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1. Podstawa opracowania i uwagi 

Aneks do Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na 

wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Roszowice”, gmina Cisek opracowany został 

w związku z wezwaniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nr 

WOOŚ.4221.89.2021.ES.1 z dnia 22 listopada 2021 roku o przedłożenie uzupełniających 

informacji i wyjaśnień. – odpowiedzi strony 5-30 

Uzupełnienia do Raportu opracowane zostały w związku z wezwaniem Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.RZŚ.4360.74.2021.KWK.1 z dnia 3 grudnia 

2021 roku o przedłożenie uzupełniających informacji i wyjaśnień. – odpowiedzi strony 32-

42 

 

Uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

1. Przedstawić porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 

c) dobra materialne, 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 

e) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, oraz 

ciągłość łączących je korytarzy ekologicznych, 

f) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-e. 

2. W raporcie wskazano, że powierzchnia złoża wynosi 26,97 ha, natomiast 

powierzchnia wyrobiska (po wyeksploatowaniu złoża) ok. 20 ha. W związku z powyższym: 

a) podać powierzchnię terenu i obszaru górniczego, 

b) wyjaśnić rozbieżności między powierzchnią złoża oraz powierzchnią wyrobiska (po 

zakończeniu eksploatacji). 

3. Podać miejsce lokalizacji zakładu przeróbczego, opisać proces technologiczny 

prowadzony na terenie zakładu. 

4. Podać maksymalną godzinową oraz maksymalną roczną wielkość przerobu kopaliny 

w zakładzie przeróbczym. 

5. Podać maksymalną ilość kruszywa magazynowaną na terenie kopalni oraz określić 

frakcję magazynowanego kruszywa. 

6. Podać sposób gospodarowania wodą w ramach procesów obróbki kruszywa, w tym 

wskazać miejsce i sposób jej odprowadzania. 

7. Podać sposób zasilania poszczególnych urządzeń wykorzystywanych na terenie 

zakładu przeróbczego. 
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8. W raporcie podano cyt. „Parkowanie, tankowanie i naprawa maszyn odbywać się 

będzie w obrębie terenu górniczego w granicach obszaru zakładu przeróbczego", wskazano 

również, że grunt, w postaci glin pylastych, będzie zagęszczony, co stanowić będzie ochronę 

dla wód podziemnych. Z uwagi na no, iż nie odniesiono się do ewentualnego 

zanieczyszczenia gruntu podczas napraw lub tankowania sprzętu należy przenalizować 

sposób zabezpieczenia gruntu w miejscu prowadzenia napraw i tankowania sprzętu 

używanego na terenie kopalni oraz w miejscu magazynowania odpadów. 

9. Precyzyjnie określić miejsca magazynowania oraz ilości odpadów wydobywczych 

powstałych w trakcie eksploatacji kopaliny i jej przerobu oraz wskazać sposób 

gospodarowania nimi. 

10. Podać ilości powstających odpadów związanych z konserwacją i naprawą urządzeń 

na terenie kopalin i zakładu przeróbczego. 

11. Przedstawić aktualne tło zanieczyszczeń dla terenu kopali określone przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska . 

12. Przedstawić obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrzu atmosferycznym 

oraz ich graficzną interpretację uwzględniające: 

c) proces wydobycia z warstwy niezawodnionej 

d) proces przeróbki na zakładzie przeróbczym 

e) magazynowanie kruszywa na terenie przedsięwzięcia; 

f) pylenie z pryzm magazynowanego nadkładu 

g) spalanie paliw w maszynach i urządzeniach na terenie koplanii i zakładu 

przedsięwzięcia 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr. 16, poz.87) referencyjne 

metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu wskazuje cyt. : 

„Emisję maksymalna określa się dla tej fazy procesu, w której w ciągu jednej godziny jest 

emitowana największa masa substancji. W przypadku trwania maksymalnej emisji krócej niż 

przez jedną godzinę należy obliczyć najwyższą średnią emisję odniesioną do jednej godziny. 

W przypadku emitorów pracujących okresowo lub ze zmieniającymi się w ciągu roku emisją i 

parametrami (v i T) obliczenia poziomów substancji w powietrzu należy wykonywać dla 

takich podokresów, w czasie których; 

1) nie zmienia się liczba jednocześnie pracujących emitorów w zespole; 

2) emisja z każdego emitora nie zmienia się o więcej niż 25 %; 

3) parametry emitora (v, T) nie zmieniają się o więcej niż 25 %." 

Rozporządzenie wskazuje, że w przypadku zmiennej emisji należy ustalić podokresy, nie 

zwalnia w takich przypadkach z wykonywania obliczeń. 
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13. W celu zidentyfikowania obszarów i obiektów podlegających ochronie przed hałasem, 

znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, należy przedstawić kwalifikację 

akustyczną terenu, dokonaną przez właściwy organ, na podstawie faktycznego 

zagospodarowania i wykorzystania terenu, zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

prawo ochrony środowiska (D.U. z 2021, poz. 1973). 

14. Zweryfikować wykaz urządzeń hałasotwórczych. W tabeli nr 7 wyszczególniono: 

koparkę przedsiębierną, 2 ładowarki, przesiewacz, odwadniacz, kruszarkę, koparkę 

pływającą i transport samochodowy. Natomiast w tabeli nr 9 wymieniono: odwadniacz, 

kruszarkę, przesiewacz, transport refuler, koparkę i 2_wozidła - nie jest jasne, czy są to te 

same urządzenia. 

15. W analizie akustycznej należy również uwzględnić przenośniki taśmowe - jeżeli są 

one przewidywane. 

16. Podać parametry projektowanych wałów ziemnych (ekranów akustycznych), w tym 

ich: długość, wysokość oraz współrzędne prostokątne końców i punktów załamania osi wału. 

Przedstawić je na czytelnym podkładzie mapowym. 

17. W raporcie podano, że cyt. "Funkcje ekranów akustycznych pełnić będą wały gleby, 

hałdy nadkładu...", w związku z tym, że złoże będzie udostępniane sukcesywnie podać 

kolejność tworzenia wałów ziemnych wraz z odniesieniem się do akustycznego 

oddziaływania przedsięwzięcia w początkowej fazie eksploatacji złoża (krótki odcinek wału 

ziemnego), 

18. Jak wynika z raportu, w bliskim sąsiedztwie przedmiotowego złoża znajdują się złoża 

kruszywa naturalnego „Roszowicki Las" oraz „Bierawa". Złoże „Roszowicki Las" jest 

rozpoznane wstępnie, a złoże „Bierawa" jest przedmiotem eksploatacji i ma duże roczne 

wydobycie na poziomie - 0,5 min t (Bilans Zasobów, 2020). 

Z raportu wynika, że przewidziano częściowe odwodnienie złoża, co wiąże się z obniżeniem 

zwierciadła wody w wyrobisku o 3 metry. 

W związku z powyższym należy wyjaśnić czy lej depresji przedmiotowej kopalni ulegnie 

połączeniu z ww. istniejącymi już wyrobiskami, oraz podać (w miarę postępu eksploatacji 

kruszywa) jakie będzie oddziaływanie odwodnień (obniżenie zwierciadła wody) na zasoby 

wód podziemnych. 

19. Wskazać gdzie odprowadzana będzie woda z odwadniania wyrobiska. . 

20. Przedstawić wpływ odwodnienia złoża na uprawy rolne prowadzane w pobliżu 

kopalni. 

21. Przedstawić oświadczenia autora raportu, a w przypadku gdy wykonawcą raportu jest 

zespół autorów - kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 

74a ust. 2 ustawy ooś. 
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Uzupełnienie dokumentacji raportu dla RDOŚ 

 

Ad.1.  Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na,  

W raporcie przedstawiono 3 warianty realizacji przedsięwzięcia oparte na różnych 

rozwiązaniach technologicznych wydobycia kopaliny. Dla projektów górniczych o tak małej 

skali zaproponowanie wariantów jest niezwykle trudne. Racjonalność przedsięwzięcia wynika 

z wiedzy inżyniera, który przygotowuje założenia do Projektu Zagospodarowania Złoża przed 

rozpoczęciem eksploatacji, oraz z kalkulacji ekonomicznej. Poprawność tego dokumentu jest 

sprawdzana przez organ koncesyjny, w tym wypadku Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego oraz uzgadniany przez władze gminy. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że w 

przypadku złoża kopalin, które wyznaczono w oparciu o prace geologiczne, nie można 

zaproponować wariantów lokalizacyjnych. Prosta budowa złoża i charakter kopaliny 

wyklucza też zaproponowanie wariantów związanych z inną charakterystyką funkcjonowania 

zakładu górniczego. Zaproponowano technologie (Tab.1), które spotykane są w zakładach 

górniczych funkcjonujących w dolinie Odry. 

 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 

Wariant 1 urabianie mechaniczne: praca koparek powoduje mechaniczne zanieczyszczenie 

wody drobną frakcją kruszywa oraz zawiesiną. Lokalizacja pracujących koparek na brzegu 

basenu eksploatacyjnego powoduje, że są one źródłem łatworozchodzącego się dźwięku co 

wpływa zarówno na środowisko życia ludzi jak i zwierząt, w tym głównie ptaków. 

 
 
Tab. 1. Porównanie wpływu na środowisko technologii eksploatacji kruszyw spod wody 

Sposób 
urabiania 

Rodzaj 
maszyny 

Ludzie Rośliny, 
grzyby, 

siedliska 

Zwierzęta Woda Powietrze 

Wariant 1 
Mechaniczny, 
lądowy 

Koparki 
łyżkowe 
podsiębierne 
z lądu 

średnie małe duże duże małe 

Zgarniarki 
linowe z lądu 

średnie małe duże duże małe 

Wariant 2 
Mieszany 

Refuler i 
koparka 
gąsienicowa  

małe małe średnie średnie małe 

Wariant 3 
mieszany 

Pogłębiarka 
ssąco-
frezująca i 
koparka 
gąsienicowa 

małe małe średnie średnie małe 
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Wariant 2 dominuje urabianie hydrauliczne z użyciem refulera powoduje 

mechaniczne zanieczyszczenie wody drobną frakcją kruszywa oraz zawiesiną. Jednak 

zachodzi to na pewnej głębokości zbiornika, stąd zawiesina znaczniej szybciej opada na 

dno. Lokalizacja pracującej koparki na brzegu basenu eksploatacyjnego powoduje, że jest 

ona źródłem łatworozchodzącego się dźwięku co wpływa zarówno na środowisko życia ludzi 

jak i zwierząt, w tym głównie ptaków. Ściąganie nadkładu i eksploatacja suchej partii złoża za 

pomocą koparki gąsienicowej i spycharki jest prowadzone przed frontem wyrobiska 

zawodnionego. 

