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Ad.1
Jako załącznik nr 1 do uzupełnienia przedkłada się pismo nr IUR.6220.2.2021 z dnia
30.07.2021r. wydane przez Urząd Gminy Cisek z potwierdzeniem rzeczywistego zagospodarowania
terenu dla najbliżej położonej zabudowy względem planowanego przedsięwzięcia,
uwzględniającego dopuszczalne standardy akustyczne.
Powyższe dopuszczalne standardy zostały uwzględnione na załączniku graficznym nr 2 Projekt
zagospodarowania złoża, na którym graficznie wyodrębniono obszary o różnych standardach
akustycznych, oraz w obliczeniach i analizie akustycznej skumulowanego oddziaływania
uwzględniającego również działalność istniejącego zakładu przeróbczego, szerzej opisanej w Ad.2
niniejszego uzupełnienia.

Ad.2
Jako załącznik nr 2 do uzupełnienia przedkłada się poprawiony Projekt zagospodarowania złoża
w skali 1:2000 wskazujący dodatkowo granice istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe
1” wraz z wyodrębnionym graficznie obszarem istniejącego zakładu przeróbczego oraz wskazujący
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 oraz lokalizację urządzeń na terenie istniejącej
kopalni w wariancie najmniej korzystnym pod względem oddziaływania na środowisko.
Poniżej przedstawia się uzupełnioną treść punktu 9.4 raportu uwzględniającego skumulowane
oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia z istniejącym zakładem przeróbczym
oraz załadunkiem i spedycją produktów.
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.
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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, a także
na podstawie pisma nr IUR.6220.2.2021 z dnia 30.07.2021r. wydanego przez Urząd Gminy Cisek
określona została kwalifikacja akustyczna terenów objętych zabudową, zatem przedmiotowa
kwalifikacja została dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu zgodnie
z wymogami 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. Ponadto
stwierdzono zabudowę rekreacyjno-wypoczynkową zlokalizowaną na północ od terenu istniejącej
kopalni tj. w kierunku północno-wschodnim i wschodnim od terenów planowanego przedsięwzięcia.
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 oraz
rekreacyjno-wypoczynkowej:
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.
Tereny o różnych poziomach dopuszczalnego hałasu zostały wyodrębnione graficznie
na Projekcie zagospodarowania złoża stanowiącym załącznik nr 2 do uzupełnienia
do raportu.
Zgodnie z pismem nr IUR.6220.2.2021 z dnia 30.07.2021r. wydanym przez Urząd Gminy Cisek
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) oraz posesja nr 22 (działka nr 591/2), w kierunku
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północnym w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego obszaru wschodniego
eksploatacji złoża;
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa przy ulicy Piaskowej tj. 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 zagrodowa przy ulicy Piaskowej tj. posesja nr 23 (działka
nr 469) i posesja nr 20 (działki nr 588, 587/2, 587/3) w kierunku północnym w odległości
ok. 50m od planowanego obszaru zachodniego eksploatacji złoża;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Krótkiej tj. posesja nr 7 (działka
nr 473) i nr 5 (działka nr 472) w kierunku północnym w odległości ok. 150m
od planowanego obszaru wschodniego 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 zagrodowa przy ulicy Krótkiej tj. posesja nr 6 (działka nr 494)
i nr 4 (działka nr 491) w kierunku północnym w odległości ok. 150m 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;
zabudowa rekreacyjno-wypoczynkowa przy ulicy Raciborskiej tj. działki po północnej
stronie ulicy w kierunku północnym w odległości ok. 210m od planowanego obszaru
wschodniego eksploatacji złoża;
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ulicy Raciborskiej tj. posesja nr 1 (działka
nr 410/1) w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 210m od planowanego
obszaru wschodniego eksploatacji złoża.

Główne źródła emisji hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia to istniejące maszyny
i urządzenia wykorzystywane aktualnie na terenie istniejącej kopalni, i które po rozpoczęciu
działalności na nowych obszarach będą zmieniać swoje położenie w miarę postępującej eksploatacji
złoża. Przewiduje się również, jako opcja, zastosowanie nowych urządzeń (odwadniacz
i przesiewacz wstępny na wydobyciu). Odwadniacz ma za zadanie oddzielenie wody i części
pylasto-ilastych z urobku, a przesiewacz piasku – odsiew nadmiaru frakcji piaskowej. Pozostały
surowiec dostarczany będzie do istniejącego zakładu przeróbczego. Ponadto w miarę postępującej
eksploatacji wydłużać lub skracać się będzie droga transportu wydobytego kruszywa do zakładu
przeróbczego, dlatego też konieczny będzie stopniowy montaż lub demontaż przenośników
taśmowych i stacji napędowych przenośników.
Poniżej przedstawiono wykaz wszystkich urządzeń jakie mogą być wykorzystywane w ramach
prowadzonej działalności:
 Pogłębiarka (urządzenie istniejące)
 Odwadniacz (urządzenie nowe – opcja)
 Przesiewacz piasku (urządzenie nowe – opcja)
 Przenośniki taśmowe (urządzenia istniejące + nowe związane z wydłużaniem dróg
transportu wydobytej kopaliny)
 Stacje napędowe przenośników (urządzenia istniejące + nowe związane z wydłużaniem
dróg transportu wydobytej kopaliny)
 Spycharka (prace odkrywkowe)
 Ładowarka (prace odkrywkowe)
 Zgarniarka (prace odkrywkowe)
 Koparka (prace odkrywkowe)
 Wozidło/samochód ciężarowy (prace odkrywkowe)
oraz istniejące źródła, eksploatowane na terenie istniejącego zakładu przeróbczego:
 Przesiewacz wstępny
 Pompy
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Napęd przenośnika taśmowego na estakadzie
Napęd przenośnika taśmowego I
Przesiewacz dwupokładowy
Kruszarka stożkowa
Przesiewacz frakcyjny z przenośnikiem zakrężnym
Napęd przenośnika zakrężnego
Napęd przenośnika taśmowego na pryzmę 3000t
Przenośniki taśmowe
Samochód ciężarowy (spedycja)
Spycharka
Ładowarka

