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POSTANOWIENIE

Napodstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks poste.powania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), w zwia^zku z art. 63
ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostejmieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko ( Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
a takze § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) oraz b) rozporza^izenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 201 Or. w sprawie przedsi?wzie_c moga^cych znaczajco oddzialywac na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ) po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jana Kitowicza , Spytkowo 47, 11-500 Gizycko oraz zasi^gni^ciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi.

postanawiam

nie nakiadac obowiqzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla planowanego przedsi^wzi^cia mogapego potencjalnie znacza^co
oddzialywac na srodowisko polegajajcego na wydobywaniu kopaliny ze ztoza
kruszywa naturalnego /piasku/ ,,G6rne-Chojny".

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 23.04.2012r. zarejestrowanym pod nr IN.6220.5.2012
zwrocono si? o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje_ przedsie^wzie^cia, polegajajcego na wydobywaniu kopaliny ze zloza
kruszywa naturalnego /piasku/ ,,G6rne-Chojny". W mysl art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udoste_pnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko / Dz. U Nr 199, poz. 1227ze zm./
uzyskano opinie wlasciwego organu ochrony srodowiska. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem z dnia 11.05.2012r. data wpl.
14.05.2012r. znak: WOOS.4240.366.2012.EG wyrazit opinie, ze istnieje
koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Do wniosku dola^czono wymagane prawem dokumenty, m.in. wniosek
Inwestora o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje. przedsi^wzi^cia, Kart? informacyjnq. przedsi^wzi^cia spelniaja^ca^
wymogi art. 3 ust. 1 pkt 5 przywolanej ustawy o udost^pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.

Dokonana analiza przedtozonych dokumentow wraz z karta^ informacyjna^
wykazata, ze jest to przedsi?wzi?cie zaliczone do przedsiewzi^c moga^cych
potencjalnie znacza^co oddziatywac na srodowisko w mysl art. 59 ust. 1 pkt. 2
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ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostejmianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, dla ktorych przeprowadzenie oceny
oddzialywania na srodowisko moze bye wymagane.
Zamierzenie inwestycyjne kwalifikuje sie do § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a) oraz b)
rozporza^dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsie_wzie;C mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213
poz. 1397).

Jednoczesnie dokonano analizy przedsi^wzi?cia wzgl^dem zapisow art.
63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostejmianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, celem stwierdzenia czy
w analizowanym przypadku istnieje koniecznosc przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko.
Przedsi^wzi^cie - polega na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego
/piasku/ ze zloza nG6rne - Chojny". Zloze polozone jest w obr^bie dwoch gmin
Ostrowek oraz Lututow. Zloze udokumentowane jest w 5 polach: ,,A1",
,,A2" ,,B", »C" i ,,D" na powierzchni 218 745 m2. Ztoze zlokalizowane jest na
nast$puja_cych dziatkach:

a) polozonych w miejscowosci Chojny, gmina Lututow, powiat
wieruszowski

- Pole ,,Al"-nr 134; 135; 136/1; 137/1; 138; 139/1; 140/3; 141/1; 142/3 i 143.
- Pole,,A2"-nr 139/1; 140/3; 141/1; 142/2; 142/3 i 143.

b) polozonych obr^b Gorne, gmina Ostrowek, powiat wielunski.
- Pole ,,B" - nr 1/2; 2; 3; 4; 8; 9; 12; 13; 14 i 15.
- Pole ,,C"-nr 22/1 i23/ l .
- Pole,,D"-nr29i37/l.

Przewiduje si$, ze eksploatacja^obj^te b?dq_zasoby w ilosci 1 829 809 m3

tj. 3 110 675 ton, roczne wydobycie w ilosci powyzej 20 000 m3. Miazszosc
zloza ,,G6rne - Chojny" waha sie; od 2,0 do 16,7m. Sp^g zloza zalega na
gl^bokosci od 2,3 m do 17,0 m, na rz^dnych od 155,5 do 176,4 m n.p.m.
Eksploatacja prowadzona b?dzie w warstwie suchej i zawodnionej. Nie naruszy
to jednak rezimu wod i nie wplynie na stosunki wodne w sa^siedztwie zloza oraz
nie pogorszy warunkow wegetacji roslin na sa_siednich terenach. Przewiduje si?,
ze kopalina nie b^dzie podlegala przerobce na terenie zloza. Przedsi^biorca
przewiduje sprzedaz kopaliny w stanie naturalnym. B^dzie ona wywozona droga^
gminn^prowadza_ca.ze zloza do budowanej drogi S-8, ktora przebiega okolo 300
m od zloza.
Na etapie dokumentowania zloza uwzgle_dniono wymagane przepisami pasy
ochronne: 10-metrowe pasy ochronne dla drogi przebiegaj^cej w polnocnej
cz?sci Pola ,,A1" oraz linii energetycznej przebiegajacej przez poludniowo -
zachodnia^cz^sc pola ,,C", 50-metrowy pas ochronny dla rowu stanowi^cego
dzialk? nr 18/1, 6-metrowe pasy ochronne dla dzialek, do ktorych
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Przedsi^biorcy nie przysluguje tytul prawny oraz 15-metrowy pas ochronny dla
rowu przebiegaja^cego na pohidnie od pola ,,D" /stosowne oswiadczenia/.
Ztoze jest w calosci polozone w granicy dzialek, do ktorych Przedsi^biorca
posiada tytul prawny. Wedhag ewidencji przez dzialki nr 1/2; 2; 3 i 4 /Pole ,,B"/
przebiega row stanowia^cy dzialke^ nr 8. W rzeczywistosci w terenie row nie
istnieje. Na pograniczu dzialek nr 1/2; 12; 2 - 13; 3 - 14 i 4 - 15 /Pole ,,B"/
przebiega droga stanowia^ca dzialk$ nr 9. Z chwila^uruchomienia kopalni droga
oraz row zostana^zlikwidowane zgodnie z uzgodnieniem zawartym z Gmina^
Ostrowek. W granicach zJoza brak jest obiektow /budynkow, itp./, ktore
ograniczatyby mozliwosc eksploatacji albo powodowaly koniecznosc tworzenia
filarow ochronnych.