Wariant 3, urabianie mieszane z użyciem pogłębiarki ssąco-frezującej powoduje 

mechaniczne zanieczyszczenie wody drobną frakcją kruszywa oraz zawiesiną. Jednak 

zachodzi to na pewnej głębokości zbiornika, stąd zawiesina znaczniej szybciej opada na 

dno. Lokalizacja pracującej koparki na tafli wody, basenu eksploatacyjnego, poniżej 

powierzchni terenu, powoduje, że ściany wyrobiska stanowią ekran akustyczny. Ściąganie 

nadkładu i eksploatacja suchej partii złoża za pomocą koparki gąsienicowej i spycharki jest 

prowadzone przed frontem wyrobiska zawodnionego. Następnie ten sam sprzęt będzie użyty 

na brzegu zbiornika gdzie będzie wybierana sucha partia złoża do obniżonej poprzez 

odwodnienie linii wodnej. 

Podsumowanie (Tab.1): Warianty 2 i 3 mają zdecydowanie mniejszy wpływ na ludzi, 

zwierzęta i wody. Warianty 1-3 nie różnią się zasadniczo w oddziaływaniu na rośliny, grzyby, 

siedliska oraz powietrze. 

 

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, i krajobraz, 

Wariant 1 Lokalizacja pracujących koparek na brzegu basenu eksploatacyjnego 

powoduje, że znajdują się one w strefie osłabionego poprzez eksploatację podłoża. Może to 

powodować niekontrolowane osuniecie się skał wraz z maszyną do wyrobiska. Trzeba 

jednocześnie zaznaczyć, że będzie to miało znaczenie tylko dla zakładu górniczego, gdyż 

budowa geologiczna obszaru wyklucza możliwość propagacji ruchów masowych poza teren 

zakładu górniczego. Jeśli chodzi o wpływ na krajobraz to maszyny wydobywcze będą stale 

znajdowały się na powierzchni i będą widoczne. 

 
Wariant 2 dominuje urabianie hydrauliczne z użyciem refulera nie powoduje 

zagrożenia dla stateczności zboczy zbiornika. Prace wyprzedzające przed frontem wyrobiska 

zawodnionego ograniczone są do minimum.  

 

Wariant 3 urabianie mieszane z użyciem pogłębiarki ssąco-frezującej, nie powoduje 

zagrożenia dla stateczności zboczy zbiornika. Prace na brzegu wyrobiska zawodnionego 

mają charakter uzupełniający dla głównego wydobycia w basenie eksploatacyjnym. 
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Podsumowanie (Tab.2): Warianty 2 i 3 mają mniejszy wpływ na stabilność zboczy 

wyrobiska oraz na krajobraz. 

 
 
Tab. 2. Porównanie wpływu na środowisko technologii eksploatacji kruszyw spod wody 

Sposób 
urabiania 

Rodzaj 
maszyny 

Ruchy 
masowe 

Krajobraz 

Wariant 1 
Mechaniczny, 
lądowy 

Koparki 
łyżkowe 
podsiębierne 
z lądu 

średnie średnie 

Zgarniarki 
linowe z lądu 

średnie średnie 

Wariant 2 
Mieszany 

Refuler i 
koparka 
gąsienicowa  

małe małe 

Wariant 3 
mieszany 

Pogłębiarka 
ssąco-
frezująca i 
koparka 
gąsienicowa 

małe małe 

 
 

c) dobra materialne, 

Nie przewiduje się różnic w oddziaływaniu na dobra materialne w poszczególnych 

wariantach technologicznych. 

 

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 

szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, 

Nie przewiduje się różnic w oddziaływaniu na zabytki i krajobraz kulturowy w 

poszczególnych wariantach technologicznych. 

 

e) 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, 

Ze względu na znaczne oddalenie od ustanowionych form ochrony przyrody 

(najbliższa to Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, 

oddalony ponad 3 km i oddzielony rzeką Odrą) nie przewiduje się różnic w oddziaływaniu 

poszczególnych wariantów. 

 

f) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-e. 

Wariant 3 uznano za najbardziej korzystny dla środowiska ze względu na fakt, że do 

zanieczyszczenia wód dojdzie tylko na terenie basenów eksploatacyjnych i nie będzie 
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wykraczało poza granice terenu górniczego (Tab.1, 2). Jednocześnie w pierwszym etapie 

eksploatacji ze względu na występowanie częściowo suchego złoża użycie koparki 

pływającej będzie niemożliwe. W aspekcie wzajemnego oddziaływania różnych elementów 

środowiska w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia zabezpieczenie zboczy wyrobiska 

wydaje się mieć największe znaczenie. Mechaniczne zanieczyszczenie wody ustępuje na 

skutek osiadania drobnych cząstek na dnie zbiornika po zakończeniu eksploatacji. 

Realizacja tego wariantu umożliwi bezpieczne wykorzystanie pól uprawnych, ochronę koryta 

rzeki Odry w sąsiedztwie przedsięwzięcia. 

 

Ad.2. Rozbieżności między powierzchnią złoża oraz powierzchnią wyrobiska 

Powierzchnia złoża „Roszowice” wynosi 26,97 ha. 

Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego będzie 

wynosić 26,97 ha. 

W przypadku eksploatacji złoża Roszowice z przyczyn technicznych pewna część 

powierzchni nie zostanie naruszona. Z eksploatacji zostaną wyłączone wskutek 

ustanowienia ochrony dla gruntów sąsiednich pasy wzdłuż granic złoża. Także powierzchnia, 

gdzie będzie zlokalizowany zakład przeróbczy, punkt spedycji i obiekty socjalne. Do tego 

trzeba uwzględnić pewną ilość mas skalnych (nadkład, pyły z przeróbki), które będą 

początkowo składowane na powierzchni a następnie posłużą do formowania skarp 

wyrobiska poeksploatacyjnego.  

W związku z powyższym szacunkowa powierzchnia poeksploatacyjnego zbiornika 

wodnego wyniesie około 20 ha. 

 

Ad.3. Lokalizacja i procesy technologiczne w zakładzie przeróbczym  

Zakład przeróbczy zakładu górniczego Roszowice będzie zlokalizowany w kontakcie 

z drogą, która od północy stanowi granicę konturu złoża (Rys. 1) 

Na terenie zakładu przeróbczego będą prowadzone następujące procesy 

technologiczne: płukanie, przesiewanie, kruszenie, sortowanie, składowanie.  

Planowana linia technologiczna uwzględnia dostarczenie nadawy (kopaliny z 

wyrobiska) w postaci mocno nawilżonej wozidłami/ładowarkami lub taśmociągiem. Nadawa 

kierowana jest do odwadniacza. Po pozbyciu się nadmiaru wody, nadawa trafia na sita 

przesiewaczy. Ich celem jest rozdzielenie nadawy na pożądane frakcje. Jeśli w urobku liczne 

są głazy i grubsze frakcje używana będzie kruszarka, z której nadawa trafia ponownie do 

sortowania. Poszczególne frakcje będą składowane na osobnych pryzmach jako docelowe 

produkty.  
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Rys.1. Mapa sytuacyjna złoża „Roszowice”. Kontur złoża pokrywa się z projektowanymi 

granicami terenu górniczego i obszaru górniczego. Fioletowy prostokąt oznacza planowaną 

lokalizację zakładu przeróbczego. 

 

Ad.4. Maksymalna godzinowa oraz maksymalna roczna wielkość przerobu kopaliny w 

zakładzie przeróbczym 

Linia technologiczna zakładu przeróbczego będzie przygotowana na Maksymalny przerób 

kopaliny do 500 tys. ton na rok oraz do 300 ton na godzinę. 

 

 

Ad.5. Maksymalna ilość kruszywa magazynowana na terenie kopalni oraz frakcje 

magazynowanego kruszywa 

Przewiduje się, że na placach spedycyjnych będzie można maksymalnie składować 

do 500 tys. ton produktów. 
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Na podstawie opróbowania można zakładać, że zakład będzie dostarczał na rynek 

następujące frakcje piasków i pospółek: 0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm,16-32 mm. 

 

Ad.6. Sposób gospodarowania wodą w ramach procesów obróbki kruszywa, w tym 

wskazać miejsce i sposób jej odprowadzania 

Woda użyta do procesów obróbki kruszywa będzie pochodziła z odwadniania 

górniczych wyrobisk eksploatacyjnych. Pobór będzie odbywał się początkowo z wyrobiska 

(A) zlokalizowanego w północnej części złoża (Rys.2). Po zakończeniu wydobycia w tej 

części złoża powstanie wyrobisko (B) w południowej części. Pobór wód będzie odbywał się 

zawsze z wyrobiska, które podlegać będzie eksploatacji. Pompa będzie pływała na brzegu 

basenu. Po wykorzystaniu woda będzie zawracana do wyrobiska A. Zrzut będzie odbywał 

się w miejscu najkrótszej odległości między zakładem przeróbczym a brzegiem wyrobiska A 

(Rys.3). Do celów górniczych i przeróbczych nie będą pobierane wody podziemne, 

gruntowe. 

 

Rys.2. Mapa złoża „Roszowice” z planowanymi wyrobiskami i zakładem przeróbczym 

(Taraziewicz i inni, 2021). 
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Rys.3. Schemat odwodnienia i zrzutu wód pomiędzy wyrobiskami A i B 

 

Ad.7. Podać sposób zasilania poszczególnych urządzeń wykorzystywanych na terenie 

zakładu przeróbczego 

Zasilanie urządzeń na terenie planowanego zakładu przeróbczego będzie odbywało 

się z transformatora poprzez sieć energetyczną. 

 

Ad.8. Sposób zabezpieczenia gruntu w miejscu prowadzenia napraw i tankowania 

sprzętu 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane żadne prace 

naprawcze maszyn,  w  tym  wymiana olejów. Tankowanie maszyn odbywać się będzie 

przez dostawcę paliwa z zachowaniem wszystkich wymaganych instrukcji i procedur. Zaleca 

się aby takie tankowanie odbywało się na miejscu utwardzonym i wybetonowanym. 