9.4.3. Określenie uciążliwości stacjonarnych źródeł hałasu
Ocenę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykonano na podstawie
danych podanych przez Inwestora (wyjaśnienia w tym zakresie zawarto w Ad.3 niniejszego
uzupełnienia).
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 w ich najmniej
korzystnym możliwym położeniu względem obszarów podlegających ochronie akustycznej.
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)
LWAdB(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-W4

87,0

4,0

16/16

8/8

5.

Spycharka (prace odkrywkowe)

S1

102,0

2,0

4/16

0/8

6.

Ładowarka nr 1 (prace odkrywkowe)

Ł1

102,0

2,0

4/16

0/8

7.

Zgarniarka (prace odkrywkowe)

Z1

102,0

1,0

4/16

0/8

8.

Koparka (prace odkrywkowe)

K1

102,0

1,0

4/16

0/8

9.

Wozidło (prace odkrywkowe)

SC1

97,0

1,0

4/16

0/8

Oznaczenie

Poziom mocy
akustycznej 1)
LWAdB(A)

Wysokość
źródła
[m]

ZL1÷ZL5

75,0

2-3

1)

- poziom ustalony na podstawie danych Inwestora

Tabela nr 12 - Liniowe źródła emisji hałasu dla terenu kopalni
Lp.
1.
1)

Urządzenia
Przenośniki taśmowe

- poziom ustalony na podstawie danych Inwestora

6

Czas pracy źródła
Dzień
[h]

Noc
[h]

16/16

8/8
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Teren istniejącego zakładu przeróbczego wraz z całym zapleczem kopalni i magazynami
wyrobów gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni zlokalizowany jest w odległości ponad 400m
od najbliższej granicy obszaru przedsięwzięcia - poszerzenia obszaru eksploatacji.
W związku z faktem, iż zakres przedsięwzięcia nie będzie obejmował żadnych zmian w zakresie
działania istniejącego zakładu przeróbczego, a działalność zakładu prowadzona jest zgodnie
z zapisami zawartymi w aktualnej decyzji środowiskowej, do obliczeń skumulowanych propagacji
hałasu, dla źródeł istniejących przyjęto poziomy mocy akustycznej przyjętymi na etapie uzyskania
decyzji środowiskowej przed budową zakładu, zgodne z przywołanymi wyjaśnieniami zawartymi
w Ad.3 niniejszego uzupełnienia.
Tabela nr 13 - Punktowe dominujące źródła emisji hałasu dla terenu zakładu przeróbczego
Lp.

Urządzenia

Oznaczenie

Poziom mocy
akustycznej 1)
LWAdB(A)

Wysokość
źródła
[m]

Czas pracy źródła
Dzień
[h]

Noc
[h]

1.

Przesiewacz wstępny

P1

93,5

4,0

14/16

7/8

2.

Pompy

P2

84,0

1,0

14/16

7/8

3.

Napęd przenośnika taśmowego na
estakadzie

P3

93,0

0,0

14/16

7/8

4.

Napęd przenośnika taśmowego I

P4

87,0

1,0

14/16

7/8

5.

Przesiewacz dwupokładowy

P5

93,5

4,0

14/16

7/8

6.

Kruszarka stożkowa

P6

104,0

4,0

6/16

0/8

7.

Przesiewacz frakcyjny z przenośnikiem
zakrężnym

P7

5,0

14/16

7/8

8.

Napęd przenośnika zakrężnego

P8

1,0

14/16

7/8

9.

Napęd przenośnika taśmowego na pryzmę
3000t

P9

1,0

14/16

7/8

10.

Samochód ciężarowy (spedycja) – start przy
wjeździe

P10.1

1,0

0,14/16

0/8

11.

Samochód ciężarowy (spedycja) – jazda po
terenie

P10.2

1,0

1,67/16

0/8

12.

Samochód ciężarowy (spedycja) – jazda po
terenie

P10.3

1,0

1,67/16

0/8

13.

Samochód ciężarowy (spedycja) –
hamowanie

P10.4

1,0

0,083/16

0/8

1,0

16/16

0/8

14. Ładowarka / Spycharka – praca przy pryźmie

P11

94,5
87,0
87,0
97,0
92,0
92,0
92,0
102,0

Tabela nr 14 - Liniowe źródła emisji hałasu dla terenu zakładu przeróbczego
Lp.

