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WÓJT GMINY CISEK 

IUR.6220.2.2021                                                                                  Cisek, dnia 28.12.2021r.  
  

                                                                        

DECYZJA 

o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

      Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z poźn. zm.), w związku z  art. 75 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

zwanej dalej ustawą ooś (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, po 

rozpatrzeniu wniosku z dnia 03. 11.2020 r. (data wpływu) firmy: Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia pt. 

Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” 

w zweryfikowanych  granicach  istniejącego  obszaru górniczego „Kobylice Południe 1”  

na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”, poł. na działkach 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 0047 Kobylice, jednostka ewidencyjna 160303_2 Cisek ,w związku z § 

3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1839), oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, a także uzgodnieniem warunków środowiskowych 

przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu i  Dyrektora Regionalnego  Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 

 

ustalam  

 

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

następujące warunki z zakresu ochrony środowiska dla realizacji przedsięwzięcia pn.  

„Rozszerzenie obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego „Kobylice III" 

w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru górniczego "Kobylice Południe 1" na 

terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe”:  

 

I. Zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu:  

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania:  

a) surowce wydobywać w ilości nie większej niż 850 000 ton rocznie; 

b) zwałowany nadkład wykorzystać do utworzenia wałów ziemnych pełniących rolę 

ekranów chroniących zabudowę mieszkaniową przed hałasem oraz do późniejszej 

rekultywacji terenu projektowanego obszaru górniczego; 

c) wodę do procesu produkcji pobierać z własnego wyrobiska w ilości nie większej niż 

1650000 m3/rok; 

d) po sedymentacji osadów, wodę zawracać do procesu przeróbki kruszywa; 

e) spedycję produktów gotowych prowadzić w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00; 

f) odpady magazynować w zorganizowanych specjalnie do tego celu miejscach, 

zlokalizowanych w rejonie zaplecza technicznego kopalni; 
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g) prace związane z udostępnianiem złoża (zdejmowaniem nadkładu) prowadzić poza 

sezonem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 1 października do 1 marca; 

h) prace odkrywkowe związane z udostępnianiem złoża prowadzić wyłącznie w porze 

dziennej tj. w godzinach od 600 do 2200; 

i) przewidzieć czas pracy spycharki, ładowarki, zgarniarki, koparki i wozidła 

maksymalnie po 4 godziny dziennie; 

j) przewidzieć pracę: 

a. nie więcej niż 1 pogłębiarki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 85 Db; 

b. nie więcej niż 1 odwadniacza o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 

dB; 

c. nie więcej niż 1 przesiewacza piasku o poziomie mocy akustycznej nie większym 

niż 90 dB; 

d. nie więcej niż 4 stacji napędowych przenośników o poziomie mocy akustycznej 

każdej z nich nie większym niż 87 dB; 

e. nie więcej niż 1 spycharki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

f. nie więcej niż 1 ładowarki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

g. nie więcej niż 1 zgarniarki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

h. nie więcej niż 1 koparki o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

i. nie więcej niż 1 wozidła o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 97 dB; 

j. 5 przenośników taśmowych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB; 

 

2. W celu uniknięcia, zapobiegania, ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, przed rozpoczęciem robót wydobywczych i przeróbki kopaliny 

nakładam obowiązek uformowania 3 wałów ziemnych (ekranów akustycznych), tj.: 

a) wału ziemnego nr 1 (ekran akustyczny), oznaczonego punktami ABCDE, 

przewidzianego od strony północnej, w zachodniej części obszaru planowanej 

eksploatacji, o łącznej długości min. 495 m, w tym: na odcinku BC o długości min. 

170 m o wysokości min. 5,0 m, na pozostałych odcinkach o wysokości min. 4,0 m, 

o współrzędnych prostokątnych punktów załamania osi wału: 

 

Nr X Y 

Wał nr 1 

A.  5575227 6511770 

B.  5575289 6511972 

C.  5575140 6512060 

D.  5575170 6512122 

E.  5575133 6512138 

 

b) wału ziemnego nr 2 (ekran akustyczny), oznaczonego punktami FGH, przewidzianego 

od strony północno-zachodniej, we wschodniej części obszaru planowanej 

eksploatacji o łącznej długości min. 130 m i wysokości min. 4,0 m, o współrzędnych 

prostokątnych punktów załamania osi wału: 

 

Nr X Y 

Wał nr 2 

F.  5575146 6512166 

G.  5575207 6512154 

H.  5575251 6512209 

 

c) wału ziemnego nr 3 (ekran akustyczny), oznaczonego punktami IJKL przewidzianego 
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od strony północnej i północno-wschodniej we wschodniej części obszaru planowanej 

eksploatacji o łącznej długości min. 290 m i wysokości min. 4,0 m, o współrzędnych 

prostokątnych punktów załamania osi wału: 

 

Nr X Y 

Wał nr 3 

I.  5575238 6512223 

J.  5575294 6512236 

K.  5575375 6512332 

L.  5575357 6512439 

 

3. W celu porównania zakresu oddziaływania projektowanej kopalni, wskazanego w 

raporcie ooś, z rzeczywistym jej oddziaływaniem na środowisko przedstawić analizę 

porealizacyjną, obejmującą ocenę wpływu przedmiotowej kopalni na klimat 

akustyczny na terenach prawnie chronionych przed hałasem. 
Analiza powinna być oparta o wyniki pomiarów hałasu w środowisku, 

przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, określonymi 

w przepisach szczególnych, w punktach zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, 

oznaczonych w treści raportu ooś (mapa z izofonami) numerami 1-11. 

Analizę wykonać i przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska 

w Opolu, Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia 

eksploatacji kopalni (wydobycia kruszywa). 