 

Ad.9. Gospodarka odpadami wydobywczymi i przeróbczymi 

Prace ziemne (udostępniające) będą w większości prowadzone na powierzchni 

użytkowanej w kierunku rolniczym (uprawy). Warstwa gleby wraz z biomasą roślinną 

zostanie w fazie przygotowawczej ściągnięta i zdeponowana na tymczasowych 

zwałowiskach w postaci wałów ziemnych wzdłuż wyrobiska. Masy ziemne i skalne budujące 

nadkład ściągany w fazie przygotowawczej w świetle ustawy o odpadach wydobywczych nie 

jest odpadem, o ile jest on zwałowany na obszarze górniczym  i zagospodarowany zgodnie z 

planem ruchu zakładu górniczego, a tak właśnie jest i będzie w tym przypadku. Ze względu 

na charakter roślinności na powierzchni (uprawy) nie ma możliwości powstania znaczących 
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ilości odpadów zawierających biomasę. Warstwa gleby i nadkład (gliny piaszczyste, piaski 

pylaste i gliniaste) zostaną selektywnie zdjęte z powierzchni.  

W początkowej fazie eksploatacji, nadkład zostanie zdjęty z powierzchni wyrobiska A 

i zwałowany wzdłuż granic złoża, na północ od wyrobiska (Rys.4). W kolejnej fazie, przy 

udostępnianiu wyrobiska B, nadkład i gleba będą pryzmowane wzdłuż granic złoża, na 

północny-wschód i na wschód od wyrobiska. Zwałowiska będą miały szerokość około 4-5 m i 

wysokość 3-4 m.  

 

Rys.4. Mapa rozmieszczenia planowanych zwałowisk nadkładu wokół wyrobisk kopalni 

Roszowice. 

 

Odpady powstające w trakcie przeróbki, takie jak nadgabaryty oraz frakcja pylasta 

będą zawracane do wyrobisk eksploatacyjnych.  

Zwałowiska nadkładu po zakończeniu eksploatacji zostaną wykorzystane do 

profilowania skarp zbiornika wodnego. Gleba zostanie wykorzystana w końcowym etapie 
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fazy technicznej rekultywacji jako wierzchnia warstwa rozplantowana na ostatecznych 

skarpach zbudowanych z mas ziemnych (pochodzących z nadkładu).   

 

Ad.10. Ilość odpadów związanych z konserwacją i naprawą urządzeń  

Ponieważ inwestor nie posiada jeszcze parku maszynowego do planowanego wydobycia 

kruszywa naturalnego poniższe zestawienie w świetle postępu technologicznego i rozwoju 

należy traktować jako szacunkowe. Tabela 3. została przygotowane na podstawie działającej 

kopalni kruszywa, która posiada maszyny i instalacje o pewnym resursie. W przypadku 

zakupu nowych maszyn ich jakość zapewnia dłuższe przebiegi pracy, większą wytrzymałość 

i mniejsze zużycie paliwa i środków eksploatacyjnych. 

 

Tab.3. Przewidywane rodzaje i ilości odpadów powstających w kopalni kruszywa 

naturalnego. 

Lp. Kod 
odpadu 

Rodzaj Ilość 
(Mg/rok) 

1 13 01 10 mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

4 

2 13 02 05 mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków chlorowcoorganicznych 

4 

3 13 02 08 inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 7 

4 15 02 02 sorbenty, materiały filtracyjne – tkaniny do wycierania i 
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi 

2 

5 16 06 01 baterie i akumulatory ołowiowe 0,2 

 Suma 17,2 

 

Odpady przemysłowe i komunalne będą składowane selektywnie w odpowiednich, 

szczelnych kontenerach zlokalizowanych w sąsiedztwie zakładu przeróbczego, blisko drogi 

tak by mogły być bez trudności odbierane przez wyspecjalizowane firmy. 

 

Ad.11. Przedstawić aktualne tło zanieczyszczeń dla terenu kopalni określone przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 

  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu stwierdził, że w roku kalendarzowym 

2019 w rejonie zawartym pomiędzy miejscowościami Bierawa i Lubieszów wystąpiły 

następujące wartości stężeń średniorocznych: 

1. Dwutlenek azotu (nr CAS 10102-44-0): 

Sa = 12 pg/m3 

2. Dwutlenek siarki (nr CAS 7446-09-5)*: 

Sa = 5 pg/m3 

3. Pył zawieszony PM10: 
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Sa = 28 pg/m3 

4. Pył zawieszony PM2,5: 

Sa = 19 pg/m3 

5. Benzen (nr CAS 71-43-2): 

Sa = 1 pg/m3 

6. Ołów (nr CAS 7439-92-1 )**: 

Sa = 0,01 pg/m3. 

 
 
Powyższe dane zostały na wniosek firmy GEOMORR zamówione  przy okazji wykonywania 

raportu  o oddziaływaniu na środowisko dla kopalni kruszywa naturalnego Bierawa w 2021r. 

Odległość w linii prostej  

 
 

Ad.12. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrzu atmosferycznym oraz 

ich graficzną interpretację  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza wynikać będzie głównie z pracy silników 

spalinowych maszyn pracujących w zakładzie górniczym jak i z przejazdów samochodów 

ciężarowych. Emisja pochodząca z ww. źródeł oraz emisja niezorganizowana powstająca w 

wyniku eksploatacji złoża może, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, 

powodować wzrost zapylenia powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia. Równocześnie 

w oparciu o „Program ochrony powietrza dla województwa opolskiego” tutejszy organ ustalił, 

że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie, w której występują przekroczenia 

standardów jakości powietrza dla ww. wskaźników.” 

Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża Roszowice charakteryzuje się stosunkowo 

niewielką skalą, użycie 4 maszyn spalinowych (koparka pływająca, koparka przedsiębierna i 

dwie ładowarki) na powierzchni łącznie 26,97 ha. Trzeba pamiętać, że praca maszyn na 

wyrobisku będzie miała miejsce tylko przez kilka godzin dziennie, co powoduje, że charakter 

oddziaływania będzie całkowicie odwracalny. Wszystkie urządzenia będą pracowały w cyklu 

przerywanym. Oznacza to, że koparka podczas pracy wykonuje różne działania: 

przesuwanie się po terenie, zagłębianie łyżki, podnoszenie wypełnionej łyżki, obrót, 

wysypywanie urobku, obrót, zagłębianie łyżki. Na każdym tym etapie praca silnika i emisja 

spalin jest zmieniana. Najwięcej wysiłku wymusza zagłębianie i podnoszenie, najmniej obrót, 

różnica pomiędzy tymi działaniami jeśli chodzi o emisję spalin wynosi więcej niż 75%. 

Dodatkowo współczesne maszyny często wyposażone są w tryb eco, który powoduje, że 

przy trybie jałowym pracy silnika dłuższym niż 5 s następuje samoczynne wyłączenie silnika. 

Użyte w piśmie Dyrektora RDOŚ „Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr. 16, 

poz.87) referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu wskazuje cyt.: 
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„Emisję maksymalna określa się dla tej fazy procesu, w której w ciągu jednej godziny jest 

emitowana największa masa substancji. W przypadku trwania maksymalnej emisji krócej niż 

przez jedną godzinę należy obliczyć najwyższą średnią emisję odniesioną do jednej godziny. 

W przypadku emitorów pracujących okresowo lub ze zmieniającymi się w ciągu roku emisją i 

parametrami (v i T) obliczenia poziomów substancji w powietrzu należy wykonywać dla 

takich podokresów, w czasie których; 

1) nie zmienia się liczba jednocześnie pracujących emitorów w zespole; 

2) emisja z każdego emitora nie zmienia się o więcej niż 25 %; 

3) parametry emitora (v, T) nie zmieniają się o więcej niż 25 %." 

Dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia, gdzie emitorami są mobilne maszyny 

pracujące w cyklu przerywanym (koparki, dwie ładowarki), w/w wymagania także w stosunku 

do podokresów nie są spełnione.    

Wyjaśniam, że Ustawodawca wymaga obliczeń stężeń zanieczyszczeń i map rozkładu 

graficznego tych stężeń dla emitorów, które pracują w reżimie 24h w przy niewielkich 

zmianach emitowanego ładunku wciągu roku!!!!!!. Przykładowo są to kotłownie, spalarnie itp. 

W ten sposób zachowana jest wiarygodność wyników tych symulacji, które polegają na 

uwzględnieniu wielu czynników jak np.: zmieniającym się kierunku ruchu mas powietrza, 

ciśnieniu atmosferycznemu, temperaturze, stopnia nawilżenia przemieszczanych i 

składowanych mas skalnych itp.  

W piśmie Dyrektora RDOŚ użyto sformułowania: „Rozporządzenie wskazuje, że w 

przypadku zmiennej emisji należy ustalić podokresy, nie zwalnia w takich przypadkach z 

wykonywania obliczeń.” 

Autorzy raportu wyjaśniają, że nie chodzi o „zwolnienie z wykonywania obliczeń” ale 

zmuszanie do przedstawiania ich wyników, które ze względów przedstawionych powyżej są 

niewiarygodne, nierzetelne i nie są oparte o współczesną wiedzę na ten temat. Nie ma 

obecnie metody, która w sposób wiarygodny pozwoli na obliczenie rozprzestrzenienia 

zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym i wykreślenie map „uwzględniające: 

a) proces wydobycia z warstwy niezawodnionej, 

b) proces przeróbki na zakładzie przeróbczym, 

c) magazynowanie kruszywa na terenie przedsięwzięcia, 

d) pylenie z pryzm magazynowanego nadkładu, 

e) spalanie paliw w maszynach i urządzeniach na terenie kopalni i zakładu przedsięwzięcia.” 

Zwracam uwagę, że autorzy podpisują się pod raportem i odpowiadają za jego treść (Patrz 

ad.21, Załącznik 2) 
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Ad.13. Kwalifikacja akustyczna terenu 

Klasyfikacji akustycznej terenu dokonuje się zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (D.U. z 2021, poz. 1973) na podstawie 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego 

braku na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenu. Obszar 

planowanego przedsięwzięcia oraz jego otoczenie nie są objęte żadnym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego.  

