967); 

42. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie dopuszczalnych 
ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019r. 
poz.1300); 

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania 
przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni (Dz. U. z 2017r. poz. 2505); 

44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zlewni (Dz. U. z 2017r. poz. 2509); 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych granicach  
istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” 

 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Ks. Jana Dzierżona 4A/9    46-040 Ozimek 107 
tel. + 48 606 101 958;     zespół autorski pod kierunkiem: mgr inż. Marek Klyk 

45. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202); 

46. „Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego 
spalania paliw” materiały informacyjno-instruktażowe seria 1/96, MOŚZNiL, Warszawa, kwiecień 1996r.; 

47. Instrukcja 338/96. Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy 
HPZ_95_ITB, ITB, Warszawa 1996r.; 

48. Zbigniew Engel „Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem” Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1993 r. 
49. „Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami. Stan aktualny i kierunki działań”, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 1992r.; 
50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń 

używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późn. 
zm.); 

51. Matuszkiewicz W. (red.) 1991. Potencjalna roślinność naturalna Polski. Mapa 1: 300 000. Polska Akademia Nauk. 
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. 

52. Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.; 
53. Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. - 

Kleczkowski A.S. Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Akademii Górniczo - Hutniczej. Kraków, 1990; 
54. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego "Kobylice III" 

w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego "Kobylice Południe 1" na terenie Kopalni Surowców 
Mineralnych "Kobylice Południe"” – opracowana przez Biuro Projektowe ECO-UNIT, Opole, 2020r. 

 