Urządzenia

Oznaczenie

Poziom mocy
akustycznej 1)
LWAdB(A)

Wysokość
źródła
[m]

Czas pracy źródła
Dzień
[h]

Noc
[h]

1.

Przenośnik taśmowy na estakadzie

L2

84,5

2/1

14/16

8/8

2.

Przenośnik taśmowy I

L3

82,0

1/3

14/16

8/8

3.

Przenośnik taśmowy II

L4

82,0

1/4

14/16

8/8

4.

Przenośnik taśmowy na pryzmę 15000 t

L5

82,0

1/15

14/16

8/8

5.

Przenośnik zakrężny na pryzmę 10000 t

L6

82,0

1/8

14/16

8/8

6.

Przenośnik taśmowy III

L7

82,0

1/4

14/16

8/8

7.

Przenośnik taśmowy na pryzmę 8000 t

L8

82,0

4/8

14/16

8/8

8.

Przenośnik taśmowy na pryzmę 3000 t

L9

82,0

4/8

14/16

8/8
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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
wraz ze skumulowanym oddziaływaniem istniejącego zakładu przeróbczego został opracowany
z uwzględnieniem najmniej korzystnych lokalizacji względem obszarów podlegających ochronie
akustycznej dla wszystkich istotnych źródeł z punktu widzenia emisji hałasu zlokalizowanych
na terenie kopalni oraz na terenie zakładu przeróbczego zarówno w porze dziennej, jak i nocnej.
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 podlegającej ochronie akustycznej (w tym wypadku zabudowy mieszkaniowej
miejscowości Kobylice) z najbardziej na północ wysuniętą lokalizacją pogłębiarki (PG), odwadniacza
na wydobyciu (ODW) i przesiewacza piasku na wydobyciu (PP), oraz przebiegiem przenośników
taśmowych na odcinku od pogłębiarki aż do istniejącego zakładu przeróbczego (ZL1÷ZL5) z węzłami
stanowiącymi stacje napędowe przenośników (W1-W4), a także okresowo pracującymi przy
przemieszczaniu nadkładu na nowym obszarze: ładowarką (Ł1), koparką (K1), zgarniarką (Z1)
i spycharką (S1) oraz wozidłem /samochodem ciężarowym (SC1).
W obliczeniach uwzględniono również teren istniejącego zakładu przeróbczego, wraz z całym
zapleczem kopalni i magazynami wyrobów gotowych oraz wyjazdem z terenu kopalni który
zlokalizowany jest w odległości ponad 400m od najbliższej granicy obszaru przedsięwzięcia poszerzenia obszaru eksploatacji.
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 następujących parametrach minimalnych:
 Ekran nr 1 – oznaczony punktami ABCDE znajdujący się od strony północnej
w zachodniej części obszaru planowanej eksploatacji o łącznej długości min. 495m,
w tym:
- na odcinku BC o długości min. 170m o wysokości min. 5,0m;
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- na pozostałych odcinkach o wysokości min. 4,0m;
Ekran nr 2 – oznaczony punktami FGH znajdujący się od strony północno-zachodniej
we wschodniej części obszaru planowanej eksploatacji o łącznej długości min. 130m
i wysokości min. 4,0m;
Ekran nr 3 – oznaczony punktami IJKL znajdujący się od strony północnej i północnowschodniej we wschodniej części obszaru planowanej eksploatacji o łącznej długości
min. 290m i wysokości min. 4,0m;

Przebieg planowanych wałów wraz z oznaczeniami punktów węzłowych przedstawiono
na załączniku graficznym nr 2.
Obliczenia wykonano w siatce obliczeniowej X:-800÷800, Y:-600÷660 w kroku co 50m.
Obliczenia wykonano na wysokości 1,5m i 4,0m.
Z analizy przeprowadzonych pomiarów i obliczeń wynikają następujące wnioski:
 w porze dnia, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wartości poziomu hałasu, obliczone
na wysokości 1,5 m, wyznaczone izofonami 50 dB i 55 dB, zlokalizowane są poza terenami
chronionymi pod względem akustycznym.
 w porze nocy, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wartości poziomu hałasu, obliczone
na wysokości 1,5 m, wyznaczona izofoną 40 dB i 45 dB, zlokalizowane są poza terenami
chronionymi pod względem akustycznym.
 w porze dnia, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wartości poziomu hałasu na granicy
najbliższych terenach chronionych na wysokości 4,0 m wyniesie:
- dla najbliższej zabudowy jednorodzinnej
- 41,7 dB
- dla najbliższej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej i wielorodzinnej
lub rekreacyjno-wypoczynkowej
- 48,2 dB
 w porze nocnej, po zrealizowaniu przedsięwzięcia, wartości poziomu hałasu na najbliższych
terenach chronionych na wysokości 4,0 m wyniesie:
- dla najbliższej zabudowy jednorodzinnej
– 39,7 dB
- dla najbliższej zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zagrodowej i wielorodzinnej
lub rekreacyjno-wypoczynkowej
- 42,9 dB
Szczegółowe wyniki obliczeń poziomu emisji hałasu z programu SON2 w formie wydruków
komputerowych wraz z ich graficzną interpretacją, zamieszczono w formie załącznika nr 3
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
granicznej lokalizacji pogłębiarki wraz z pozostałymi istotnymi źródłami hałasu występującymi
podczas eksploatacji złoża wraz ze skumulowanym oddziaływaniem istniejącego zakładu
przeróbczego opracowano załączniki graficzne w postaci mapy, na których dla każdego wariantu
obliczeniowego (tj. odrębnie dla poziomu 1,5m i 4,0m) wykreślono izofony dla pory dziennej
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, wielorodzinnej czy też rekreacyjno-wypoczynkowej 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,
wielorodzinnej czy też rekreacyjno-wypoczynkowej 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, wielorodzinnej czy też rekreacyjno-wypoczynkowej
oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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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
zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2, 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.