 W bezpośrednim otoczeniu złoża kruszywa naturalnego „Roszowice” występują 

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

14.06.2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 

poz. 826 z późn. zm.) nie podlegają ochronie akustycznej. Zabudowa mieszkalno-zagrodowa 

podlegająca ochronie akustycznej znajduje się w odległości 60 m na południe (pojedynczy 

budynek) oraz 200 m na północ (Roszowicki Las – rozproszona zabudowa).  

Przedsiębiorstwo wielobranżowe położone przy zachodniej granicy złoża nie jest 

objęte ochroną akustyczną. 

Dla terenów zabudowy zagrodowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 14 czerwca 

2007 roku (Dz. Ustaw z 2014 poz. 112) obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu:  

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

przedziału czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom: 55 dB 

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

przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej godzinie: 45 dB. 

Miejscowy organ nie wprowadził żadnych stref ochrony akustycznej w obszarze 

oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia. 

 

Ad.14. Zweryfikować wykaz urządzeń hałasotwórczych.  

Faktycznie w raport wkradły się drobne nieścisłości związane z użyciem raz słowa 

„wozidło” a innym razem o „ładowarkę” oraz naprzemiennie koparkę pływającą lub refuler 

(inwestor jeszcze ma czas na wybór). Poniżej uporządkowano park maszynowy (Tab. 4), 

który przedstawiono w raporcie i dla którego obliczono propagację hałasu przemysłowego. 

 

Tab. 4. Urządzenia emitujące hałas na terenie planowanego przedsięwzięcia  

Źródło hałasu 
Poziom dźwięku A 

[dB] 

Moc akustyczna Lw 

[dB] 

Czas pracy 

[h] 

Koparka przedsiębierna 92 94 6-22 

Wozidło (ładowarka) (2 

szt.) 
75 84 

6-22 
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Przesiewacz 80 98 24h 

Odwadniacz 75 84 6-22 

Kruszarka 90 99 24h 

Koparka pływająca 87 96 6-22 

Transport 

samochodowy 
99 100 

6-22 

Przenośnik taśmowy 72 77 6-22 

 

 

Ad.15. Uwzględnienie przenośników taśmowych w ocenie emisji hałasu 

przemysłowego 

Inwestor obecnie projektuje zakład górniczy wyposażony w taśmociąg. Przewidziano jego 

pracę w dwóch położeniach: etap I – transport urobku z wyrobiska A (Tab.5, Rys.5) oraz 

etap II – transport urobku z wyrobiska B (Tab.6, Rys.6). Będzie to ten sam przenośnik, tylko 

zostanie przestawiony przy otwarciu wydobycia w wyrobisku B. 

 

Tab. 5. Parametry przyjęte w modelu i komputerowej symulacji propagacji hałasu, źródeł i 
elementów w etapie I. 

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny  
 

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0232 AGH Wydz.GGiOŚ 

Opis projektu: Raport oddziaływania na środowisko wydobycia kruszywa natur. w kop. 
Roszowice 

  

  

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

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 9 

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

1 Od odwadni
acz 

462,3 853,8 1,5 84,0 3 

2 Kr kruszark
a 

477,0 837,3 1,5 99,0 3 

3 Pr przesie
wacz 

481,9 853,8 2,0 98,0 3 

4 Tr transpor
t 

442,6 893,3 1,5 100,0 3 

5 Re Koparka 
pływając

a 

665,5 888,4 0,0 96,0 3 

6 Kp Koparka  652,4 960,9 1,5 94,0 3 
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Lp Symbol Rodzaj x[m] y[m] z[m] LWA[dB] K0 

7 Wz1 ładowar
ka 

577,0 911,5 1,5 84,0 3 

8 Wz2 ładowar
ka 

511,4 868,6 1,5 84,0 3 

 

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 1 

Lp Symbol Rodzaj xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0 

1 PT1 taśmoci
ąg 

526,2 848,8 1,5 613,1 867,0 1,5 77,0 3 

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

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

1 ZA1  
498,3;906,5 

 
682,7;1021,

9 

 
672,1;1038,

9 

 
487,7;923,5 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

2 ZA2  
697,5;993,1 

 
728,6;1007,

9 

 
707,1;1053,

0 

 
676,0;1038,

2 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

3 BM1  
48,4;1010,4 

 
56,6;1017,8 

 
46,6;1028,9 

 
38,4;1021,5 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 0,8    

4 BM2  
53,3;1237,8 

 
69,7;1239,5 

 
68,3;1253,4 

 
51,9;1251,7 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 0,8    

5 BM3  
395,0;1326,

0 

 
408,2;1339,

2 

 
399,7;1347,

7 

 
386,5;1334,

5 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 0,8 1,0    

6 BM4  
758,1;1242,

8 

 
769,6;1248,

5 

 
762,9;1261,

9 

 
751,4;1256,

2 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 0,8    

7 BM5  615,5;94,8  625,4;97,2  
621,9;111,8 

 
612,0;109,4 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    
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Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

8 BG1  
71,3;1030,1 

 
79,5;1047,4 

 
61,4;1056,0 

 
53,2;1038,7 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,6 1,0    

9 BG2  
37,7;1020,2 

 
43,4;1026,0 

 
32,7;1036,5 

 
27,0;1030,7 

 10,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 1,0    

10 BG3  
32,0;1170,2 

 
41,0;1172,7 

 
34,3;1196,8 

 
25,3;1194,3 

 10,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 1,0    

11 BG4  
56,6;1180,1 

 
60,7;1204,0 

 
45,9;1206,5 

 
41,8;1182,6 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 1,0    

12 BG5  
386,9;1303,

7 

 
395,9;1310,

3 

 
387,6;1321,

6 

 
378,6;1315,

0 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    

13 BG6  
409,8;1297,

1 

 
427,8;1315,

3 

 
419,3;1323,

7 

 
401,3;1305,

5 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 1,0    

14 BG7  
416,4;1326,

0 

 
431,1;1335,

9 

 
424,4;1345,

9 

 
409,7;1336,

0 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 0,8    

15 BG8  
771,2;1249,

3 

 
793,4;1262,

5 

 
785,7;1275,

4 

 
763,5;1262,

2 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 0,8 1,0    

16 BG9  
748,3;1259,

2 

 
760,6;1264,

2 

 
756,1;1275,

3 

 
743,8;1270,

3 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 1,0    

17 BG10  
381,9;691,4 

 
390,1;698,0 

 
371,3;721,4 

 
363,1;714,8 

 12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 0,6 1,0    
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Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

18 BG11  
390,1;712,0 

 
402,4;724,4 

 
377,6;749,0 

 
365,3;736,6 

 12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 1,0    

19 BG12  
597,5;107,1 

 
625,4;122,0 

 
619,7;132,6 

 
591,8;117,7 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 1,0    

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

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

1,0 1000,0 1,0 1500,0 100,0 100,0 4,0 10,00 

 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

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

1 P1 122,9 803,5 4,0 45,2 

2 P2 71,3 1017,8 4,0 44,3 

3 P3 247,5 965,0 4,0 49,6 

4 P4 77,9 1232,9 4,0 40,7 

5 P5 420,5 1087,0 4,0 48,8 

6 P6 390,1 1294,7 4,0 43,2 

7 P7 736,8 1157,9 4,0 42,7 

8 P8 754,0 1241,1 4,0 40,6 

9 P9 831,9 925,5 4,0 50,2 

10 P10 829,4 695,5 4,0 46,9 

11 P11 818,8 523,3 4,0 44,1 

12 P12 826,2 351,1 4,0 41,4 

13 P13 730,3 202,7 4,0 39,9 

14 P14 606,5 131,0 4,0 41,9 

15 P15 603,2 98,9 4,0 27,0 

16 P16 426,2 165,6 4,0 39,7 

17 P17 227,9 274,4 4,0 38,8 

18 P18 28,7 197,0 4,0 35,5 

19 P19 159,0 496,9 4,0 41,5 

20 P20 335,2 716,2 4,0 50,4 

21 P21 66,4 646,9 4,0 43,5 

22 P22 527,8 743,3 4,0 54,4 
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. 

Rys. 5. Mapa rozkładu pola akustycznego wokół złoża „Roszowice”, przy eksploatacji w 

wyrobisku A -  etap I. Opis źródeł dźwięku jak w tabeli 5. 

 
Tab. 6. Parametry przyjęte w modelu i komputerowej symulacji propagacji hałasu, źródeł i 
elementów w etapie II. 
 

Hałas Przemysłowy Zewnętrzny  
 

Program HPZ ’ 2001 Windows : Wersja: marzec'2012 +GRUNT 
Licencja Zakładu Akustyki ITB: HPZ-0232 AGH Wydz.GGiOŚ 

Opis projektu: Raport oddziaływania na środowisko wydobycia kruszywa natur. w kop. 
Roszowice 

  

  

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

  Ź R Ó D Ł A   WSZECHKIERUNKOWE,     liczba = 8 

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

1 Od odwadniac
z 

462,3 853,8 1,5 84,0 3 

2 Kr Kruszarka 477,0 837,3 1,5 99,0 3 

3 Pr przesiewa
cz 

481,9 853,8 2,0 98,0 3 

4 Tr transport 442,6 893,3 1,5 100,0 3 

5 Re2 Koparka 
pływająca 

461,4 477,2 0,0 96,0 3 

6 Kp2 koparka 538,5 399,7 1,5 94,0 3 

7 WZ21 ładowarka 560,6 440,1 1,5 84,0 3 

8 WZ22 ładowarka 475,4 521,7 1,5 84,0 3 

 

Ź R Ó D Ł A   LINIOWE,     liczba = 1 

Lp Symbol Rodzaj xp [m] yp [m] zp [m] xk [m] yk [m] zk [m] LWA [dB] K0 

1 PT2 taśmoci
ąg 

478,6 571,9 1,5 486,8 741,7 1,5 77,0 3 

E K R A N Y   A K U S T Y C Z N E,     liczba = 24 

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

1 ZA1  
498,3;906,5 

 
682,7;1021,

9 

 
672,1;1038,

9 

 
487,7;923,5 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

2 ZA2  
697,5;993,1 

 
728,6;1007,

9 

 
707,1;1053,

0 

 
676,0;1038,

2 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

3 BM1  
48,4;1010,4 

 
56,6;1017,8 

 
46,6;1028,9 

 
38,4;1021,5 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 0,8    

4 BM2  
53,3;1237,8 

 
69,7;1239,5 

 
68,3;1253,4 

 
51,9;1251,7 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 0,8    

5 BM3  
395,0;1326,

0 

 
408,2;1339,

2 

 
399,7;1347,

7 

 
386,5;1334,

5 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 0,8 1,0    

6 BM4  
758,1;1242,

8 

 
769,6;1248,

5 

 
762,9;1261,

9 

 
751,4;1256,

2 

 9,0 0,0 -.- 
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Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 0,8    