Budowa i eksploatacja kopalni kruszywa wia^ze si§ z emisja^ pylow
i gazow do powietrza, oraz halasu.

Na etapie eksploatacji zloza zrodiem oddzialywari w zakresie wplywu na
stan czystosci powietrza b^da^: maszyny wykorzystywane do wydobywania,
przemieszczenie i zaladunku kopaliny, pojazdy transportuja^ce wydobyta^
kopalin^ oraz sama eksploatacja kopaliny. Emisja zanieczyszczeti
z wymienionych wyzej zrodel b^dzie wyst^powa okresowo i ograniczy si$ do
godzin pracy zwia^zanych z wydobywaniem i transportem kopaliny.

Emisja zapylenia oraz niewielkie zanieczyszczenia zwia^zane z emisjq.
spalin z urza^dzen eksploatuj^cych jak podano w karcie mieszczq. si? w granicach
dopuszczalnych norm. Zmniejszenie emisji substancji i pylow do powietrza
osi^gni^te zostanie poprzez minimalizacj? emisji wtornej, co wiaze si^
z dbaloscia^ o utrzymanie w odpowiednim stanie zarowno terenu kopalni jak
i terenu komunikacji wewnejrznej. Bardzo istotnym elementem ochrony
atmosfery jest dostosowanie pr^dkosci pojazdow do panuja^cych warunkow
atmosferycznych co w znacznym stopniu zminimalizuje unos pytu.

Podczas eksploatacji zloza b^dzie miala miejsce emisja halasu zwiajzana
glownie z pracq_koparki, spycharki, ladowarki, a takze w wyniku pracy
pojazdow ci^zarowych. Najblizsze zabudowania znajduja^si? na sq.siednich
dzialkach, na pohioc od udokumentowanego Pola ,,A1" i na wschod od Pola
,,C". W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania przejazdu
pojazdow nalezy zwrocic uwag^ na to, aby transport byl przeprowadzany
wylajcznie w porze dziennej, zas pr^dkosc pojazdow ci^zarowych powinna by
ograniczona w taki sposob, aby zminimalizowac emisj^ ponadnormatywnego
halasu. Ponadto emisja haiasu pracuja^cych urzajdzeh typu spycharka, koparka
b^dzie ekranowana przez skarpy wyrobiska eksploatacyjnego. Poziom halasu
koparki, czy spycharki jest niewielki i porownywalny jest z halasem
wytwarzanym przez ci^gnik rolniczy. Teren projektowanej inwestycji nie
sq.siaduje z terenami, na ktorych prowadzona dzialalnosc moglaby powodowac
kumulacj? dzialania akustycznego.

Na terenie kopalni, w zwia^zku z obecnoscia^pracownikow, b^dq.
powstawac odpady komunalne. Gromadzone one be_da^w sposob selektywny
w pojemnikach odpornych na dzialanie zgromadzonych w nich odpadow
i zabezpieczone przed dzialaniem czynnikow atmosferycznych. Ze wszystkimi
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odpadami nalezy poste_powac zgodnie z obowiazuja^cymi w tym zakresie
przepisami.

Wszelkie naprawy maszyn i urza^dzeri pracuja^cych w kopalni odbywac si?
b^da^poza zakiadem gorniczym. Nie ma wie_c obawy zanieczyszczania wod
gruntowych.

Prace zwia^zane z podj?ciem eksploatacji zloza nie b?dq_ wymagaly
wycinki drzew ani usuwania zakrzaczen,

Teren obj?ty zamierzeniem inwestycyjnym polozony jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zm.) Ponadto teren
przedsie,wzi?cia znajduje si? poza obszarami o pfytkim zaleganiu wod
podziemnych, poza obszarami wybrzezy, obszarami gorskimi, obszarow
przylegaja^cych do jezior i obszarow ochrony uzdrowiskowej. Na terenie
projektowanej kopalni oraz w otoczeniu nie wyst?puja^ wartosciowe
egzemplarze flory i fauny podlegaja^ce ochronie oraz ostoje zwierzaj: czy miejsca
l^gowe ptactwa. Czasowo przebywaja^tu pospolite zwierze_ta typowe dla
obszarow rolnych.

Biora_c pod uwag? wszystkie elementy srodowiska naturalnego,
dzialalnosc eksploatacyjna na zlozu spowoduje oddzialywanie wyrazajavce si?
w deformacji naturalnej powierzchni terenu. Be_dzie to jedynie czasowo
niewielkie pogorszenie walorow estetycznych i krajobrazowych tej cz?sci
terenu. Koricowy rezultat przeksztalceri moze bye w ostatecznym rozrachunku
pozytywny, o ile obszar poeksploatacyjny zostanie odpowiednio
zagospodarowany.

Maja^c na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepisow
przywolanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przyshiguje zazalenie. ^j*^

'
Otrzymujq_:

1. Inwestor
Pan Jan Kitowicz
Spytkowo 47, 11-500 Gizycko

2. Strony
Pozostale strony post^powania - zawiadomione w trybie art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi

ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
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