  

II. Zgodnie z Postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach:  

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć 

następujące działania:  

a) eksploatacja nie może stanowić zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz powodować zanieczyszczenia gruntów; 

b) podczas realizacji przedsięwzięcia wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt, w celu 

zapobieżenia zanieczyszczeniu  środowiska gruntowo-wodnego w wyniku wycieków 

paliwa, olejów lub innych substancji chemicznych; 

c) wszelkie prace serwisowe i remontowe  sprzętu  należy prowadzić  na stanowisku           

zabezpieczonym; 

d) w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju, oleju hydraulicznego) należy 

podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu 

zanieczyszczeń do gruntu, wód podziemnych oraz wód  powierzchniowych (np. 

poprzez unieszkodliwianie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów, następnie 

zanieczyszczone sorbenty wybrać, odpowiednio składować i przekazać do utylizacji 

uprawnionym podmiotom); 

e) w obszarze eksploatacji od granic nieruchomości bądź dróg publicznych zastosować 

filar ochronny; 

f) nie zmieniać stosunków wodnych na gruntach sąsiednich; 

g) zasięg leja depresji powinien mieścić się w obszarze planowanej eksploatacji; 

h) wodę wykorzystywaną do procesu przeróbki kruszywa pobierać z wyrobiska; płukanie 

powinno odbywać się w systemie zamkniętym; 

i) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać wewnętrzna siecią kanalizacji zakładowej           

podłączonej do zewnętrznej  kanalizacji sanitarnej; w przypadku zastosowania              

przenośnych kabin – ścieki przekazywać specjalistycznym firmom zewnętrznym,            
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posiadającym odpowiednie zezwolenia; 

j) nie powinno się składować odpadów, wylewać ścieków oraz lokalizować zbiorników 

do magazynowania paliwa w wyrobisku; 

k) po zakończeniu całkowitej  eksploatacji złoża kruszyw naturalnych należy 

uporządkować teren oraz poddać go rekultywacji.  

 

III. Zgodnie z postanowieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kędzierzynie-Koźlu: 

1. Proponowane warunki realizacji przedsięwzięcia: 

a) zostaną uwzględnione  działania ograniczające  wpływ na powierzchnię ziemi 

i istniejący stan środowiska zgodnie z „Raportem o oddziaływaniu  przedsięwzięcia 

na środowisko”; 

b) projektowane rozwiązania techniczne i organizacyjne zapewnią, że realizacja 

i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie powodować przekroczenia standardów 

jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny; 

c) w projekcie budowlanym i w trakcie realizacji inwestycji zostaną uwzględnione 

rozwiązania chroniące środowisko i zdrowie ludzi przedstawione w „Raporcie 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”; 

d) powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia odpady będą zagospodarowane 

zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021r. 

poz. 779 z późn. zm.); 

e) wszystkie materiały budowlane będą posiadały wymagane dokumenty (atesty, 

certyfikaty, aprobaty techniczne) dopuszczające do stosowania w budownictwie; 

f) przy realizacji inwestycji stosowane będą urządzenia i technologie bezpieczne 

ekologicznie.   

 

IV. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa 

w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy ooś. 

 

V. Stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie 

transgranicznego  oddziaływania na środowisko. 

 

UZASADNIENIE 

 

    W dniu  3 listopada 2020 r. do Wójta Gminy Cisek wpłynął wniosek firmy: Górażdże 

Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Choruli o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pt. Rozszerzenie obszaru eksploatacji 

złoża  kruszywa naturalnego „Kobylice III” w zweryfikowanych  granicach  istniejącego  

obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” na terenie Kopalni Surowców Mineralnych 

„Kobylice Południe”, poł. na działkach 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 0047 Kobylice, jednostka 

ewidencyjna 160303_2 Cisek. 

Organ przeprowadził analizę wniosku. Wniosek zawierał załączoną kartę informacyjną 

o planowanym przedsięwzięciu (dalej  KIP), kopię map ewidencyjnych obejmujących teren na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od 

granic tego terenu, a także wypisy z rejestru gruntów dla działek na których będzie realizowane 

przedsięwzięcie, oraz działek znajdujących się w odległości 100 m. od granic tego terenu. 
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Teren na którym ma być realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie objęty jest  miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego w granicach 

udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III”  zlokalizowanego w Sołectwie 

Kobylice w  Gminie Cisek  uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Cisek  Nr XXXVII/165/2005 

z dnia 5 grudnia 2005 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op. Nr 2 poz. 13, z dnia 13 stycznia 2006 

r.).  

O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i wystąpieniu o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko zawiadomiono strony poprzez obwieszczenie Wójta Gminy 

Cisek z dnia 14.12.2020r., nr IUR.6220.12.2020.    

     Pismami z dnia 14.12.2020r. Wójt Gminy Cisek zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kędzierzynie-Koźlu oraz Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Gliwicach o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko projektowanego przedsięwzięcia. Dane o złożonym wniosku o wydanie decyzji 

środowiskowej, wszczęciu postępowania w sprawie i wystąpieniu do organów opiniujących, 

zostały umieszczone w dniu 14.12.2020r. w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez 

Wójta Gminy Cisek, oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek i wsi Kobylice. 

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu w dniu 21.12.2020r.   

wydał opinię sanitarną znak NZ.4315.39.2020.JK-H, w której  wniósł o nałożenie  na inwestora 

obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie 

ustawowym – zgodnie z art.66 ustawy ooś. 

W dniu 30.12.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie znak 

WOOŚ.4220.473.2020.DF, w którym również wniósł o nałożenie na inwestora obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu zgodny z art. 66 

ustawy ooś. 

Także Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach 

w postanowieniu z dnia 13.01.2021r., znak GL.RZŚ.435.171m.2020.KWK.2 stwierdził  

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i obowiązek sporządzenia 

raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie określonym szczegółowo w art. 66 ustawy 

ooś.  

Wobec powyższego, Wójt Gminy Cisek zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy ooś, w dniu 

27.01.2021r. wydał postanowienie nr IUR.6220.2.2021, w którym stwierdził, że dla niniejszego 

przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, oraz 

przedstawił zagadnienia, które należy szczególnie uwzględnić w Raporcie oddziaływania na 

środowisko. Informację o niniejszym postanowieniu zamieszczono w dniu 28.01.2021r. 

w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje 

o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek, oraz na tablicach 

ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Cisek i wsi Kobylice. 

Na niniejsze Postanowienie, w dniu 05.02.2021r. Inwestor złożył zażalenie nr GŚ/94/2021 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Cisek, 

w którym wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i umorzenia postępowania w tym 

zakresie. W dniu 10.02.2021r. do Wójta Gminy Cisek wpłynęło pismo Inwestora nr 

GŚ/103/2021 o wycofaniu niniejszego zażalenia.  