Ad.3
Przedmiotowe urządzenia wykorzystywane w ramach wydobywania kruszyw oraz przeróbki
kruszyw na terenie zakładu przeróbczego stanowią w większości urządzenia wykorzystywane wiele
lat, dla których nie były opracowane dokumentacje techniczne, a także ze względu na swoje wymiary
i specyfikę są to urządzenia, które w całości nie stanowią jednolitego źródła hałasu, gdyż najczęściej
jego źródłem jest tylko układ napędowy.
W związku z powyższym w ramach wykonywania analizy akustycznej na etapie opracowania
raportu oraz niniejszego uzupełnienia uwzględniono poziomy hałasu urządzeń zgodnie
z wartościami przyjętymi w opracowanym przez Z.P.-U. HI-EKO w 2006r. Raporcie oddziaływania
na środowisko przedsięwzięcia: „Wydobycie i przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Kobylice III
w kopalni Kobylice”, dla którego uzgodnione zostały warunki środowiskowe i wydana została decyzja
Wójta Gminy Cisek znak IUR-7624-5-3/2006 z dnia 21.08.2006r. o środowiskowych
uwarunkowaniach, na podstawie której prowadzona jest aktualnie eksploatacja złoża i wybudowany
został zakład przeróbczy.
Wartości przyjęte w analizie akustycznej (Ad.2 niniejszego uzupełnienia) są wyższe niż wartości
równoważnego hałasu jakie zostały zmierzone w ramach wykonywanych na zlecenie Inwestora
badań stanowiskowych na niektórych urządzeniach na terenie kopalni w Kobylicach. Kopie
sprawozdań z tych badań stanowią załącznik nr 4 do niniejszego uzupełnienia.
Natomiast wartości przyjęte dla pojazdów wykorzystywanych na terenie kopalni i zakładu
przeróbczego przyjęto jako wyższe lub zgodne z wartościami wskazanymi w rozporządzeniu
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. z 2005r. Nr
263, poz. 2202).

Ad.4
W celu ograniczenia emisji hałasu przez maszyny i urządzenia wykorzystywane przy
eksploatacji złoża, projektuje się wykonać ekrany w postaci wałów ziemnych o następujących
parametrach:
 Ekran nr 1 – oznaczony punktami ABCDE znajdujący się od strony północnej
w zachodniej części obszaru planowanej eksploatacji o łącznej długości min. 495m,
w tym:
- na odcinku BC o długości min. 170m o wysokości min. 5,0m;
- na pozostałych odcinkach o wysokości min. 4,0m;
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Współrzędne X,Y w układzie 2000 punktów węzłowych:
- punkt A:
X - 5575227; Y - 6511770
- punkt B:
X - 5575289; Y - 6511972
- punkt C:
X - 5575140; Y - 6512060
- punkt D:
X - 5575170; Y - 6512122
- punkt E:
X - 5575133; Y - 6512138
Ekran nr 2 – oznaczony punktami FGH znajdujący się od strony północno-zachodniej
we wschodniej części obszaru planowanej eksploatacji o łącznej długości min. 130m
i wysokości min. 4,0m;
Współrzędne X,Y w układzie 2000 punktów węzłowych:
- punkt F:
X - 5575146; Y - 6512166
- punkt G:
X - 5575207; Y - 6512154
- punkt H:
X - 5575251; Y - 6512209
Ekran nr 3 – oznaczony punktami IJKL znajdujący się od strony północnej i północnowschodniej we wschodniej części obszaru planowanej eksploatacji o łącznej długości
min. 290m i wysokości min. 4,0m;
Współrzędne X,Y w układzie 2000 punktów węzłowych:
- punkt I:
X - 5575238; Y - 6512223
- punkt J:
X - 5575294; Y - 6512236
- punkt K:
X - 5575375; Y - 6512332
- punkt L:
X - 5575357; Y - 6512439

Oznaczenia punktów węzłowych wałów zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2. Współrzędne
X,Y w układzie 2000 określają punkty w koronie wałów z dokładnością ±2.

