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1.

2.

01.02.2017 r.

07.03.201 7 r.

osoba
fizyczna

osoba
fizyczna

Prosba o przeznaczenie dziatki na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Prosba o przeznaczenie dziatki na tereny
zabudowy mieszkaniowej

obreb
Rudlice
Jackowskie
dziaika nr
ewid.:
186

obreb
Wielgie
dziaika nr
ewid.
510

tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
tereny rolne

tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej

X

X

uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporzqdzonego bilansu terenow
przeznaczonych pod zabudowe nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sie
poza obszarami o w pelni wyksztalconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe.
uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporzqdzonego bilansu terenbw
przeznaczonych pod zabudowe nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sie
poza obszarami o w peini wyksztafconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w



3.

4.

09.03.2017 r

13.03 2017 r.

SpoJdzielnia
Dostawcow
Mleka w
Wieluniu
ui. Kolejowa
63
98-300
Wieluri

osoby
fizyczne

Sprzeciw odnosnie projektowanej Kopalni
odkrywkowej, a w szczeg6lnosci lokalizacji
zwalowiska zewnetrznego

Sprzeciw wobec planowanej odkrywki wegla
brunatnego ,,Zk>czew":

a)inwestor nie okreslil przyblizonej ceny
wykupu gospodarstw,

b) Sprzeciw odnosnie lokalizacji zwatowiska,

c) inwestor nie okreslil sposobu
rekompensaty straty w plonach i hodowli,
spowodowanych osuszeniem sa,siedztwa
odkrywki,

d) nie zostaJ okreslony sposob rekompensaty
szkod budynkbw, wskutek nierownomiernego
osiadania gruntu,

e) Sprzeciw wobec ustaleniom Prognozy
oddziatywania na srodowisko, z kt6rych
i/vynika, ze odkrywka nie bedzie generowac
halasu, ani nie bedzie znaczqcym zrodlem
apylenia powietrza,

pc^nocno-
zachodnia
czesc gminy

obszar
gminy

jednorodzinnej
tereny rolne

tereny
dziatelnosci
gorniczej
zwiqzanej z
eksploatacja.
zbza wegla
brunatnego
Ztoczew
tekst i rysunki
studium i
prognozy
oddziatywania
na srodowisko

X

a)X

b)X

c)X

d)X

e)X

granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe.

uwaga nieuwzgledniona
Lokalizacja wyrobiska i zwalowiska
zewnetrznego wynika z wnioskbw PGE GiEK
S.A. Oddzial Kopalni Wegla Brunatnego
Betchatowzdnia 12.112015 r. i 11.02. 2016 r.

a) uwaga nieuwzgledniona
Kwestie finansowe beda. przedmiotem
odrebnego post^powania i nie sa. rozwa2ane
na etapie studium.

b) uwaga nieuwzgledniona
Lokalizacja zwatowiska zewnetrznego wynika
z wnioskow PGE GiEK S.A. Oddzial Kopalni
Wegla Brunatnego Betehatow z dnia
12.11.2015 r. i 11.02.2016 r.

c) uwaga nieuwzgledniona
Kwestie finansowe bedq przedmiotem
odrebnego postepowania i nie sa. rozwazane
na etapie studium.

d) uwaga nieuwzgledniona
Kwestie finansowe beda. przedmiotem
odrebnego postepowania, nie s$ rozwazane
na etapie studium.

e) uwaga nieuwzgledniona
W Prognozie oddzialywania na srodowisko
projektu studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostr6wek opisano wplyw ustaleh projektu



5.

6.

13.03.2017 r.

13.03.2017 r.

•Fundacja
"rank RnlH[aim DUIU

IIIJr.

Bandurskieg

° ^/4
\rakow

Fundacja

f) niezgodnosci tekstu studium z mapami w
zakresie linii kolejowej ze Ztoczewa do
Belchatowa

Zgbszenie uwagi odnosnie:
brakow prognozy oddziatywania na
srodowisko

Zgbszenie uwagi odnosnie brakow

obszar
gminy

obszar

tekst i rysunki
studium i
prognozy
oddziatywania
na srodowisko

ekst i rysunki

f)X

X

X

studium na poszczegblne elementy
srodowiska przyrodniczego, m.in. na powietrze
oraz klimat akustyczny, w prognozie
uwzgledniono zagadnienie halasu
generowanego w przyszbsci przez
odkrywkowa_ eksploatacje ztoza we_gla
brunatnego oraz pylenia powierzchniowego w
trakcie prowadzenia robot gbrniczych. Ponadto
oddzialywanie zostab okreslone w Raporcie o
oddziatywaniu wydobycia wegla brunatnego ze
zloza Ztoczew na srodowisko.