     W związku z Postanowieniem Wójta Gminy o potrzebie przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko, w dniu 12.05.2021r. (data wpływu) Inwestor złożył do Wójta 

Gminy Cisek Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozszerzenie 

obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego „Kobylice III" w zweryfikowanych granicach 

istniejącego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1" na terenie Kopalni Surowców 
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Mineralnych „Kobylice Południe”, zwany dalej Raportem ooś, opracowany przez Biuro 

Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk w kwietniu 2021 roku, w wersji  papierowej i jego 

elektronicznym zapisem na płycie cd - w 4 egz. 

     Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ooś, Wójt Gminy Cisek zawiadomieniem z dnia 

04.06.2021r. znak IUR.6220.2.2021 podał do publicznej wiadomości informację 

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i jednocześnie 

zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w sprawie określił termin 30 dni na składanie 

uwag i wniosków, oraz na zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zawiadomienia 

wywieszono  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, oraz we wsi Kobylice.  Niniejsze 

zawiadomienie wraz z Raportem ooś umieszczono w dniu 04.06.2021r. w publicznie 

dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego 

ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek. 

Zgodnie z art.77 ust.1, odpowiednio  pkt 1) i  pkt 4) ustawy ooś Wójt Gminy Cisek, zwrócił 

się pismem nr IUR.6220.2.2021 z dnia 04.06.2021r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu oraz do Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 

Polskie w Gliwicach o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także zgodnie z art. 77 ust.1pkt. 2 ustawy ooś 

do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu o wydanie opinii  

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W dniu 21.06.2021r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu 

wydał opinię sanitarną nr NZ.9022.4.18.2021.JK-H, w której zaopiniował niniejsze 

przedsięwzięcie pozytywnie, wskazując jednocześnie proponowane warunki realizacji 

przedsięwzięcia. 

Natomiast po analizie przedłożonej dokumentacji, w piśmie nr WOOŚ.4221.41.2021.AK.1 

z dnia 22.06.2021r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu wezwał inwestora do 

uzupełnienia Raportu ooś – wskazując zakres wymaganych do uzupełnienia kwestii – o czym 

powiadomiono strony postępowania (zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w sprawie) 

Zawiadomieniem Wójta Gminy Cisek z dnia 08.07.2021r. Niniejsze zawiadomienie 

umieszczono w dniu 08.07.2021r. w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach 

zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez Wójta Gminy 

Cisek, oraz zamieszczona na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Cisek i tablicy wsi 

Kobylice. 

Również Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

w Gliwicach w piśmie z dnia 06.07.2021r. nr GL.RZŚ.4360.31.2021.KWK.1 (wpływ do 

Urzędu Gminy w dniu 12.07.2021r.)  wniósł o nałożenie na Inwestora konieczność przedłożenia 

uzupełnień/wyjaśnień do złożonej dokumentacji wskazując także zakres tych 

uzupełnień/wyjaśnień. 

Niniejsze uzupełnienia do Raportu ooś sporządzone w dniu 03.08.2021r. (pn.: Załącznik nr 

1 do uzupełnienia w związku z pismem RZGW Gliwice znak  GL.RZŚ.4360.31.2021.KWK.1 

z dnia 6 lipca 2021r.), Inwestor przesłał pismem z dnia 04.08.2021r., nr GŚ/398/2021 Wójtowi 

Gminy Cisek w wersji papierowej i w formie zapisu elektronicznego na płycie cd. 

W/wymienione uzupełnienie Raportu ooś Wójt Gminy Cisek ponownie wysłał pismami nr  

IUR.6220.2.2021 z dnia 16.08.2021r. do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Kędzierzynie-Koźlu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, oraz do 

Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. 

W odpowiedzi na wezwanie RDOŚ w Opolu z dnia 22.06.2021r., Inwestor pismem z dnia 

21.07.2021r. nr GŚ/348/2021 zwrócił się z wnioskiem do RDOŚ w Opolu o wydłużenie terminu 

na przedłożenie odpowiedzi do dnia 16.08.2021r., na co pismem z dnia 23.07.2021r. znak 

WOOŚ.4221.41.2021.AK.2 RDOŚ w Opolu wyraził zgodę. Spółka Górażdże Kruszywa Sp. 

z o.o. pismem z dnia 27.07.2021r. nr GŚ/388/2021, zwróciła się do Wójta Gminy Cisek 
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o potwierdzenie rzeczywistego zagospodarowania terenu, sąsiadującego z obszarem 

planowanego przedsięwzięcia, na który Wójt Gminy Cisek odpowiedział pismem z dnia 

30.07.2021r. znak IUR.6220.2.2021. 

Inwestor pismem z dnia 16.08.2021 nr GŚ/411/2021 przedłożył uzupełnienie do Raportu ooś, 

które Wójt Gminy przesłał pismami z dnia 07.09.2021r. nr IUR.6220.2.2021 do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu oraz do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie w Gliwicach. 

W piśmie z dnia 18.08.2021r. nr NZ.9022.4.18-1.2021.JK-H Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu podtrzymał bez zmian swoja opinię sanitarną  z dnia 

21.06.2021r. znak NZ.9022.4.18.2021.JK-H. 

Obwieszczeniem Wójta Gminy Cisek z dnia 07.09.2021r. zawiadomiono ponownie  strony 

o przekazaniu przez inwestora uzupełninia/wyjaśnienia Raportu ooś., oraz o uzyskanych 

opiniach i pozostałej dokumentacji w sprawie, a także na podst. art 10 par 1 KPA  zawiadomiono 

o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją, wypowiedzenia się co do zebranych 

uwag i zgromadzonych dowodów. Niniejsze obwieszczenie wraz z pozostałą dokumentacją 

sprawy umieszczono w dniu 08.09.2021r. w publicznie dostępnym wykazie danych 

o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym przez 

Wójta Gminy Cisek, oraz wywieszono  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek, oraz we 

wsi Kobylice.  

W związku z dokonanymi przez Inwestora uzupełnieniami Raportu ooś i przedłożeniu  

wymaganych informacji:   

1. W piśmie z dnia 15.09.2021r., nr NZ.9022.4.18-1.2021.JK-H Państwowy Powiatowy 

Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu podtrzymał bez zmian swoją opinię sanitarną z dnia 

21.06.2021r.  NZ.9022.4.18.2021.JK-H. 