Ad.5
Na granicy najbliżej położonych terenów podlegających ochronie akustycznej wyznaczono
dodatkowo punkty obserwacji w ramach wykonanej analizy wpływu przedsięwzięcia w zakresie
emisji hałasu szerzej opisanej w Ad.2 niniejszego opracowania.
Poniżej w tabeli przedstawiono wyniki obliczeń poziomu hałasu na wysokości 4,0m
w wyznaczonych punktach obserwacji zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej.
Tabela nr U.1 – Wyniki obliczeń poziomu hałasu w punktach obserwacji
Punkt obserwacji

P1

Poziom hałasu
w porze dziennej
[dB]
43,8

Poziom hałasu
w porze nocnej
[dB]
37,7

P2

41,3

33,3

P3

40,8

34,7

P4

40,9

35,7

P5

41,7

39,4

P6

41,7

39,7

P7

41,3

37,9

P8

44,7

42,4

P9

45,1

42,7

P10

40,7

38,8

P11

48,2

42,9

Lokalizację w/w punktów wraz z wyliczonymi wartościami przedstawiono na mapach
stanowiących element załącznika nr 3 do niniejszego uzupełnienia. Na przedmiotowych mapach
przedstawiono również izofony 55dB i 50dB dla pory dziennej oraz izofony 45dB i 40dB dla pory
nocnej.
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Ad.6
Jako załącznik nr 5 do niniejszego uzupełnienia przedkłada się pismo Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska Departamentu Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu
Środowiska w Opolu nr DM/OP/063-1/163/21/MW z dnia 03.08.2021r. z określeniem aktualnego
stanu powietrza atmosferycznego w miejscowości Kobylice.

Ad.7
Jako załącznik nr 2 do uzupełnienia przedkłada się poprawiony Projekt zagospodarowania złoża
w skali 1:2000 wskazujący dodatkowo granice istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe
1” wraz z wyodrębnionym graficznie obszarem istniejącego zakładu przeróbczego oraz wskazujący
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 oraz lokalizację urządzeń na terenie istniejącej
kopalni w wariancie najmniej korzystnym pod względem oddziaływania na środowisko.
Poniżej przedstawia się uzupełnioną treść punktu 9.2 raportu uwzględniającego skumulowane
oddziaływanie związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza planowanego przedsięwzięcia
z istniejącym zakładem przeróbczym oraz załadunkiem i spedycją produktów.
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
1
2
3
4
5

70
72
137
150
164

Nazwa substancji

Oznaczenie
numeryczne
substancji CAS

Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)
Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)
Pył
Tlenek węgla
Węglowodory alifatyczne

10102-44-0
7446-09-5
--630-08-0
---

Wartości odniesienia
w (µg/m3) uśrednione dla
okresu
1 godziny
roku
200
40
350
30
280
40
30.000
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.
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9.2.3. Charakterystyka źródeł emisji
Wydobywanie kruszywa naturalnego oraz jego wstępne przesiewanie na terenie kopalni odbywa
się w technologii mokrej, a także wszystkie późniejsze procesy uszlachetniania (przesiewanie,
płukanie, itp.) na terenie zakładu przeróbczego odbywają się przy udziale wody pobieranej
z wyrobiska, dlatego też zjawisko emisji pyłów w procesie wydobycia i transportu kruszywa, jak i jego
przeróbce na terenie zakładu przeróbczego 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
oraz na zakładzie przeróbczym. W obliczeniach uwzględniono również samochody ciężarowe,
odbierające produkty z zakładu przeróbczego.
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
Typ pojazdu
Samochody ciężarowe /
maszyny robocze
2,15
6,30
0,75
0,775
0,185

Substancja
Tlenek węgla
Dwutlenek azotu
Węglowodory alifatyczne
Pył
Dwutlenek siarki

Do określenia emisji gazowo-pyłowej pochodzącej z ruchu pojazdów na terenie kopalni w rejonie
wydobycia 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;
Do określenia emisji gazowo-pyłowej pochodzącej z ruchu pojazdów na terenie zakładu
przeróbczego (pojazdy własne wykorzystywane do załadunku produktów i spedycja) przyjęto
poniższe dane:
 samochód ciężarowy (150 szt. / dzień) (spedycja prowadzona jest w godzinach 7-18) –
czas pracy 1500 h/rok
 ładowarka / spycharka sztuk 1, praca przy pryźmie – czas pracy 3750 h/rok
 emisję zanieczyszczeń z ruchu pojazdów określono jako średnią w odniesieniu
do łącznego czasu jej występowania w ciągu doby.
 maksymalna odległość przebyta po terenie własnym w ciągu godziny wyniesie:
- samochody ciężarowe 67,5 km;
- ładowarka / spycharka 1 km
Wielkość emisji dla maksymalnych wartości wskaźników określono w poniższej tabeli.
Tabela nr 5 - Emisja zanieczyszczeń ze środków transportu i maszyn roboczych
Tlenek węgla

Dwutlenek
Dwutlenek
Węglowodory
azotu
siarki
Emisja – samochody / maszyny robocze

[kg/h]

0,00215

0,00630

0,00019
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0,00075

Pył = PM10 =
PM2,5
0,00078
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9.2.5. Emisja niezorganizowana z procesu przesiewania kruszywa
Wszystkie procesy uszlachetniania (przesiewanie, płukanie, itp.) na terenie zakładu
przeróbczego odbywają się przy udziale wody pobieranej z wyrobiska i dostarczanej
na poszczególne urządzenia za pomocą pomp, dlatego też podczas tych procesów kruszywo jest
stale mokre i zjawisko emisji pyłów w procesie przeróbki kruszywa na terenie zakładu przeróbczego
praktycznie nie występuje.
W związku z powyższym, procesy przesiewania kruszywa, prowadzone na terenie zakładu
przeróbczego nie są źródłem powstawania niezorganizowanej emisji pyłowej.
9.2.6. 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
numer
średnica
wysokość
--[m]
[m]
S1
0,05
2,5
Ł1
0,05
2,5
Z1
0,05
2,5
K1
0,05
2,5
SC1
0,05
0,5
P10
0,05
0,5

--Spycharka na odkrywce
Ładowarka na odkrywce
Zgarniarka na odkrywce
Koparka na odkrywce
Samochód ciężarowy na odkrywce
Samochód ciężarowy na stacji przeróbczej spedycja
Ładowarka / spycharka na stacji przeróbczej

P11

0,05

Temp.