f) uwaga nieuwzgledniona
Wskazana linia kolejowa zostata usunieta z
czesci tekstowej studium w trakcie korekty
dokumentu w aktualnej procedurze
planistycznej - w chwili rozstrzygania przez
Rad$ Gminy uwaga bezprzedmiotowa.

uwaga nieuwzgledniona
W Prognozie oddzialywania na srodowisko
projektu studium uwarunkowaii i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrbwek opisano wplyw ustaleh projektu
studium na poszczegblne elementy srodowiska
przyrodniczego i kulturowego, m.in. na
aowietrze, ludzi, klimat i mikroklimat oraz klimat
akustyczny. Ponadto oddziatywanie na
srodowisko zostab szczegobwo okreslone w
Raporcie o oddzialywaniu wydobycia wegla
brunatnego ze zloza Zloczew.
czesc uwagi odnosnie linii kolejowej - w trakcie
korekty dokumentu w aktualnej procedurze
planistycznej wskazana linia kolejowa zostata
usunieta z czesci tekstowej prognozy
czesc uwagi odnosnie oddziatywania odkrywki
Zloczew na klimat akustyczny, klimat oraz
zabytki archeologiczne - czesc uwagi zostata
ponowiona w trakcie II wyfozenia i
uwzgledniona - w chwili rozstrzygania przez
Rac/e Gminy czesc uwagi bezprzedmiotowa.
uwaga nieuwzgledniona



(data
nadania w
placowce
pocztowej)

Greenpeace
ul. Altowa 4
02-386
Warszawa

merytorycznych prognozy oddzialywania na
srodowisko

gminy studium i
prognozy
oddzialywania
na srodowisko

W Prognozie oddzialywania na srodowisko
projektu studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrowek opisano wplyw ustaleh projektu
studium na poszczeg6ine elementy
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
m.in. na powietrze, ludzi, klimat i mikroklimat
oraz klimat akustyczny. Ponadto
oddzialywanie na srodowisko zostalo
szczegolowo okreslone w Raporcie o
oddzialywaniu wydobycia wegla brunatnego ze
ztoza ZJoczew.
zeSc" uwagi odnosnie linii kolejowej - w trakcie

korekty dokumentu w aktualnej procedurze
planistycznej wskazana linia kolejowa zostafa
usunigta z cz$sci tekstowej prognozy
cze££ uwagi odnosnie oddziatywania odkrywki
Ztoczew na klimat akustyczny, klimat oraz
zabytki archeologiczne - cze$C uwagi zostafa
ponowiona w trakcie II wytozenia i
uwzgledniona - w chwili rozstrzygania przez
ffac/e Gminy czesc uwagi bezprzedmiotowa.

uwagi wniesione w terminie: od 30 kwietnia 2018 r. do 12 czerwca 2018 r
7 22.05.2018 r. osoba

fizyczna
Prosba o przeznaczenie terenu na tereny
zabudowy zagrodowej, zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

a)obreb
Rudlice
Jackowskie
dziatka nr
ewid.:
187/5

b) obreb
Rudlice
Jackowskie
dzialki nr
ewid.:
187/6, 187/7,
187/8,187/9,
187/10,

a)tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
tereny rolne

b) tereny rolne

a)X

b)X

a) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporz^dzonego bilansu terenow
przeznaczonych pod zabudowe nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje si^
poza obszarami o w petni wyksztaiconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe.

b) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporza.dzonego bilansu terenow
przeznaczonych pod zabudowe nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sie
poza obszarami o w peini wyksztalconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach



3.

9.