2. Dyrektor RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach 

postanowieniem z dnia 08.10.2021r., nr GL.RZŚ.4360.31.2021.KWK.2 uzgodnił warunki 

realizacji przedsięwzięcia i  określił  warunki jego realizacji zawierające uwagi dotyczące 

konieczności przewidzenia działań technicznych mających na celu ograniczenie emisji 

bezpośrednio do wód lub do ziemi. 

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu  postanowieniem z dnia 14.09.2021r., 

nr WOOŚ.4221.41.2021.AK.2 uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia i określił  

warunki jego realizacji zawierające uwagi dotyczące konieczności przewidzenia działań 

technicznych mających na celu ograniczenie wpływu na środowisko. 

 

Przed wydaniem decyzji środowiskowej, obwieszczeniem z dnia 02.12.2021 nr 

IUR.6220.2.2021, organ prowadzący postępowanie administracyjne zawiadomił strony 

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów 

i materiałów w terminie 7 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia, o czym poinformował  

poprzez obwieszczenie  na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz we wsi Kobylice. 

Niniejsze obwieszczenie umieszczono w dniu 02.12.2021r. w publicznie dostępnym wykazie 

danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym 

przez Wójta Gminy Cisek. 

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zaklasyfikowane, 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; (Dz. U. z 2019r., poz. 1839), do 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

      

Charakterystyka niniejszego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
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Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na rozszerzeniu obszaru eksploatacji złoża 

kruszywa naturalnego „Kobylice III", w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru 

górniczego „Kobylice Południe 1", na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice 

Południe" położonych na gruntach miejscowości Kobylice, gmina Cisek, na działkach 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. 

Z koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Kobylice III" udzielonej 

decyzją Marszałka Województwa Opolskiego nr 36/2006 znak sprawy DOŚ.II.JJ-7513/24/06 

z dnia 6 grudnia 2006 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzjami Marszałka 

Województwa Opolskiego: znak sprawy DOŚ.II.JJ.7513-11/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r. oraz 

decyzja znak DOŚ-II.7422.1.13.2015.JJ z dnia 29 lutego 2016 r. wynika, że wyznaczony został 

obszar górniczy „Kobylice Południe 1" o powierzchni 503 214 m2 oraz teren górniczy 

„Kobylice Południe 1" o powierzchni 503 214 m2. 

Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje żadnych zmian w zakresie funkcjonowania  

istniejącego zakładu przeróbczego. Teren planowanego rozszerzenia obszaru eksploatacji 

kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża „Kobylice III", w zakresie objętym 

niniejszym opracowaniem, będzie się składał z dwóch odrębnych części, oddzielonych od 

siebie drogą gruntową na działce nr 525 oraz rowem melioracyjnym na działce nr 276/1, tj.: 

- obszaru zachodniego – o łącznej powierzchni ok. 13,25 ha; 

- obszaru wschodniego – o łącznej powierzchni ok. 4,95 ha.  

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 554, 555, 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. 

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). 

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. 

Obszar planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, ustanowionym Uchwałą Nr XXXVII/165/2005 Rady Gminy Cisek z dnia 5 

grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kobylice 

III” zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w gminie Cisek (Dz. Urz. Woj. Op. nr 2 poz. 13). 

Działki o nr ew. 386/2, 396, 409/2 położone są na obszarze oznaczonym jako 2PE (teren 

eksploatacji), działki o nr ew. 454, 455, 456/1 na obszarze oznaczonym jako 2PE (teren 

eksploatacji) oraz PE-F (tereny filarów ochronnych), działki o nr ew. 543, 565, 566 na obszarze 

oznaczonym jako 1 PE (tereny eksploatacji), 5PE-S (tereny nadkładów), działki o nr ew. 544, 

545, 546, 547, 548, 564, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 

582 na obszarze oznaczonym jako 1PE (teren eksploatacji) oraz PE-F (tereny filtrów 

ochronnych), działki o nr ew. 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 

562, 563 oraz 567 na obszarze oznaczonym jako 1 PE (tereny eksploatacji), PE-F (tereny filtrów 

ochronnych), 5 PE-S (tereny nadkładu), działka o nr ew. 583 na obszarze oznaczonym jako PE-

F (tereny filtrów ochronnych), działka o nr ew. 402/3 na obszar oznaczonym jako 2 PE (teren 
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eksploatacji) oraz 1 PE-S (teren nakładów), działka o nr ew. 457 na obszarze oznaczonym jako 

2PE (teren eksploatacji), PE-F (teren filarów ochronnych) oraz 1 PE-S (tereny nadkładów), 

działka o nr ew. 458 na obszarze oznaczonym jako PE-F (tereny filarów ochronnych) oraz 1 

PE-S (tereny nadkładów) oraz działki o nr ew. 386/1 oraz 409/7 położona częściowo na 

obszarze oznaczonym jako 2 PE (teren eksploatacji) oraz 1 PE-S (tereny nadkładu), działka 

o nr ew. 409/10 położona częściowo na obszarze oznaczonym jako 1 PE-S (tereny nadkładów). 

W granicach projektowanego obszaru górniczego planowane jest wydobycie kopaliny 

oraz tymczasowe zwałowanie nadkładu. Eksploatacja zasobów kruszywa naturalnego 

prowadzona będzie metodą odkrywkową. 

Obecnie w ramach 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 procesie przerobu kruszyw naturalnych na terenie kopalni, na istniejącym zakładzie 

przeróbczym. 

Praca kopalni przewidywana jest bez zmian w systemie trzyzmianowym, w porze dziennej 

i nocnej. Nie planuje się zwiększenia zatrudnienia. 

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; 

oraz 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 ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się zwiększenie wielkości wydobycia, 

które aktualnie maksymalnie wynosi 600 000 ton rocznie, a po zrealizowaniu przedsięwzięcia 

wzrośnie do 850 000 ton rocznie (warunek I.1a). Z kolei szacowana, rzeczywista wielkość 

produkcji kruszywa wynosząca obecnie 550 000 ton rocznie, wzrośnie do 750 000 ton rocznie. 