Czas pracy

[0 K]
393
393
393
393
393
393

[h/rok]
500
500
500
500
500
1500

393

3750

2,5

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].
Tabela nr 7 - Wyniki obliczeń
Substancja

S mm

S 99,8

D1

Sa

Da

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

µg/m3

Dwutlenek siarki

1,683

0,764

350

0,019

30

Dwutlenek azotu

55,818

26,286

200

0,641

40

Pył = PM10 = PM2,5

3,455

1,627

280

0,04

40

Tlenek węgla

19,046

8,971

30 000

0,219

-

Węglowodory alifatyczne

6,645

3,129

3000

0,076

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
Rok
Wartość dopuszczalna
Wynik obliczeń

2014
26 µg/m3

Poziomy dopuszczalne
2015
25 µg/m3
0,04 µg/m3

2020
20 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 6 w dalszej części niniejszego opracowania.
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Ad.8
a) Określenie przewidywanego oddziaływania
Przedstawiony w raporcie 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 kolejny racjonalny wariant
alternatywny (wariant 3) możliwa jest zmiana sposobu transportu wydobywanego kruszywa
do zakładu przeróbczego tj. wykorzystywanie do transportu kruszywa specjalnych pojazdów
ciężarowych (wozideł o ładowności ok. 30-40t), zamiast przenośników taśmowych na odcinku
od odwadniacza kołowego do zakładu przeróbczego tj. przewiduje się wykonanie drogi
z betonowych płyt drogowych w pasie przewidzianych przenośników ZL2-ZL3-ZL4-ZL5.
Taki wariant wiązał się będzie z brakiem stałych urządzeń emitujących hałas (stacje napędowe
przenośników, przenośniki), natomiast poruszające pojazdy ciężarowe emitować będą hałas
o znacznie większym poziomie (ok. 95-110dB) i będzie on zmieniał swoje położenie, co może
powodować chwilowo, niższy odczuwalny hałas na granicy obszarów chronionych. Jednakże mając
na względzie ograniczoną ładowność pojazdów ciężarowych przewiduje się, iż codziennie
wymagany byłby przejazd ok. 80 pojazdów na trasie z obszaru wydobycia do zakładu przeróbczego
i z powrotem, dlatego też przewiduje się, iż ze względu na natężenie hałasu pojedynczego pojazdu
i częstotliwość przejazdów, wariant 3 alternatywny skutkować będzie zwiększonym oddziaływaniem
w zakresie zmiany klimatu akustycznego na obszarach chronionych, a także możliwym
ograniczeniem czasu pracy pogłębiarki do pory dziennej ze względu na możliwość przekroczeń
dopuszczalnych norm hałasu dla pory nocnej na terenach chronionych.
Ponadto w wariancie 3 dodatkowym aspektem będzie emisja zanieczyszczeń do powietrza
związana ze spalaniem oleju napędowego w silnikach pojazdów ciężarowych, co ze względu
na przewidywane znaczne ilości zużywanego paliwa, stanowić będzie mniej korzystne rozwiązanie
w stosunku do wariantu 1 jak i wariantu 2 alternatywnego opisanego w raporcie.
Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań
w zakresie prowadzenia eksploatacji złoża i lokalizacji istniejącego zakładu przeróbczego,
stwierdzono, iż wariant 3 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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b) Porównanie oddziaływania analizowanych wariantów
Poniżej przedstawiono porównanie opisanego powyżej wariantu alternatywnego (wariant 3)
w stosunku do zaproponowanego przez Inwestora wariantu podstawowego (wariant 1) oraz
opisanego w raporcie wariantu alternatywnego (wariant 2) 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 3 alternatywnego będzie takie samo, jak wariantu podstawowego i wariantu 2
alternatywnego, natomiast w zakresie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń
do powietrza wariant 3 alternatywny charakteryzuje się większym wpływem na stan
środowiska ze względu na wyższe poziomy emitowanego hałasu przez pojazdy
ciężarowe stale poruszające się po tej samej trasie oraz dodatkową emisję
zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw przez środki transportu.
b. w zakresie oddziaływania na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych
ziemi i krajobraz,
Oddziaływanie wariantu 3 alternatywnego na powierzchnię ziemi i krajobraz będzie
odznaczać się będzie większym wpływem niż w wariancie podstawowym ze względu
na konieczność wykonania utwardzonej drogi z płyt betonowych oraz możliwość
potencjalnych zanieczyszczeń powierzchni ziemi przez poruszające się pojazdy.
Natomiast wariant 3 w stosunku do wariantu 2 alternatywnego będzie wykazywał się
mniejszym wpływem, gdyż wariant 2 wymaga przeniesienia zakładu przeróbczego
i wykonania wyższych zwałowisk nadkładu stanowiących ekrany akustyczne.
c. w zakresie oddziaływania na dobra materialne,
We wszystkich 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,
We wszystkich 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 we wszystkich wariantach realizowane byłoby poza
obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1098), jednakże ich
oddziaływanie nie będzie istotne.
f. w zakresie wzajemnego oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–e;
We wszystkich wariantach brak jest istotnych powiązań, które wpływałyby w istotny
sposób na wzajemne oddziaływania pomiędzy poszczególnymi komponentami
środowiska.
c) Uzasadnienie proponowanego przez Wnioskodawcę wariantu
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,
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nie będą prowadzone prace odwodnieniowe i nie nastąpi 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 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 2 alternatywny,
jak i wariant 3 alternatywny są wariantami mniej korzystnymi 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;
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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.