25.05.2018 r

4.06.2018 r.

osoba
fizyczna

osoba
fizyczna

Prosba o przeznaczenie dziatki na dziatk§
budowlan^

a)Prosba o przeznaczenie dziatki pod
budownictwo mieszkaniowe

187/11,
187/12.
obreb
Okalew
dziatka nr
ewid.
1287

a)obreb
Okalew
dziatka nr
ewid.
1261

tereny rolne,
dziatka w
catosci
zlokalizowana
w strefie z
zakazem
lokalizacji
nowych
budynk6w
mieszkalnych
albo budynkow
o funkcji
mieszanej, w
sktad kt6rej
wchodzi
funkcja
mieszkaniowa,
wynikaj^ca z
s^siedztwa
elektrowni
wiatrowej
a)tereny rolne,
potnocna
cz§sc dzialki
zlokalizowana
w strefie z
zakazem
okalizaCji
nowych
budynkow
mieszkalnych
albo budynkow
o funkcji
mieszanej, w
sklad ktorej
wchodzi
unkcja

mieszkaniowa,
wynikajaca z

X

a)X

miejscowych pod zabudowe.

uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporzqdzonego bilansu terenow
przeznaczonycn pod zabudowe nowej
zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i rekreacji
indywiduainej nie przewiduje si$ poza
obszarami o w peini wyksztalconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe,
wprowadzenie funkcji przemyslowej
naruszyJoby tad przestrzenny
dziaika w caiosci zlokalizowana w strefie z
zakazem lokalizacji nowych budynkow
mieszkalnych albo budynkow o funkcji
mieszanej, w sktad ktorej wchodzi funkcja
mieszkaniowa, wynikajaca z sa,siedztwa
elektrowni wiatrowej.

a) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporza.dzonego bilansu terenbw
przeznaczonych pod zabudowy nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje si?
poza obszarami o w peJni wyksztatconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe,
potnocna czesc dziatki jest zlokalizowana w
strefie z zakazem lokalizacji nowych budynkow
mieszkalnych albo budynkbw o funkcji
mieszanej, w sktad kt6rej wchodzi funkcja
mieszkaniowa, wynikajaca z sa.siedztwa
elektrowni wiatrowej.



b)Prosba o przeznaczenie dziatki pod
budownictwo mieszkaniowe

c)Prosba o przeznaczenie dziatek pod
budownictwo mieszkaniowe

b)obreb
Okalew
dziatka nr
ewid.
1266

c)obreb
Okalew
dziaiki nr
ewid.
1122,1121,
1120/1

sa.siedztwa
elektrowni
wiatrowej

b)tereny rolne,
potnocna
czesc dziatki
zlokalizowana
w strefie z
zakazem
lokalizacji
nowych
budynkow
mieszkalnych
albo budynkow
o funkcji
mieszanej, w
sktad ktorej
wchodzi
funkcja
mieszkaniowa,
wynikajqca z
sgsiedztwa
elektrowni
wiatrowej

c)tereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
ednorodzinnej,
ereny rolne,
polnocno-
wschodnia
czesc dziatek
nrewid. 1121,
1120/1
zlokalizowana
w strefie z

b)X

c)X

b) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporza.dzonego bilansu teren6w
przeznaczonych pod zabudowy nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sie
poza obszarami o w peJni wyksztatconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe,
potnocna czesc dziaiki jest zlokalizowana w
strefie z zakazem lokalizacji nowych budynkow
mieszkalnych albo budynkow o funkcji
mieszanej, w sktad ktorej wchodzi funkcja
mieszkaniowa, wynikaja,ca z sa.siedztwa
elektrowni wiatrowej.

c) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporzajdzonego bilansu terenow
przeznaczonych pod zabudowy nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sie
poza obszarami o w petni wyksztalconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe,
p&nocno-wschodnia czes£ dziatek jest
ziokalizowana w strefie z zakazem lokalizacji
nowych budynkow mieszkalnych albo
budynkow o funkcji mieszanej, w sktad ktbrej
wchodzi funkcja mieszkaniowa, wynikajqca z
sa,siedztwa elektrowni wiatrowei.