7 BM5  615,5;94,8  625,4;97,2  
621,9;111,8 

 
612,0;109,4 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    

8 BG1  
71,3;1030,1 

 
79,5;1047,4 

 
61,4;1056,0 

 
53,2;1038,7 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,6 1,0    

9 BG2  
37,7;1020,2 

 
43,4;1026,0 

 
32,7;1036,5 

 
27,0;1030,7 

 10,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 1,0    

10 BG3  
32,0;1170,2 

 
41,0;1172,7 

 
34,3;1196,8 

 
25,3;1194,3 

 10,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 1,0    

11 BG4  
56,6;1180,1 

 
60,7;1204,0 

 
45,9;1206,5 

 
41,8;1182,6 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 1,0    

12 BG5  
386,9;1303,

7 

 
395,9;1310,

3 

 
387,6;1321,

6 

 
378,6;1315,

0 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 0,8    

13 BG6  
409,8;1297,

1 

 
427,8;1315,

3 

 
419,3;1323,

7 

 
401,3;1305,

5 

 8,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 1,0    

14 BG7  
416,4;1326,

0 

 
431,1;1335,

9 

 
424,4;1345,

9 

 
409,7;1336,

0 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 0,8 0,8    

15 BG8  
771,2;1249,

3 

 
793,4;1262,

5 

 
785,7;1275,

4 

 
763,5;1262,

2 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 0,8 1,0    

16 BG9  
748,3;1259,

2 

 
760,6;1264,

2 

 
756,1;1275,

3 

 
743,8;1270,

3 

 8,0 0,0 -.- 
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Lp Symbol x[m] A y[m] x[m] B y[m] x[m] C y[m]  x[m] D y[m] h[m] h0[m] hw[m] 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 1,0 1,0    

17 BG10  
381,9;691,4 

 
390,1;698,0 

 
371,3;721,4 

 
363,1;714,8 

 12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 0,8 0,6 1,0    

18 BG11  
390,1;712,0 

 
402,4;724,4 

 
377,6;749,0 

 
365,3;736,6 

 12,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 1,0 0,8 1,0    

19 BG12  
597,5;107,1 

 
625,4;122,0 

 
619,7;132,6 

 
591,8;117,7 

 9,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 0,8 0,8 1,0 1,0    

20 ZWB2  
248,3;525,0 

 
362,3;692,3 

 
333,4;712,0 

 
219,4;544,7 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

21 E1  
569,6;175,5 

 
580,3;182,1 

 
548,8;233,2 

 
538,1;226,6 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

22 E2  
577,8;171,4 

 
597,5;244,8 

 
578,2;250,0 

 
558,5;176,6 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

23 ZA1  
213,1;520,8 

 
341,0;407,1 

 
360,9;429,5 

 
233,0;543,2 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

24 ZWB5  
348,3;673,3 

 
386,0;648,6 

 
402,4;673,7 

 
364,7;698,4 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

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

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

1,0 1000,0 1,0 1500,0 100,0 100,0 4,0 10,00 

Równoważny poziom dźwięku A w zadanych punktach obserwacji 

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

1 P1 122,9 803,5 4,0 44,9 

2 P2 71,3 1017,8 4,0 44,2 

3 P3 247,5 965,0 4,0 49,5 
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Lp. Symbol x [m] y [m] z [m] LA[dB] 

4 P4 77,9 1232,9 4,0 40,5 

5 P5 420,5 1087,0 4,0 48,7 

6 P6 390,1 1294,7 4,0 43,2 

7 P7 736,8 1157,9 4,0 41,6 

8 P8 754,0 1241,1 4,0 39,4 

9 P9 831,9 925,5 4,0 46,3 

10 P10 829,4 695,5 4,0 44,5 

11 P11 818,8 523,3 4,0 43,9 

12 P12 826,2 351,1 4,0 42,2 

13 P13 730,3 202,7 4,0 41,8 

14 P14 606,5 131,0 4,0 37,2 

15 P15 603,2 98,9 4,0 29,2 

16 P16 426,2 165,6 4,0 42,8 

17 P17 227,9 274,4 4,0 40,4 

18 P18 28,7 197,0 4,0 36,0 

19 P19 159,0 496,9 4,0 41,1 

20 P20 335,2 716,2 4,0 52,1 

21 P21 66,4 646,9 4,0 43,2 

22 P22 527,8 743,3 4,0 53,7 

 
W fazie eksploatacji zakładu etap I i II z uwzględnieniem pracy taśmociągu - nie 

nastąpi przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu dla zabudowy zagrodowej A = 55 

dB. 
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Rys. 6. Mapa rozkładu pola akustycznego wokół złoża „Roszowice”, przy eksploatacji w 

wyrobisku A -  etap II Opis źródeł dźwięku jak w tabeli 6. 

 

Ad.16. Parametry projektowanych wałów ziemnych (ekranów akustycznych) oraz ich 

położenie 

W początkowej fazie eksploatacji, nadkład zostanie zdjęty z powierzchni wyrobiska A 

i zwałowany wzdłuż granic złoża, na północ od wyrobiska. Będzie składowany na 

zwałowiskach ZA1 i ZA2,  ZWB1-3 oraz E1-2 z Tabeli 8. Rozmieszczenie zwałowisk oraz 

lokalizację narożników zwałowisk przedstawiono na Rys.4. Narożniki zwałowisk mają 

współrzędne w pkt. A, B, C, D. Schemat ich położenie pokazano dla zwałowiska ZWB2 na 

Rys.3. 
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Tab.7. Parametry i współrzędne (Rys.7) projektowanych wałów ziemnych 

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

1 ZA1  
498,3;906,5 

 
682,7;1021,

9 

 
672,1;1038,

9 

 
487,7;923,5 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

2 ZA2  
697,5;993,1 

 
728,6;1007,

9 

 
707,1;1053,

0 

 
676,0;1038,

2 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

3 ZWB2  
248,3;525,0 

 
362,3;692,3 

 
333,4;712,0 

 
219,4;544,7 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

4 E1  
569,6;175,5 

 
580,3;182,1 

 
548,8;233,2 

 
538,1;226,6 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

5 E2  
577,8;171,4 

 
597,5;244,8 

 
578,2;250,0 

 
558,5;176,6 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

6 ZB1  
213,1;520,8 

 
341,0;407,1 

 
360,9;429,5 

 
233,0;543,2 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    

7 ZWB5  
348,3;673,3 

 
386,0;648,6 

 
402,4;673,7 

 
364,7;698,4 

 4,0 0,0 -.- 

 Bok nr 1 2 3 4 góra   

 Wsp.odb.ß 1,0 1,0 1,0 1,0    
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Rys.7. Mapa rozmieszczenia planowanych zwałowisk nadkładu wokół wyrobisk kopalni 

Roszowice, (program HPZ 2001) wg tabeli 7 
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Ad.17. Kolejność tworzenia wałów ziemnych wraz z odniesieniem się do akustycznego 

oddziaływania przedsięwzięcia w początkowej fazie eksploatacji złoża 

Jak wspomniano w Ad.9 w początkowej fazie eksploatacji, nadkład zostanie zdjęty z 

powierzchni wyrobiska A i zwałowany wzdłuż granic złoża, na północ od wyrobiska. Będzie 

składowany na zwałowiskach ZA1 i ZA2 z Tabeli 5 i 6 (Rys.4). Udostępnianie złoża będzie 

odbywało się przy pomocy jednej koparki, dwóch ładowarek. Obszar jest oddalony ponad 

200 m od najbliższych zabudowań. Emisja hałasu na tym etapie nie będzie odbiegać od 

pracy maszyn rolniczych podczas normalnych upraw. W tym czasie będzie odbywał się 

montaż zakładu przeróbczego, z czym nie są związane nadmierne poziomy dźwięku. 

Dopiero po odsłonięciu znacznych powierzchni pokładu złoża zacznie się wydobycia i 

dostarczanie urobku do przeróbki. W tym czasie wały ochronne będą już usypane. Nie 

przewiduje się przekroczenia norm poziomu dźwięku w zabudowaniach mieszkalnych wsi 

Roszowicki Las.  

 

Ad.18. Lej depresji planowanego odwodnienia kopalni i jego oddziaływanie z 

uwzględnieniem oddziaływania skumulowanego innych kopalni.  

 

 

Rys.8. Prawdopodobny zasięg leja depresji podczas eksploatacji wyrobiska A (Taraziewicz i 

inni, 2021). 
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Z przeprowadzonych obliczeń (Taraziewicz et al. 2021) wynika, że w odległości około 150 m 

od granic złoża zwierciadło wód może obniżyć się maksymalnie o 1 m (Rys. 8 i 9). Ze 

względu na znaczne oddalenie od najbliższego eksploatowanego złoża „Bierawa”, które 

dodatkowo znajduje się po drugiej stronie rzeki Odry, nie ma możliwości aby doszło do 

kumulowania się oddziaływań na środowisko wodne.  

 

 

Rys.9. Prawdopodobny zasięg leja depresji podczas eksploatacji wyrobiska B (Taraziewicz i 

inni, 2021). 

 

Ad.19. Wskazać gdzie odprowadzana będzie woda z odwadniania wyrobiska 

Wyjaśnienie w Ad.6. Pytania pokrywają się.  

 

Ad.20. Przedstawić wpływ odwodnienia złoża na uprawy rolne prowadzane w pobliżu 

kopalni. 

Z przeprowadzonych obliczeń (Taraziewicz et al. 2021) wynika, że w odległości około 

150 m od granic złoża zwierciadło wód może obniżyć się maksymalnie o 1 m (Rys. 8 i 9). Ze 

względu na występowanie złoża w silnie nawodnionej dolinie Odry nie spowoduje to 

istotnych oddziaływań na rośliny i zwierzęta. 