Ad.9
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.
Na etapie jego opracowania zgodnie z procedurą administracyjną przeprowadzone zostało
wyłożenie projektu miejscowego planu, co zapewniło dostęp społeczeństwa do konsultacji,
a wszystkie zainteresowane strony mogły wnieść uwagi co do planowanego zagospodarowania.
Brak sprzeciwu na tym etapie nie przesądza o braku możliwych konfliktów przy realizacji niniejszego
przedsięwzięcia, natomiast pozwala przypuszczać, iż przedmiotowa działalność jest ogólnie
akceptowana, szczególnie, iż Inwestor prowadzi ją już w obrębie wyznaczonego obszaru
górniczego.
Ponadto w zakresie potencjalnych wpływów w zakresie możliwego leja depresji wywołanego
eksploatacją złoża wykazano w raporcie w pkt 9.1.3., iż nie będzie wykraczał on poza obszar działek
objętych zakresem przedsięwzięcia, zatem nie przewiduje się żadnych negatywnych oddziaływań
w tym zakresie na tereny sąsiadujące, i ewentualnych konfliktów społecznych w tym zakresie.
Poniżej treść analizy w tym zakresie z raportu:
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.
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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.

Ad.10
Wały pełniące rolę ekranów akustycznych formowane będą z nadkładu zdjętego z powierzchni
złoża, który to proces realizowany jest w pierwszej kolejności tj. przed rozpoczęciem eksploatacji
złoża za pomocą pogłębiarki.
Przewiduje się, iż najpierw eksploatacja prowadzona będzie po wschodniej stronie drogi (działka
nr 525) w obszarze przylegającym do istniejącego obszaru górniczego, zatem w pierwszej kolejności
wykonany zostanie ekran nr 2 i 3 (przewidywany termin: rok 2022), natomiast ekran nr 1 przed
rozpoczęciem eksploatacji zachodniego obszaru planowanego przedsięwzięcia (przewidywany
termin: rok 2023).

Ad.11
Maksymalna długość przenośnika taśmowego uzależniona jest od lokalizacji pogłębiarki
i w przypadku lokalizacji pogłębiarki w najdalej wysuniętym punkcie w północno-zachodnim krańcu
zachodniego obszaru planowanej eksploatacji wyniesie ok. 1100m (do zakładu przeróbczego).

Ad.12
Zakres przedsięwzięcia obejmuje przede wszystkim prowadzenie eksploatacji złoża
i nie obejmuje swym zakresem wykonania przed jej rozpoczęciem obiektów kubaturowych, a jedyne
prace budowlano-montażowe, obejmujące wykonanie przepustu pod drogą wraz z przepustem
na rowie RK oraz przedłużenie przenośników taśmowych transportujących kopalinę
i doprowadzenie instalacji elektrycznej.
Na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych przewiduje się zapotrzebowanie na wodę
jedynie do celów socjalnych w ilości ok. 10 m3 oraz powstanie ścieków bytowych w ilości ok. 10 m3,
związanych z potrzebami fizjologicznymi pracowników budowy.
Planuje się wykorzystywanie na placu budowy specjalnych kontenerów budowlanych z węzłem
sanitarnym lub przenośnych urządzeń sanitarnych typu TOI-TOI, w których ścieki zbierane będą
w szczelnych zbiornikach, stanowiących wyposażenie węzłów lub kabin sanitarnych i odbierane
przez specjalistyczne firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia.

Ad.13
Poniżej wykaz dat przeprowadzonych kontroli terenowych na etapie inwentaryzacji
przyrodniczej i raportu, z określeniem czasu trwania kontroli oraz warunków pogodowych:
- 20.04.2019r.
kontrola dzienna godz. 6-10
brak opadów, słonecznie;
- 16.05.2019r.
kontrola dzienna godz. 6-12
brak opadów, pochmurno;
- 25.06.2019r.
kontrola dzienna/nocna godz. 16-23 brak opadów, bezchmurnie;
- 19.08.2019r.
kontrola dzienna godz. 6-12
brak opadów, zachm. umiarkowane;
- 12.09.2019r.
kontrola dzienna godz. 7-11
brak opadów, słonecznie;
- 23.04.2020r.
kontrola dzienna godz. 6-9
brak opadów, słonecznie;
- 16.05.2020r.
kontrola dzienna godz. 6-9
brak opadów, słonecznie;
- 15.06.2020r.
kontrola dzienna godz. 6-10
brak opadów, zachm. umiarkowane;
Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono listę gatunków obserwowanych ptaków podczas
kontroli terenowych na etapie inwentaryzacji przyrodniczej i raportu z określeniem liczebności
poszczególnych gatunków.
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Tabela nr U.2 – Lista gatunków ptaków obserwowanych w obszarze przedsięwzięcia
Lp.