,

d)Prosba o przeznaczenie dzialki pod
budownictwo mieszkaniowe

d)obr§b
Okalew
dzialka nr
ewid.
1118

zakazem
lokalizacji
nowych
budynk6w
mieszkalnych
albo budynkow
o funkcji
mieszanej, w
sklad ktorej
wchodzi
funkcja
mieszkaniowa,
wynikaja.ca z
sqsiedztwa
elektrowni
wiatrawej

djtereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
tereny rolne,
wschodnia i
centralna
czesc dziaJki
zlokalizowana
w strefie z
zakazem
lokalizacji
nowych
budynkbw
mieszkalnych
albo
budynkow o
funkcji
mieszanej, w
skJad ktorej
wchodzi

d)X d) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporza,dzonego bilansu teren6w
przeznaczonych pod zabudowy nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje sie.
poza obszarami o w pelni wyksztatconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowy,
centralna i wschodnia cze_sc dziaiki jest
zlokalizowana w strefie z zakazem lokalizacji
nowych budynk6w mieszkalnych albo
budynkow o funkcji mieszanej, w skiad ktorej
wchodzi funkcja mieszkaniowa, wynikaja_ca z
sa_siedztwa elektrowni wiatrowej.



e)Prosba o przeznaczenie dzialki pod
budownictwo mieszkaniowe

f)Prosba o przeznaczenie dziaiek pod
budownictwo mieszkaniowo-przemystowe

e)obre;b
Okalew
dziafka nr
ewid. 1300

f)obreb
Okalew
dziaiki nr

funkcja
mieszkaniowa
, wynikaja.ca z
s^siedztwa
elektrowni
wiatrowej

ejtereny
zabudowy
zagrodowej,
tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
tereny rolne,
tereny wod
powierzchniow
ych, zachodnia
czesc dzialki
zlokalizowana
w strefie z
zakazem
lokalizacji
nowych
budynkow
mieszkalnych
albo budynkow
o funkcji
mieszanej, w
skfad kt6rej
wchodzi
funkcja
mieszkaniowa,
wynikaj^ca z
s^siedztwa
elektrowni
wiatrowej

f)tereny
zabudowy
zagrodowej,

e)X

f )X

e) uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporza,dzonego bilansu terenow
przeznaczonych pod zabudowe nowej
zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje si^
poza obszarami o w petni wyksztaiconej zwartej
strukturze funkcjonalno-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowe,
zachodnia czesc dzialki jest zlokalizowana w
strefie z zakazem lokalizacji nowych budynkbw
mieszkalnych albo budynkow o funkcji
mieszanej, w skted kt6rej wchodzi funkcja
mieszkaniowa, wynikaja.ca z s^siedztwa
elektrowni wiatrowej.

} uwaga nieuwzgledniona
Na podstawie sporz^dzonego bilansu terenbw
przeznaczonych pod zabudowe nowej



10. 12.06.2018 r. Stowarzysze
nie
,,NIE DLA
ODKRYWKI
ZLOCZEW
Janow 48
98-31 1
Ostrowek

a) Projekt Studium jak rowniez Prognoza
Oddziatywania na srodowisko w zaden
sposob nie okreslaja. sposobu transportu
wydobytego wegla do Elektrowni Befchatow.
Jest to inwestycja towarzysza.ca budowie
odkrywki tak samo jak przebudowa drogi nr
45 czy linii elektroenergetycznej 110kV, wiec
rowniez powinna bye naniesiona w Studium i
przeanalizowania w Prognozie Oddziatywania
na srodowisko. Brak okreslenia sposobu
transportu i lokalizacji tego przedsie_wzie.cia
wprowadza element dezorientacji,
niepewnosci i narusza interes mieszkaricow,

ewid.
1304, 1306,
1308

polnocno-
zachodnia
cz^sc gminy

tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
tereny rolne,
tereny wod
powierzchniow
ych,
zachodnia
cze.sc!; dziatek
zlokalizowana
w strefie z
zakazem
lokalizacji
nowych
budynkow
mieszkalnych
albo budynkow
o funkcji
mieszanej, w
sklad ktorej
wchodzi
funkcja
mieszkaniowa,
wynikaja.ca z
sa.siedztwa
elektrowni
wiatrowej
tereny
dzialalnosci
gorniczej
zwia.zanej z

eksploatacja.
zloza w^gia
brunatnego

a)X

zabudowy mieszkaniowej nie przewiduje si^
poza obszarami o w petni wyksztatconej zwartej
strukturze funkcjonaino-przestrzennej w
granicach jednostek osadniczych oraz poza
obszarami przeznaczonymi w planach
miejscowych pod zabudowy,
zachodnia cze.sc dziatek jest zlokalizowana w
strefie z zakazem lokalizacji nowych budynkbw
mieszkalnych albo budynkow o funkcji
mieszanej, w sklad ktorej wchodzi funkcja
mieszkaniowa, wynikaja.ca z sa.siedztwa
elektrowni wiatrowej,
wprowadzenie funkcji przemysJowej
naruszyioby lad przestrzenny.