 

Ad.21. Oświadczenia autora raportu 

Załącznik 2 
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Uwagi Wody Polskie 
 
1. Prosimy o przedstawienie dokumentacji hydrogeologicznej planowanego do 

eksploatacji złoża wraz z decyzją zatwierdzającą ww. dokumentację. 

2. Mając na uwadze częściowe obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych 

wynikające z odwodnienia złoża o 3 metry należy: 

 przedstawić mapy ilustrujące budowę złoża kopaliny, sposobu jej ułożenia i zalegania 

wraz z przekrojami z uwzględnieniem leja depresji oraz zwierciadła wód podziemnych 

 Wskazać na załącznikach graficznych granice/rzędne złoża oraz projektowanej 

eksploatacji; o przedstawić na mapach zasięg leja depresji na tle JCWP i JCWPd; 

 określić, do jakiej rzędnej będzie wydobywane złoże kruszywa po obniżeniu zwierciadła 

wody a do jakiej rzędnej metodą spod lustra wody; 

 wskazać ilość odpompowywanej wody (m3/h, m3/d, m3/rok) oraz jej końcowy odbiornik 

wraz z opisem wpływu odpompowywanej wody na odbiornik. Czy funkcjonowanie kopalni 

może spowodować zmianę w stosunkach wodnych na omawianym obszarze? Zgodnie z 

posiadanymi informacjami na terenie przedmiotowej inwestycji znajdują się rowy 

melioracyjne (w granicach działek nr 495 oraz 518 i 519), w związku z powyższym 

prosimy o dokonanie analizy, czy może zaistnieć sytuacja, gdy np. zaniknie woda w 

rowach; 

 w oparciu o zapisy w Raporcie woda pompowana z wyrobiska, w którym aktualnie 

prowadzona będzie eksploatacja zostanie przepompowana do sąsiedniego wyrobiska. 

Wyjaśnić dokąd będzie odpompowywana woda z wyrobiska, które udostępnione będzie 

jako pierwsze oraz opisać wpływ odpompowywanej wody na odbiornik. Czy odbiornikiem 

będzie rów melioracyjny przepływający na terenie inwestycji? Jeśli tak, wykazać, że jest 

on w stanie przyjąć większą ilość wody z odpompowywanej kopalni. Czy w odbiorniku nie 

nastąpi zaburzenie natężenia przepływu? Czy nie dojdzie do zalania terenów 

przyległych?; o prosimy odnieść się do przepływającego w odległości ok. 50 m na północ 

od granicy złoża cieku Dzielniczka - wskazać jego rzędne oraz dokonać analizy, czy 

częściowe obniżenie położenia zwierciadła wody nie wpłynie na zmniejszenie przepływu 

wody w ww. cieku; o zanalizować, czy inwestycja nie spowoduje zmniejszenia zasobów 

wodnych w najbliższym ujęciu; o przedstawić zasoby dostępne do zagospodarowania dla 

JCWPd nr PLGW6000142 na podstawie monitoringu (prowadzonego przez Państwowy 

Instytut Geologiczny (zwany dalej PIG)) oraz określić obecny stopień ich wykorzystania. 

Jaki procent zasobów dostępnych do zagospodarowania będą stanowić wody z 

planowanego częściowego odwodnienia złoża kruszywa „Roszowice"?; 

3. Przedstawić na mapie lokalizację zakładu przeróbczego oraz wskazać: 

- jakie maszyny i urządzenia wejdą w jego skład; 
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- w jakim zakresie planowane jest wykorzystanie wody z odwadniania w procesie 

przeróbki kruszywa - podać ilość (m3/s, ni3/rok); 

- zgodnie z przedstawionymi materiałami frakcja ilasto-pylasta odprowadzana będzie 

wraz z zawracaną wodą z powrotem do wyrobiska. W związku z powyższym prosimy o 

dokonanie analizy czy taki sposób wykorzystywania wody nie spowoduje pogorszenia się jej 

jakości (zmętnienia) oraz zamulenia dna (opadanie najmniejszej frakcji na dno). Wskazać, 

czy powyższe działania mogą mieć wpływ na elementy biologiczne jakie mogą powstać 

wokół wyrobiska; 

- jak zostanie zabezpieczony teren przed przenikaniem substancji niebezpiecznych do 

środowiska gruntowo-wodnego. Należy poddać analizie tankowanie, naprawę maszyn oraz 

przeróbkę urobku. 

4. Przedstawić bilans zapotrzebowania na wodę do celów socjalno-bytowych (m3/s, 

m3/rok). 

5. Opisać szczegółowo gospodarkę wodami opadowymi i roztopowymi oraz przedstawić 

wyliczenia ilości wód deszczowych, które powstaną na terenie inwestycji (m3/s, m3/rok). W 

analizie prosimy uwzględnić również możliwe wystąpienie deszczu nawalnego wraz z 

opisem podejmowanych działań niwelujących skutki w przypadku zalania miejsc eksploatacji 

odwodnionego złoża. Ponadto wykazać, czy w związku z obecnością na terenie inwestycji 

ruchu pojazdów ciężarowych i sprzętu ciężkiego, wody opadowe i roztopowe odprowadzane 

powierzchniowo będą spełniały warunki Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 

ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

6. Wskazać wpływ planowanych działań na poszczególne elementy oceny stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich składowe (na etapie 

realizacji eksploatacji i likwidacji inwestycji/zaprzestania działania). 

7. Zgodnie z Raportem, zaprojektowane zostały filary (pasy) ochronne. Prosimy o 

wskazanie obiektów w granicach obszaru górniczego, dla których zostały one przyjęte oraz 

przedstawienie graficzne ich lokalizacji. Czy przy projektowaniu ww. pasów zostały 

uwzględnione rowy melioracyjne? 
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Ad.1.  Dokumentacja hydrogeologiczna 

 Dla potrzeb wydobycia kruszywa ze złoża „Roszowice” została wykonana: 

„DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA określająca warunki hydrogeologiczne w 

związku z zamierzonym wykonaniem częściowego obniżenia zwierciadła wody w wyrobisku 

złoża „Roszowice” w celu wydobycia kruszywa naturalnego” – autorzy: A.Taraziewicz, 

J.Michalak, A.Otrębski (2021) (Załącznik 1). 

Dokumentacja spełnia wymagania Prawa geologicznego i górniczego (Dz.Ustaw z 2021 poz. 

1420) oraz Rozporządzenia Ministra w sprawie dokumentacji hydrogeologicznych i 

dokumentacji geologiczno-inżynierskich (Dz.Ustaw z 2016 poz. 2033) i została zatwierdzona 

w dniu 16.11.2021 przez Marszałka Województwa Opolskiego (Załącznik 2). 

 

Ad.2.  Budowa i odwodnienie złoża 

 

Autorzy raportów o oddziaływaniu na środowisko nie sporządzają przekrojów geologicznych 

ani map. W tym celu korzysta się z dokumentacji geologicznej złoża wykonanej przez osoby 

z uprawnieniami do dokumentowania złóż. Dlatego dane zostały zebrane z dokumentacji 

załączonych do wniosku inwestora tj.: 

- Taraziewicz A., Michalak J., Otrębski A., 2021. DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA 

określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonaniem częściowego 

obniżenia zwierciadła wody w wyrobisku złoża „Roszowice” w celu wydobycia kruszywa 

naturalnego. Legnica 

- Wdowczyk Ł., Bednarz, 2021, Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego 

„ROSZOWICE”, gm. Cisek, pow. kędzierzyńsko-kozielski, woj. Opolskie. GEOMORR Sp. J., 

Kraków. 

 

Przekrój hydrogeologiczny A-A’ i B-B’ (Zał.3 i 4). 
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Rys.1. Mapa dokumentacyjna złoża „Roszowice”. Kontur złoża pokrywa się z 

projektowanymi granicami terenu górniczego i obszaru górniczego. Fioletową linią 

przerywaną zaznaczono lej depresji wywołany obniżeniem zwierciadła wody w wyrobisku A o 

3 m (Dokumentacja hydrogeologiczna, Rys.13). 
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Rys.2. Mapa dokumentacyjna złoża „Roszowice”. Kontur złoża pokrywa się z 

projektowanymi granicami terenu górniczego i obszaru górniczego. Fioletową linią 

przerywaną zaznaczono lej depresji wywołany obniżeniem zwierciadła wody w wyrobisku B o 

3 m (Dokumentacja hydrogeologiczna, Rys.14). 

 

 

Rys.3. Położenie złoża „Roszowice” na tle konturu JCWPd nr PLGW6000142 

(Dokumentacja hydrogeologiczna Rys.6). 
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Ponieważ złoże w całości zlokalizowane jest na terenie jednej JCWPd nr PLGW6000142 nie 

można przedstawić leja depresji wywołanego obniżeniem zwierciadła wód o 3 m w 

wyrobiskach eksploatacyjnych A i B. Należy jednak przyjąć, że ten lej depresji w całości 

będzie mieścił się w granicach JCWPd nr PLGW6000142. 

 Złoże „Roszowice” jest niemal w całości zawodnione. Serię złożową stanowią piaski i 

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

Odry. W nadkładzie oprócz gleby występują piaski pylaste, gliny piaszczyste i żwiry gliniaste. 

Miąższość nadkładu wynosi od 1,5 do 3,7 m, średnio 1,98 metra. Głębokość spągu złoża 

wynosi 10,3 - 12 m, średnia miąższość złoża wynosi 9,04 m.  

Spąg złoża, występuje na rzędnej 163,9-165,2 m n.p.m. Wydobycie kruszywa będzie 

odbywało się do osiągnięcia spągu (Zał. 3 i 4). Obniżenie zwierciadła wody w zbiornikach 

eksploatacyjnych będzie prowadzone do rzędnej 171 m n.p.m. 

 

Tab. 1. Dane geometryczne wyrobisk kopalni Roszowice oraz szacowany dopływ wód 
(Taraziewicz i inni, 2021). 

 

 

Rzeczywiste oddziaływanie odwodnienia, ze względu na budowę hydrogeologiczną obszaru, 

nie będzie wykraczało poza parametry naturalnych wahań zwierciadła wody co powoduje, że 

wzmocni funkcje realizowane przez rowy melioracyjne zlokalizowane wzdłuż działki 495, 518 

i 519. Tylko w warunkach skrajnych i krótkotrwałych może dojść do okresowego obniżenia 

wody w tych rowach. 