W pierwszej fazie, z powierzchni złoża, zdejmowana będzie 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. 

Część nadkładu zostanie wykorzystana do utworzenia od północnej strony wyrobiska wałów 

ziemnych, które pełnić będą rolę ekranów chroniących przed hałasem związanym z pracą 

maszyn i urządzeń eksploatowanych na terenie kopalni, istniejącą zabudowę mieszkaniową 

miejscowości Kobylice (warunek I.1b). 

W drugiej fazie prowadzone będzie 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, za pomocą  systemu przenośników zainstalowanych 

w wykonanym, pod drogą, przepuście, transportowana będzie do istniejącego zakładu 

przeróbczego. Ilość przenośników taśmowych transportujących surowiec na zasobnik zakładu 

przeróbczego będzie zależna od aktualnego miejsca eksploatacji złoża. Maksymalna długość 

przenośnika taśmowego wyniesie ok. 1100 m. 

Proces przeróbczy polega na uszlachetnianiu kopaliny poprzez jej przesiewanie z udziałem 

wody i kruszenie w istniejącym zakładzie przeróbczym. Woda do procesu produkcji, w ilości 

1650000 m3/ rok (warunek I.1c), tak jak do tej pory,  pobierana będzie, za pomocą pompy, 

z wyrobiska zlokalizowanego w pobliżu zakładu przeróbczego. Dostarczanie wody 

technologicznej wymagane jest w dwóch miejscach ciągu technologicznego tj.:, 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 (stanowiącą odpady wydobywcze). 

Po sedymentacji osadów, woda z wyrobiska będzie zawracana do procesu przeróbki kruszywa 

(warunek I.1d).  

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 (warunek I.1e). 

W raporcie przeanalizowano dwa warianty przedsięwzięcia różniące się sposobem 

transportu wydobywanego kruszywa do zakładu przeróbczego. W wariancie proponowanym 

przez inwestora kruszywo będzie transportowane za pomocą przenośników taśmowych 

wyposażonych w stacje napędowe. W racjonalnym wariancie alternatywnym rozważano 

możliwość wykorzystywania do tego celu specjalnych pojazdów ciężarowych (wozideł 

o ładowności ok. 30-40t) oraz wykonanie drogi z betonowych płyt drogowych w pasie 

przewidzianych przenośników ZL2-ZL3-ZL4-ZL5. W wariancie tym zamiast 5 pracujących 

ciągle przenośników wraz z napędami (o poziomie mocy akustycznej odpowiednio: 75 dB i 87 

dB) każdego dnia wymagany byłby przejazd ok. 80 pojazdów (o poziomie mocy akustycznej 

97 dB) na trasie z obszaru wydobycia do zakładu przeróbczego i z powrotem. Biorąc pod uwagę 

moc akustyczną pojedynczego pojazdu, częstotliwość przejazdów oraz dodatkowy hałas 

związany z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów ocenia się, że wariant alternatywny będzie 

wiązał się z większym oddziaływaniem akustycznym niż wariant proponowany przez 
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inwestora. Ponadto konieczność wykonania utwardzonej drogi z płyt betonowych skutkuje 

większym oddziaływaniem akustycznym tego wariantu także na etapie realizacji. 

Podczas realizacji przedsięwzięcia występować będą źródła emisji do powietrza 

pochodzące: 

• z dowozu materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń, z wykorzystaniem transportu 

samochodowego, 

• z wywozu mas ziemnych z wykopów, niewykorzystanych materiałów i sprzętu 

z wykorzystaniem transportu samochodowego, 

• z prac budowlanych np. budowa przepustu, fundamentów, infrastruktury technicznej (kabli, 

utwardzeń, itp.), mogące powodować niewielkie i krótkotrwałe emisje niezorganizowane 

pyłu. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia prace będą miały niewielki wpływ na stan 

zanieczyszczenia powietrza. Emisja pyłowa i zanieczyszczeń gazowych związana będzie 

głównie 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. 

Wydobywanie kruszywa naturalnego oraz jego wstępne przesiewanie na terenie kopalni 

odbywa się w technologii mokrej. Wszystkie późniejsze procesy uszlachetniania (przesiewanie, 

płukanie, itp.) prowadzone na terenie zakładu przeróbczego odbywają się także przy 

wykorzystaniu 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 są procesy spalania oleju napędowego w silnikach spalinowych 

maszyn pracujących podczas zdejmowania nadkładu lub jego wykorzystywania do 

rekultywacji oraz na zakładzie przeróbczym. 

W obliczeniach uwzględniono skumulowane oddziaływanie związane z emisją 

zanieczyszczeń do powietrza planowanego przedsięwzięcia z istniejącym zakładem 

przeróbczym oraz załadunkiem i spedycją produktów. 

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wynika, że stężenia 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym nie spowodują przekroczeń wartości 

dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym, poza terenem inwestycji. 

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze przekroczeń poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu. W ramach planowanej instalacji nie przewiduje się emisji benzo(a)pirenu do 

powietrza atmosferycznego, tym samym przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na jakość 

powietrza atmosferycznego w tym zakresie. 

Na etapie realizacji przedsięwzięcia głównymi źródłami hałasu będą prace budowlano-

montażowe, obejmujące wykonanie przepustu pod drogą, przedłużenie przenośników 

taśmowych transportujących kopalinę i doprowadzenie instalacji elektrycznej, a także ruch 

pojazdów obsługujących budowę. Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w fazie 

realizacji przedsięwzięcia. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie 

krótkotrwałe (w porównaniu z fazą eksploatacji) i nie spowoduje trwałych zmian 

w środowisku. Biorąc pod uwagę zakres i czas trwania prac etapu realizacji przedsięwzięcia 

ocenia się, iż hałas emitowany przez maszyny i urządzenia wykonujące prace budowlane nie 

wpłynie w sposób znaczący na zdrowie ludzi oraz klimat akustyczny najbliższych terenów 

podlegających ochronie akustycznej. 
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Obszar górniczy „Kobylice Południe 1" wraz z zakładem przeróbczym oraz obszarem 

planowanego przedsięwzięcia, jak wskazano wyżej, 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. 

Natomiast brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, objętego 

oddziaływaniem akustycznym eksploatacji przedsięwzięcia. Na podstawie faktycznego 

wykorzystania i zagospodarowania ww. terenu Wójt Gminy Cisek określił jego charakter. 