Gatunek

04.2019 05.2019 06.2019 08.2019 09.2019 04.2019 05.2019 06.2019

1

Cierniówka Sylvia communis

-

1

1

-

-

-

2

2

2

Kapturka Sylvia atricapilla

1

2

1

2

-

2

2

2

3

Makolągwa Carduelis cannabina

2

2

1

2

1

2

4

5

4

Modraszka Parus caeruleus

-

1

-

1

-

-

-

-

5

Muchołówka szara Muscicapa striata

1

2

2

-

-

-

2

-

6

Kopciuszek Phoenicurus ochruros

-

1

1

-

-

1

2

2

7

Kos Turdus merula

1

1

-

1

1

1

2

1

8

Pliszka siwa Motacilla alba

1

2

1

2

2

1

2

2

9

Skowronek Alauda arvensis

1

4

2

4

4

2

5

4

10

Trznadel Emberiza citrinella

2

2

1

-

-

-

1

2

11

Sroka Pica pica

1

2

3

2

2

2

2

2

12

Strzyżyk Troglodytes troglodytes

1

2

1

1

-

2

2

2

13

Szpak Sturnus vulgaris

4

5

2

3

1

1

2

2

14

Wilga Oriolus oriolus

-

1

-

1

-

1

1

1

15

Zięba Fringilla coelebs

1

1

1

1

-

-

1

1

16

Bogatka Parus major

2

2

-

2

2

-

3

2

17

Kukułka Cuculus canorus

1

-

1

-

-

-

-

18

Rudzik Erithacus rubecula

1

1

1

2

-

-

2

2

19

Wróbel Passer domesticus

4

7

2

>10

>10

5

6

6

Ad.14
W trakcie badań terenowych na etapie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej i raportu
dokonano wizji terenowych mających na celu ocenę możliwego bytowania ryb w korycie rowu RK,
zlokalizowanego w obszarze działki nr 276/1, i który nie jest zaliczany do wód powierzchniowych,
gdyż stanowi urządzenie wodne tj. rów melioracyjny, mający swoje ujście do rzeki Odry
i administrowany jest przez Gminną Spółkę Wodną w Cisku.
W chwili obecnej rów melioracyjny RK zaczyna swój bieg w obszarze działki nr 276/2
na wysokości działki nr 452/1, czyli przy zachodniej granicy kopalni i dalej przebiega w kierunku
północnym w działce nr 276/1 wzdłuż drogi na działce nr 525. Łączna pozostała długość rowu RK
wynosi ok. 2420m. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się likwidacji przedmiotowego rowu,
ani innych urządzeń wodnych czy też ingerencji w wody powierzchniowe.
Rów melioracyjny RK stanowi urządzenie wodne stanowiące element systemu melioracyjnego
na terenie miejscowości Kobylice i jego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru wód po opadach
atmosferycznych z obszaru okolicznych gruntów rolnych. W chwili obecnej rów prowadzi wody
jedynie okresowo i w trakcie prowadzonych wizji w terenie nie stwierdzono stałego przepływu wody
w rowie, a jedynie po intensywnych opadach atmosferycznych występowało chwilowe
nagromadzenie wody na poziomie ok. 20cm w dnie, co przy jego głębokości 1,5-1,9m stanowi
znikomą ilość w stosunku do możliwej przepustowości. Natomiast poziom wody w wyrobisku
na terenie kopalni znajduje się poniżej rzędnej dna na początku rowu R-K, zatem wody z wyrobiska
nie dopływają do rowu i nie oddziałują na jego stan czy też przepustowość.
W związku z powyższym w ramach badań terenowych nie stwierdzono w obrębie rowu
możliwości bytowania ryb, jak również wykluczono możliwość ich migracji z niżej położonych
rozlewisk (na północ od zabudowań miejscowości Kobylice) czy też koryta rzeki Odry.

Ad.15
Inwentaryzacja herpetofauny wykazała w obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w jego
bezpośrednim sąsiedztwie (w północno-wschodnim rejonie badanego obszaru) jedynie żerujące
osobniki co wynika prawdopodobnie z braku odpowiedniej bazy pokarmowej w obszarze terenów
intensywnych upraw rolniczych, stosowania mieszanin pestycydowo-herbicydowych w uprawach
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kukurydzy, rzepaku i pszenicy oraz dostępności alternatywnych, optymalnych siedlisk dla tej grupy
kręgowców, tj. zbiorników wodnych w bezpośrednim sąsiedztwie (na północ od zakładu
przeróbczego) oraz siedlisk lądowych skarpy i nasypy czynnego zakładu górniczego.
Teren planowanego przedsięwzięcia nie stanowi zatem odpowiedniego siedliska dla gatunków
związanych z siedliskami wodnymi i wilgotnymi, jednakże pomimo tego przewiduje się działania
mające na celu minimalizację potencjalnych oddziaływań na ich populacje.
Przede wszystkim przewiduje się, iż 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.
Ponadto należy zauważyć, iż 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.
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 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 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.
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