Odwadnianie będzie prowadzone najpierw w wyrobisku A, a po zakończeniu w nim 

eksploatacji – w wyrobisku B. Wyrobisko A będzie początkowo eksploatowane bez 

odwadniania aż do ściągnięcia nadkładu i wstępnego udostępnienia wyrobiska B. Wody z 

wyrobiska A będą zrzucane rurociągiem do wyrobiska B. W przypadku prowadzenia 

odwodnienia w wyrobisku B wody będą zrzucane do wyrobiska A. 
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Koryto potoku Dzielniczka na krótkim, około 100 metrowym odcinku znajdzie się w zasięgu 

leja o depresji około 1 m. Rzędna koryta potoku na tym odcinku wynosi 174,6. Rzędna 

obniżonego zwierciadła wód będzie wahać się 173,5-174 m n.p.m. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że wyliczony lej depresji nie przewidywał, że od tej strony będą zwałowane skały 

nadkładu. Obecność zwałowisk, które powstaną przed rozpoczęciem odwodnienia, 

spowoduje zmniejszenie zasięgu przestrzennego i pionowego leja depresji. Wszystko 

wskazuje, że tylko wyjątkowe warunki (długotrwała susza) mogą spowodować okresowe 

obniżenie poziomu wody w potoku. 

W przypadku realizacji odwodnienia na przemian dla każdego wyrobiska nie przewiduje się 

występowania podtopień terenów sąsiednich. 

Na omawianym terenie nie występują żadne ujęcia wody. Najbliższe znajduje się w 

odległości ponad 6 km na południowy-wschód w Błażejowicach. Nie ma żadnych możliwości 

oddziaływania kopalni Roszowice na to ujęcie.  

W karcie informacyjnej JCWPd nr PLGW6000142 wykazano zasoby wód podziemnych 

dostępne do zagospodarowania w ilości 112 256 (m3/d) a stopień ich wykorzystania 

oszacowano na 33,6% (PIGPIB, Warszawa). Przyjmując zakładany proces odwadniania 

kopalni Roszowice z jednego wyrobiska A i zrzutu wód do drugiego wyrobiska B należy 

uznać, że zasoby JCWPd nr PLGW6000142 nie zostaną w istotny sposób naruszone. 

 

Ad.2.  Lokalizacja i procesy technologiczne w zakładzie przeróbczym 

Zakład przeróbczy zakładu górniczego Roszowice będzie zlokalizowany w kontakcie 

z drogą, która od północy stanowi granicę konturu złoża (Rys. 4) 

Na terenie zakładu przeróbczego będą prowadzone następujące procesy 

technologiczne: płukanie, przesiewanie, kruszenie, sortowanie, składowanie.  

Planowana linia technologiczna uwzględnia dostarczenie nadawy (kopaliny z 

wyrobiska) w postaci mocno nawilżonej wozidłami/ładowarkami lub taśmociągiem. Nadawa 

kierowana jest do odwadniacza. Po pozbyciu się nadmiaru wody, nadawa trafia na sita 

przesiewaczy. Ich celem jest rozdzielenie nadawy na pożądane frakcje. Jeśli w urobku liczne 

są głazy i grubsze frakcje używana będzie kruszarka, z której nadawa trafia ponownie do 

sortowania. Poszczególne frakcje będą składowane na osobnych pryzmach jako docelowe 

produkty.  

Na obecnym etapie nie ma możliwości oszacowania ilości potrzebnej do zakładu 

przeróbczego wody. Znaczna część urobku będzie silnie zawodniona i poprzez odwadniacz 

będzie z niej woda odbierana. Obliczenie ilości wody będzie możliwe po uruchomieniu 

wydobycia.  
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Rys.4. Mapa sytuacyjna złoża „Roszowice”. Kontur złoża pokrywa się z projektowanymi 

granicami terenu górniczego i obszaru górniczego. Fioletowy prostokąt oznacza planowaną 

lokalizację zakładu przeróbczego. 

 

Woda użyta w procesie przeróbki będzie pochodziła z wyrobiska eksploatacyjnego i 

zawracana do niego po wykorzystaniu. Należy to rozumieć jako obieg zamknięty. 

Urabianie koparką pływającą ssąco-frezującą powoduje mechaniczne zanieczyszczenie 

wody drobną frakcją kruszywa oraz zawiesiną. W częściach zbiornika, oddalonych od 

pracującej koparki zarówno drobna frakcja jak i zawiesina powoli sedymentują na dnie 

zbiornika. Jest to zjawisko występujące w każdej kopalni odkrywkowej kruszywa 

naturalnego. Ze względu na bezodpływowy charakter zbiornika nie ma wpływu na wody 

powierzchniowe wokół przedsięwzięcia. 

       Czy w taki razie może to mieć wpływ na elementy biologiczne wokół zbiornika? Złoże 

Roszowice położone jest na pokrytej polami upraw rolnych płaskiej tarasie nadzalewowej 

rzeki Odry. Na przedpolu przyszłego zbiornika wodnego cała szata roślinna zostanie 
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usunięta, następnie będzie ściągany nadkład, w dalszym kroku rozpocznie się eksploatacja 

niezawodnionej części złoża. Jak podano w Rozdz. 4 Raportu zbiornik wodny 

(eksploatacyjny) będzie miał w pierwszej fazie brzegi całkowicie jałowe pod względem życia 

biologicznego (luźne skały okruchowe z głębokości 0,3-4,2 m. Dopiero po wydobyciu 

znacznej ilości kopaliny, prawdopodobnie po okresie 2 lat mogą powstać partie zbiornika na 

tyle oddalone od eksploatacji, że brzeg nie będzie naruszany ruchem sprzętu 

wydobywczego. Wtedy można się spodziewać powolnej sukcesji roślinnej. W związku z tym 

nie ma możliwości wpływania na elementy biologiczne na brzegach zbiornika 

eksploatacyjnego. Nie ma też żadnej możliwości, żeby osadzanie drobnej frakcji pyłów na 

dnie zbiornika o głębokości dochodzącej do 8 m oraz zmętnienie wody (zanieczyszczenie 

drobną frakcją, pyłem i zawiesiną) mogło wpłynąć na elementy biologiczne w okolicy 

eksploatacyjnego zbiornika wodnego. Dowodem są liczne w naszym kraju kopalnie kruszywa 

naturalnego a najbliższa znajduje się w sąsiedztwie ocenianego w Raporcie 

przedsięwzięcia. 

 

Ad.4. Bilans zapotrzebowania na wodę do celów socjalno-bytowych 

 

W oparciu o istniejąca zakłady górnicze w dolinie Odry można szacować, że zużycie wody 

do celów socjalno-bytowych będzie wynosiło około 500 m3/rok. 

 

Ad.5. Bilans gospodarki wodami opadowymi i deszczy nawalnych 

Obliczenia ilości wód opadowych, roztopowych i deszczy nawalnych były przedmiotem 

analizy w dokumentacji hydrogeologicznej (Taraziewicz i inni, 2021).  

 

 Tab. 2. Szacowany dopływ wód do kopalni Roszowice (Taraziewicz i inni, 2021). 

 

Z obliczeń wynika, że podczas deszczu nawalnego może nastąpić zwiększony o 25-26% 

dopływ wód do urządzeń odwadniających. Zaleca się prowadzenie odwodnienia pompą o 

wydajności Q=380 m3/h. Taka pompa zapewni bezpieczeństwo pracy całego zespołu 

maszyn wydobywczych i przeróbczych. Budowa geologiczna obszaru i uformowanie 

wyrobisk będzie prowokowało wody do samoistnego/grawitacyjnego spływu wód opadowych 

do tych wyrobisk. Obniżenie zwierciadła wód o 3 m w eksploatowanym wyrobisku będzie 

dodatkowo wprowadzało dodatkową objętość przeciwpowodziową. Dla wyrobiska A 
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pojemność przeciwpowodziowa wyniesie 210 tys. m3 a dla wyrobiska B prawie 300 tys.m3. 

Takie zabezpieczenie gwarantuje, że maszyny przebywające na brzegach wyrobisk oraz 

samochody ciężarowe nie zostaną zalane wodą. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą wykonywane żadne prace naprawcze 

maszyn,  w  tym  wymiana olejów. Tankowanie maszyn odbywać się będzie przez dostawcę 

paliwa z zachowaniem wszystkich wymaganych instrukcji i procedur. Zaleca się aby takie 

tankowanie odbywało się na miejscu utwardzonym i wybetonowanym. 

Maszyny górnicze stosowane obecnie w kopalniach i oferowane do sprzedaży są 

przystosowane do pracy w ekstremalnie trudnych warunkach pogodowych (popularne 

np.Caterpillar). Serwisowanie zgodne z zasadami przedstawionymi przez producenta 

całkowicie zabezpiecza je przed skutkami deszczów nawalnych. Stosowane zawory w 

miejscach spustów olejów są tak skonstruowane, że nie ma możliwości wycieku. Nowe 

rozwiązania technologiczne spowodowały znaczne  obniżenie powierzchni otwartych 

wymaganych do smarowania. W związku z tym nie przewiduje się aby pojazdy spełniające 

normy i serwisowane mogły w sposób istotny spowodować zanieczyszczenie wód w 

przypadku wystąpienia deszczy nawalnych. Natomiast w sytuacji awaryjnej (wyjątkowej) 

pracownicy powinni podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie 

wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów). 

 

Ad.6. Wpływ planowanych działań na poszczególne elementy oceny stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich składowe 

 

W ocenie JCWP i JCWPd bierze się następujące elementy składowe: stan ilościowy i 

chemiczny,  ogólną ocenę stanu, ocenę ryzyka niespełnienia celów środowiskowych oraz 

przyczynę zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Ocena jakości wód podziemnych wykonywana jest dla punktów pomiarowych w sieci 

krajowej i regionalnej. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie Jednolitej 

Części Wód Podziemnych nr 142, w obrębie której położona jest całościowo i gmina Cisek. 

Jest to obszar, w którym stan ilościowy oraz chemiczny wód w latach 2012, 2016 oraz 2019 

był uznany za dobry, ogólna ocena stanu JCWPd 142 była również uznana na dobry stan. 