Najbliżej położone tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu przedsięwzięcia: na północ od planowanego obszaru wschodniego eksploatacji złoża 

znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a na północ od planowanego 

obszaru zachodniego eksploatacji złoża – teren zabudowy zagrodowej. W dalszej odległości na 

północ znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, zabudowy zagrodowej i tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Tereny położone 

na południe, wschód i zachód od planowanego przedsięwzięcia nie są normowane akustycznie. 

Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat akustyczny będzie związane głównie z pracą 

istniejących maszyn i urządzeń, wykorzystywanych aktualnie na terenie istniejącej kopalni, 

które po rozpoczęciu działalności na nowych obszarach będą zmieniać swoje położenie 

w miarę postępującej eksploatacji złoża, tj.: 

• pogłębiarka - o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 85 dB; 

• spycharka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

• ładowarka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

• zgarniarka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

• koparka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

• wozidło/samochód ciężarowy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 97 dB). 

Opcjonalnie przewiduje się również zastosowanie nowych urządzeń (odwadniacza 

o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 75 dB i przesiewacza wstępnego piasku 

na wydobyciu o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 90 dB). Ponadto źródłami hałasu 

będzie 5 przenośników taśmowych (o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym 

niż 75 dB) napędzanych 4 stacjami napędowymi (o poziomie mocy akustycznej każdej z nich 

nie większym niż 87 dB), których długość i lokalizacja będzie się zmieniać w miarę 

postępującej eksploatacji. 

Na terenie istniejącego zakładu przeróbczego wykorzystywane są urządzenia mobilne 

i stacjonarne, takie jak: 

• przesiewacz wstępny o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 93,5 dB; 

• pompy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 84 dB; 

• napęd przenośnika taśmowego na estakadzie o poziomie mocy akustycznej nie większym 

niż 93 dB; 

• napęd przenośnika taśmowego I o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 87 dB; 

• przesiewacz dwupokładowy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 93,5 dB; 

• kruszarka stożkowa o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 104 dB; 

• przesiewacz frakcyjny z przenośnikiem zakrężnym o poziomie mocy akustycznej nie 

większym niż 94,5 dB; 

• napęd przenośnika zakrężnego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 87 dB; 

• napęd przenośnika taśmowego na pryzmę 3000t o poziomie mocy akustycznej nie większym 

niż 87 dB; 

• 1 przenośnik taśmowy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 84,5 dB oraz 7 

przenośników taśmowych o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 

82 dB; 
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• samochody ciężarowe (spedycja); 

• spycharka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB; 

• ładowarka o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102 dB. 

Eksploatacja kopalni (wydobywanie i transport kopaliny) będzie prowadzona przez całą 

dobę. Przewiduje się, że czas pracy pojazdów wykorzystywanych do prac odkrywkowych 

związanych z udostępnianiem złoża (spycharki, ładowarki, zgarniarki, koparki, wozidła) 

wyniesie maksymalnie po 4 godziny dziennie. 

W raporcie przedstawiono obliczenia propagacji hałasu sporządzone dla pory dnia i nocy 

w siatce obliczeniowej oraz w 11 punktach kontrolnych, zlokalizowanych na granicy terenów 

chronionych akustycznie. Obliczenia te wykonano dla wariantu najmniej korzystnego 

względem istniejącej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, tj.: z najbardziej na północ 

wysuniętą lokalizacją pogłębiarki, odwadniacza na wydobyciu i przesiewacza piasku na 

wydobyciu oraz przebiegiem przenośników taśmowych na odcinku od pogłębiarki aż do 

istniejącego zakładu przeróbczego z węzłami stanowiącymi stacje napędowe przenośników, 

a także okresowo pracującymi przy przemieszczaniu nadkładu na nowym obszarze: ładowarką, 

koparką, zgarniarką i spycharką oraz wozidłem/samochodem ciężarowym. 

W obliczeniach uwzględniono również źródła hałasu eksploatowane na terenie istniejącego 

zakładu przeróbczego oraz założono wykonanie wałów ziemnych, które pełnić będą rolę 

ekranów chroniących istniejącą zabudowę mieszkaniową miejscowości Kobylice przed 

hałasem związanym z pracą maszyn i urządzeń na terenie kopalni. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że eksploatacja przedsięwzięcia, 

zgodnie z przyjętymi założeniami (wykonanie wałów ziemnych przed rozpoczęciem głównych 

prac wydobywczych (warunek I.2) oraz ograniczenie czasu pracy źródeł hałasu, (warunek 

I.1h oraz warunek I.1i), nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na 

terenach chronionych. Na mapie rozkładu pola akustycznego dla pory dziennej izolinie 

równoważnego poziomu hałasu: 50 dB (reprezentująca wartość dopuszczalną na terenie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) oraz 55 dB (reprezentująca wartość dopuszczalną na 

terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej i terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych) nie obejmują swym zasięgiem terenów, które podlegają prawnej ochronie 

przed hałasem. Mapa rozkładu pola akustycznego dla pory nocnej, potwierdza, że  izolinie 

o poziomach odpowiednio 40 dB i 45 dB nie obejmują swym zasięgiem terenów chronionych 

akustycznie. 

Zgodnie z pkt. I.3 (wg  postanowienia RDOŚ w Opolu) w celu porównania zakresu 

oddziaływania projektowanej kopalni, wskazanego w raporcie ooś, z rzeczywistym jej 

oddziaływaniem na środowisko, należy  przedstawić analizę porealizacyjną, o której mowa 

w art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy ooś., obejmującą  ocenę klimatu akustycznego na terenach prawnie 

chronionych przed hałasem. Analiza powinna być oparta o wyniki pomiarów hałasu 

w środowisku, przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi metodykami referencyjnymi, 

określonymi w przepisach szczególnych, w punktach zlokalizowanych na granicy terenów 

chronionych, oznaczonych w treści raportu ooś (mapa z izofonami) numerami 1-11. 

Zgodnie z zapisami ww. punktu I.3, analizę należy wykonać i przedstawić Regionalnemu 

Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu, Staroście Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu w terminie 6 miesięcy od 

rozpoczęcia eksploatacji kopalni (wydobycia kruszywa). 

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia brak jest innych przedsięwzięć, z którymi może 

dochodzić do kumulowania się oddziaływań w zakresie emisji hałasu, lub których 

oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. 

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia, będą generowane następujące rodzaje 

odpadów: odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów [17 01 01] w ilości 

ok. 2 Mg, tworzywa sztuczne [17 02 03] w ilości ok. 0,5 Mg, żelazo i stal [17 04 05] w ilości 
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ok. 1 Mg, mieszaniny metali [17 04 07] w ilości ok. 1 Mg, kable inne niż wymienione w 17 04 

10 [17 04 11] w ilości ok. 0,5 Mg, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 

05 03 [17 05 04] w ilości ok. 100 Mg oraz zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu 

inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 [17 09 04] w ilości ok. 10 Mg. Na etapie 

realizacji przedsięwzięcia podmiotem odpowiedzialnym za prawidłowe gospodarowanie 

odpadami, w tym za przekazanie ich jednostkom uprawnionym do gospodarowania odpadami, 

będzie wykonawca robót budowlanych. Wyjątkiem będzie odpad o kodzie 17 04 05 (żelazo 

i stal) za którego zagospodarowanie odpowiadać będzie Inwestor. 

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wymienione 

w decyzji Marszałka Województwa Opolskiego znak sprawy DOŚ-IV.7243.3.6.2012.DP z dnia 

29 maja 2012 r. zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi dla 

Górażdże Kruszywa sp. z o.o. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, powstającymi na 

terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Kobylice Południe” obejmującą gospodarowanie 

odpadami o kodach: 

• 01 04 12 - Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione 

w 01 04 07 i 01 04 11 - masy organiczne i skalne (kawałki drzew i korzeni zanieczyszczone 

piaskami, żwirem i gliną); 

• 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). 

Zgodnie z przedmiotową decyzją, która nie będzie wymagała zmian w związku z realizacją 

planowanego przedsięwzięcia (ponieważ planowane zwiększenie wydobycia nie wpłynie na 

wzrost ilość wytwarzanych odpadów w ilościach przekraczających wartości określone w w/w 

decyzji) odpady te będą zagospodarowane do wypełnienia wyrobiska górniczego. 

Drugą grupę odpadów, jakie mogą powstawać na terenie planowanego przedsięwzięcia 

stanowią 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 związanych z tym odpadów.  

Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, na terenie 

projektowanej eksploatacji złoża wykluczono możliwość magazynowania jakichkolwiek 

odpadów. Magazynowanie odpadów dopuszczone jest w zorganizowanych specjalnie do tego 

celu miejscach, zlokalizowanych w rejonie zaplecza technicznego kopalni (warunek I.1f). 

Wytwarzane odpady będą zagospodarowywane tak  jak dotychczas, tj.: 

• odpady niebezpieczne takie jak: mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 

chlorowcoorganicznych [13 01 10*], mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 

niezawierające związków chlorowcoorganicznych [13 02 05*], opakowania zawierające 

pozostałości substancji niebezpiecznych lub nim zanieczyszczone [15 01 10*], sorbenty, 

materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny od 

wycierania (np. ścierki, szmaty), ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 

niebezpiecznymi (np. PCB) [15 02 02*], filtry olejowe [16 01 07*], zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 01 12 [16 02 

13*] oraz baterie i akumulatory ołowiowe [16 06 01*] – będą przekazywane do 

zagospodarowania specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia; 

• odpady inne niż niebezpieczne takie jak: odpady z tworzyw sztucznych [07 02 13], 

odpadowy toner drukarski inne niż wymiennie w 08 03 17 [08 03 18], zużyte opony [16 

01 03], inne niewymienione elementy [16 01 22], inne niewymienione odpady [16 01 99], 

elementy usunięte zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15* [16 02 16] oraz 
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żelazo i stal [17 04 05] - będą również przekazywane do zagospodarowania 

specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia. 

Planowane prowadzenie dalszej eksploatacji złoża „Kobylice III" objęte zakresem raportu 

oraz prowadzenie przeróbki kruszyw na terenie istniejącego zakładu przeróbczego nie wpłynie 

znacząco na wzrost ilości wytwarzanych odpadów. 

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 po rozszerzeniu obszaru 

eksploatacji. 

Woda na cele technologiczne w ilości ok 1650000 m3/rok będzie tak jak przed rozszerzeniem 

obszaru eksploatacji pobierana z własnego wyrobiska górniczego zlokalizowanego w pobliżu 

zakładu przeróbczego i po wykorzystaniu z powrotem do niego zawracana. 

Na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych przewiduje się powstawanie ścieków 

bytowych w ilości ok. 10 m3 związanych z potrzebami fizjologicznymi pracowników budowy. 

Pracownicy będą korzystać z istniejących na terenie kopalni węzłów sanitarnych lub 

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. 

Na etapie eksploatacji, po rozszerzeniu obszaru eksploatacji, ponieważ nie planuje się 

wzrostu zatrudnienia, ilość powstających ścieków pozostanie bez zmian i 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. 

W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i uszlachetniania kruszywa nie powstają 

ścieki technologiczne, których odprowadzanie wymagałoby wcześniejszego podczyszczania 

lub gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Woda pobierana jest z własnego wyrobiska. 

Część pobranej wody w trakcie procesu uszlachetniania jest tracona wraz z kruszywem 

w wyniku parowania, dlatego ilość odprowadzanych wód do wyrobiska dla przewidywanej 

wielkości wydobycia szacuje się na ok. 1 500 000 m3/rocznie.  

Planowane rozszerzenie obszaru eksploatacji nie obejmuje realizacji nowych obiektów 

kubaturowych czy też elementów zagospodarowania terenu, z których wymagane byłoby 

dodatkowe zorganizowane odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. 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. Wody opadowe i roztopowe zebrane z odwadnianej części 

terenu istniejącego zakładu przeróbczego odprowadzane będą 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 2017 r. wody opadowe 

odprowadzane są do odbiornika po uprzednim podczyszczeniu na osadniku zintegrowanym 

z separatorem koalescencyjnym o przepustowości nominalnej do 15 l/s. 