Celem środowiskowym dla JCWPd 142 jest dobry stan ilościowy oraz chemiczny. 

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych dla JCWPd 142 została określona 
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jako niezagrożona (PIG-PIB, 2021: Karta informacyjna JCWPd 142, 2012, Monitoring 

Jakości Wód Podziemnych GIOŚ, 2021: https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html1). 

 

Ocena wpływu na: 

- stan ilościowy 

Odwadnianie wyrobiska nie spowoduje znaczącego zmniejszenia zasobów odwadnianego 

poziomu wodonośnego. Zaplanowano przerzut wody z jednego basenu do drugiego co ze 

względu na połączenie hydrologiczne obu wyrobisk z tym samym poziomem wodonośnym 

można uznać za obieg zamknięty. Także wody użyte do przeróbki kruszywa będą zawracane 

do wyrobisk. 

Odwadnianie wyrobisk nie spowoduje istotnego zmniejszenia zasobów JCWP 

PLRW600016115929 rzeka Dzielniczka. Wpływ na zasoby Cisek (JCWP 

PLRW600016115949) oraz Odra (JCWP PLRW600019117159) będzie niezauważalny. 

-stan chemiczny 

Odwodnienie, ze względu na swój krótkotrwały charakter nie wpłynie na zmiany składu 

chemicznego wód odwadnianego poziomu wodonośnego. Wydobycie za pomocą koparki 

spod lustra wody spowoduje mechaniczne zanieczyszczenie wody drobną frakcją kruszywa 

oraz zawiesiną w wyrobisku eksploatacyjnym jednak nie ma możliwości aby te 

zanieczyszczenia spowodowały zmianę chemizmu wody zarówno w poziomach 

wodonośnych jak i dla wód powierzchniowych. 

- ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych 

JCWPd 142 od 2012r. utrzymuje dobry stan ilościowy oraz chemiczny wód, jak również 

dobry ogólny stan wód. Celem środowiskowym dla JCWPd 142 jest dobry stan ilościowy 

oraz chemiczny. Przedsięwzięcie polegające na wydobyciu kruszywa naturalnego ze złoża 

„Roszowice” nie wpłynie negatywnie na osiągnięcie celów środowiskowych ustanowionych 

dla JCWPd, w związku z czym ryzyko niespełnienia celów środowiskowych dla JCWPd 142 

ze względu na planowane przedsięwzięcia zostało uznane jako niezagrożone. 

 

Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze lewostronnego dorzecza rzeki 

Odry, w granicach zlewni Dzielniczki. Potok Dzielniczka przepływa zaledwie 50 m od 

północnych granic terenu złoża (DH Roszowice, 20212). Monitoring jakości wód 

powierzchniowych analizowanego obszaru prowadzony jest w trzech punktach pomiarowo-

                                                 
1
 https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html – interaktywna Mapa stanu jednolitych części wód podziemnych 

(JCWPd) wg podziału na 172 obszary, dostęp 08.09.2021 
2
 DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA określająca warunki hydrogeologiczne w związku z 

zamierzonym wykonaniem częściowego obniżenia zwierciadła wody w wyrobisku złoża „Roszowice” w celu 

wydobycia kruszywa naturalnego, Jerzy Michalak, Legnica, 2021 

https://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html
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kontrolnych jednolitych części wód powierzchniowych na rzekach (Tab. 6) (PGW Odry, 2016, 

WIOŚ Opole, 20213)): 

 Dzielniczka (JCWP PLRW600016115929), typ 16: potok nizinny lessowy lub gliniasty, 

status silnie zmieniona część wód, 

 Cisek (JCWP PLRW600016115949), typ 16: potok nizinny lessowy lub gliniasty, status 

silnie zmieniona część wód 

 oraz Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego (JCWP 

PLRW600019117159), typ 19: rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, status silnie 

zmieniona część wód. 

 

Zgodnie z klasyfikacją potencjału ekologicznego rzek w punktach pomiarowo–

kontrolnych badanych w okresie 2017-2018 przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu został potencjał ekologiczny na JCWP PLRW600016115929, JCWP 

PLRW600016115949 oraz JCWP PLRW600019117159 oceniony jako umiarkowany oraz 

słaby (Tab. 6). Stan chemiczny wód w analizowanych latach oceniony był tylko dla JCWP 

PLRW600019117159, z klasą oceny - poniżej dobrego. Na podstawie klasyfikacji potencjału 

wód oraz stanu chemicznego stan wód analizowanych JCWP na terenie gminy Cisek 

określono jako zły stan ogólny wód (Tab. 6) (WIOŚ Opole, 20214). 

Dla JCWP Dzielniczka, Cisek istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów 

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

a dla Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego do r. 2027 (Tab. 7). 

Jako presje uznano hydromorfologie, niską emisję, przemysł oraz gospodarkę komunalną 

(Plany gospodarowania wodami, 20215; Karty charakterystyk JCWP: 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115929.pdf, 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115949.pdf, 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600019117159.pdf). 

 

Tab. 6. Ocena jakości wód punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu zlokalizowanych na 
obszarze JCWP obejmujących gminę Cisek w okresie 2017-2018 (WIOŚ Opole, 20216)).  

Nazwa JCWP/ nazwa 
ppk 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego 
Klasyfikacja stanu 
chemicznego Ocena 

stanu 
JCWP Klasa elementów 

Potencjał  
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

                                                 
3
 http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80  

4
 http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80  

5
 https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW  

6
 http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80  

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115929.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115949.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600019117159.pdf
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW
http://www.opole.pios.gov.pl/wms/wms.php?tab=wms_wody_powierzchniowe&num=80
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Dzielniczka 
– ppk Dzielniczka – 
Cisek 
PLRW600016115929 

3 2 >2 - 
umiarkowany 

 
- 

ZŁY STAN 
WÓD 

Cisek – 
ppk Cisek –Landzmierz 
PLRW600016115949 

4 2 >2 - 
słaby 

 
- 

ZŁY STAN 
WÓD 

Odra od wypływu ze zb. 
Polder Buków  
do Kanału Gliwickiego – 
ppk Odra – 
Kłodnica, poniżej ujścia 
Kłodnicy  
PLRW600019117159 

4 2 >2 2 
słaby 

 
poniżej dobrego 

 
ZŁY STAN 

WÓD 
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Tab. 7. Podstawowe charakterystyki JCWP zlokalizowanych na obszarze gminy Cisek w okresie 2017-2018 (PGW Odry, 2016, 

Karty charakterystyk JCWP: https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115929.pdf, 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115949.pdf, https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600019117159.pdf). 

Nazwa oraz 
kod JCWP 

Rodzaj 
użytkowania 
części wód 
 
Presja/oddziaływa
nia i zagrożenia 
antropogeniczne 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 
celów 
środowisko-
wych 

Cele środowiskowe 
dla JCWP 

Odstępstwo od celów 
środowiskowych/typ 
odstępstwa 

Uzasadnienie odstępstwa 

Dzielniczka 
– ppk 
Dzielniczka – 
Cisek 
PLRW6000161
15929 

Rolny 
 
Presja: 
nierozpoznana 
 

zagrożona  dobry potencjał 
ekologiczny  

 dobry stan 
chemiczny 

Tak 
 
a) przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu 
środowiskowego do 
2021r.,  

b) b) ze względu na 
realizacje nowych 
inwestycji 

a) Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną 
występujących przekroczeń wskaźników jakości. 
Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania 
przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań 
naprawczych.  

b) b) Budowa cofkowych kanałów przeciwpowodziowych rz. 
Dzielniczki  wraz z kanałem Ulgi w miejscowościach m.in. 
Roszowicki las, Roszowice 

Cisek – 
ppk Cisek –
Landzmierz 
PLRW6000161
15949 

Rolny 
 
Presja: 
Gospodarka 
komunalna 

zagrożona  dobry potencjał 
ekologiczny  

 dobry stan 
chemiczny 

Tak 
 

a) a) przedłużenie terminu 
osiągnięcia celu 
środowiskowego do 
2021r.,  

b) b) ze względu na 
realizacje nowych 
inwestycji 

a) Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP 
występuje presja komunalna. W programie działań 
zaplanowano działania podstawowe, obejmujące 
uporządkowanie gospodarki ściekowej, które są 
wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie 
wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. 

b) Odbudowa koryta rzeki Cisek, pow. raciborski 

Odra od 
wypływu ze zb. 
Polder Buków  
do Kanału 
Gliwickiego – 
ppk Odra – 
Kłodnica, 
poniżej ujścia 
Kłodnicy  
PLRW6000191
17159 

Rolny 
 
Presja: 
Hydromorfologia, 
niska emisja, 
przemysł 

zagrożona  - dobry potencjał 
ekologiczny  

 - dobry stan 
chemiczny 

Tak 
 
a) przedłużenie terminu 

osiągnięcia celu 
środowiskowego do 
2027r. 

b) b) ze względu na 
realizacje nowych 
inwestycji 

a) Brak możliwości technicznych. Wdrożenie skutecznych, 
efektywnych działań naprawczych wymaga 
szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej 
presji i możliwości jej redukcji. 

b) b) Budowa cofkowych kanałów przeciwpowodziowych rz. 
Dzielniczki  wraz z kanałem Ulgi w miejscowościach m.in. 
Roszowicki las, Roszowice 

 

https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115929.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600016115949.pdf
https://wody.isok.gov.pl/pdf/JCW/RW600019117159.pdf
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Ad.7. Obiekty chronione w filarach ochronnych  

 

W raporcie umieszczono informację, że w granicach złoża wydzielone zostaną pasy 

ochronne o szerokości 6 m od gruntów sąsiednich oraz 10 m od ulic (zgodnie z normą PN-G-

02100). Ochronie podlegają w tym przypadku grunty sąsiednie. Nie będzie żadnych obiektów 

na terenie złoża przewidzianych do ochrony w filarach ochronnych. Na terenie złoża nie 

wsytępuje żaden rów melioracyjny. Najbliższy odległy jest o ponad 50 m. Można uznać, że 

ten dystans oraz pas ochronny wzdłuż granicy złoża zapewniają my całkowitą ochronę przed 

naruszeniem morfologii jego koryta i brzegów. 
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