Przedsięwzięcie realizowane jest poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa 

w art. 6 pkt 1-3, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1098), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana poza granicami oraz poza bezpośrednim 

sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi 

oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. 
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W granicach inwestycji nie występują chronione gatunki roślin, grzybów, jak również 

siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla Wspólnoty. 

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania objętych ochroną 

bezkręgowców i ssaków. W miejscu planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie 

stwierdzono żerujące żaby trawne, ropuchy szare i ropuchy zielone, żerujące jaszczurki zwinki 

i zaskrońce. Na obszarze inwestycji  stwierdzono żerowanie pospolitych na tym terenie 

gatunków ptaków: cierniówki, kapturka, makolągwy, modraszka, muchołówki szarej, 

kopciuszka, kosa, pliszki siwej, skowronka, trznadla, sroki, strzyżyka, szpaka, wilgi czy zięby. 

Są to gatunki w większości bardzo liczne i liczne, o szerokich możliwościach 

przystosowawczych. W obrębie obszaru planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono 

żadnego stanowiska lęgowego ptaków chronionych, jednakże nie można wykluczyć 

gniazdowania, niektórych z tych gatunków na obszarze inwestycji. Złoże będzie udostępniane 

etapami. W związku z powyższym, aby wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania 

na awifaunę, by zapobiec utracie ptasich lęgów prace związane z udostępnianiem złoża należy 

wykonać po okresie lęgowym (warunek I.1g). Zminimalizuje to śmiertelność innych zwierząt 

przystępujących do rozrodu na terenach przeznaczonych do przejęcia na cele eksploatacji 

złoża. Na podstawie przedłożonego materiału dowodowego można stwierdzić, ze zastosowane 

środki minimalizujące są wystarczające z punktu widzenia ochrony fauny. 

Inwestycja obejmuje obszary użytkowane w większości rolniczo. Niewielki fragment 

przeznaczony do eksploatacji stanowi nieużytek porośnięty krzewami i samosiewem drzew 

z gatunków brzoza brodawkowata, olsza czarna, wierzba krucha, które zostaną wycięte. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza zasięgiem korytarzy ekologicznych oraz 

poza korytarzami ekologicznymi dużych ssaków wyznaczonymi przez Instytut Badania 

Ssaków PAN w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot. Najbliżej 

położonym korytarzem ekologicznym jest korytarz KPd-19 Dolina Górnej Odry, którego 

najbliższa granica znajduje się w odległości ok. 900 m w kierunku wschodnim. Jednocześnie 

inwestycja realizowana jest w granicach dolinnego międzynarodowego korytarza 

ekologicznego Odra, wyznaczonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Opolskiego. Inwestycja wiąże się z powiększeniem istniejącej odkrywki - nie 

wpłynie istotnie na możliwości migracyjne. Prowadzona eksploatacja złoża na obecnie 

występujących gruntach ornych nie spowoduje istotnych negatywnych zmian w warunkach 

migracji. Po zakończeniu eksploatacji przewiduje się wzrost drożności korytarza 

ekologicznego w zakresie migracji ptaków i płazów oraz innych gatunków roślin i zwierząt 

związanych z dolinami rzecznymi. 

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach 

fizjonomicznych krajobrazu wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu 

naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora 

i K. Badora 2006). Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice terenu oraz brak dużych 

zadrzewień otwarcia widokowe z terenu przedsięwzięcia zaznaczają się głównie w kierunku 

południowym i zachodnim na tereny rolne oraz w kierunku północnym w kierunku zabudowy 

mieszkaniowej miejscowości Kobylice, jednakże nie pozwalają dokonywać wglądów 

krajobrazowych w dalekiej perspektywie. Planowane jest poszerzenie istniejącego już 

w lokalnym krajobrazie wyrobiska. Rekultywacja w kierunku wodnym spowoduje  

powiększenie antropogenicznych elementów wzbogacających lokalny krajobraz i wpłynie 

pozytywnie na wzbogacenie środowiska przyrodniczego. 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenach zalewowych. Skrajne 

zjawiska pogodowe tak jak grad, wichura, susza, bardzo wysokie lub niskie temperatury, 

intensywne opady deszczu 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. Planowane przedsięwzięcie 
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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. 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. 

Jak wynika z Raportu ooś nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań 

skumulowanych. Oddziaływanie w zakresie przekształceń terenu będzie ograniczało się do 

terenu planowanej eksploatacji i nie będzie się kumulowało z potencjalnymi zmianami na 

terenach sąsiednich. Ponadto również możliwy lej depresji wywołany eksploatacją złoża nie 

będzie wykraczał poza obszar działkę objętych zakresem przedsięwzięcia.  

Prawidłowa realizacja wydobywania kruszywa naturalnego  jak i eksploatacja planowanego 

przedsięwzięcia, przy stosowanych i przyjętych zabezpieczeniach środowiska, nie będzie 

oddziaływać w sposób ponadnormatywny na stan środowiska i zdrowie ludzi. 

Realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia 

wystąpieniem poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. 
Zgodnie z  art. 80  ustawy ooś, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, oraz  stanowiskiem 

organu opiniującego i organów uzgadniających orzeczono jak w sentencji decyzji. 

Pouczenie: 
     Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za 

pośrednictwem Wójta Gminy Cisek w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu 

terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu 

administracji publicznej, który wydał decyzję.  

Z dniem doręczenia Wójtowi Gminy Cisek oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 

odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 

 

                                                                       WÓJT 

                                                                                        /-/ mgr inż. Rajmund Frischko 

 

Załącznik: 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia    

 

 

 

Otrzymują: 

1. Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., Chorula ul. Cementowa 1. 

2. Strony - poprzez obwieszczenie. 

3. a/a. 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Firmowa 1.  

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kędzierzynie-Koźlu ul. Anny 14. 

3. RZGW w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Gliwice 

ul. Sienkiewicza 2.  
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WÓJT GMINY CISEK 

 

Załącznik nr 1 do decyzji Wójta Gminy Cisek z dnia 28. 12.2021r. znak IUR.6220.2.2021  

 

Charakterystyka planowanego 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” 

 

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 554, 555, 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 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.  

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. 
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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. 

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. 

 

 

                                                                                                          WÓJT 

                                                                                        /-/ mgr inż. Rajmund Frischko 
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