a) uwaga nieuwzgl^dniona
Aktualnie brak ostatecznych rozwia.zah
odnosnie sposobu transportu w§gla brunatnego
ze ztoza Zioczew, dlatego studium nie blokuje
przysztych inwestycji zwiqzanych z transportem
wegla.



gdyz w przyszbsci zostana, postawieni przec
faktem dokonanym i albo zostana. wysiedleni
albo beda. odczuwac skutki tej inwestycji,

b) Po uchyleniu przez Wojewodzki Sqd
Administracyjny w Lodzi uchwaiy Rady Gminy
Ostrowek nr XXII/155/2017 w sprawie
Studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrowek w catosci, Rada Gminy nie podjeta
uchwaty o przystapieniu do sporz^dzenia
nowego projektu Studium. Naszym zdaniem
waznosc stracita nie tylko uchwate, ale
rowniez caty Projekt Studium wraz z
prognoza, Oddziatywania na srodowisko
ktorego uchwata dotyczyta. W analogicznej
sytuacji w roku 2013, kiedy uchwale nr
XXIX/194/2013 Rady Gminy Ostrowek w
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowania

kierunkow zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrdwek uchyliia w
catosci dwczesna wojewoda Pani
CheJmihska, Rada Gminy rozpoczeia prace
nad nowym Studium podj^ciem uchwaty w tej
sprawie. Dziwi nas, dlaczego Rada Gminy nie
zrobite tego rowniez teraz, kiedy
przystepowano do sporza,dzenia obecnego
Projektu Studium,

c) Projekt Studium poprzez usytuowanie
zwatowiska zewnetrznego przewiduje wprost
zniszczenie zabytkow archeologicznych
wpisanych do ,,wojewodzkiego rejestru
zabytkow". Sa. to:
-osada kultury ceramiki sznurowej z przetomu
epoki kamienia i bra,zu.
-kurhan kultury trzcinieckiej z epoki bra.zu.
Gmina powinna chronic takie obiekty gdyz sa_
one dla lokalnej spoiecznosci bardzo
enne. Sa_ niezwykle cennym zrbdtem

listorycznym, ktorym nie moga. pochwalic sie

b)X

c)X

b) uwaga nieuwzgledniona
Procedura planistyczna studium zostata
przeprowadzona zgodnie
obowia.zuja.cymi przepisami.

c) uwaga nieuwzgledniona
Na etapie opiniowania studium wojewodzki
konserwator zabytkow
(Wojewodzki Urzqd Ochrony Zabytkow w todzi
Delegatura w
Sieradzu) pismem z dnia 28.02.2018 r.
zaopiniowat projekt
studium pozytywnie.
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inne gminy np. gmina Zioczew. Wobec
powyzszego wnosimy o zmiane^ lokalizacji
zwatowiska celem ochrony tych zabytkow,

d) Projekt Studium jest niezgodny z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa todzkiego, gdyz Plan ten nie
przewiduje przelozenia linii
elektroenergetycznej 1 1 0kV. Na mapie
przedstawiony jest tylko jej aktualny przebieg,
ktory przecina wyrobisko przysztej odkrywki
Ztoczew. Wobec powyzszego inwestycja ta
powinna zostac z Projektu Studium usunieja,

e) W Projekcje Studium w cze.sci III- Kierunki
Zagospodarowania Przestrzennego (rozdziat
6: Obszary, na ktbrych rozmieszczone be.da_
inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym i rozdzial 7: Obszary, na ktorym
rozmieszczone beda_ inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadiokalnym.)
Zgodnie z ustaleniami planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa nie wymieniono takich
inwestycji jak:
-budowa odkrywki Ztoczew
-przetozenie linii elektroenergetycznej 110kV
-przebudowa drogi krajowej nr 45
-budowa gazocia.gu wysokiego cisnienia
Naszym zdaniem inwestycje ta. realizuja, eel
publiczny czy to o znaczeniu lokalnym czy
ponadiokalnym i powinny sie. w tych punktach
znajdowac. Jesli ich tam nie ma to
inwestycje te powinny zostac z Projektu
Studium usuniete jak rowniez nie powinny
bye omawiane w Prognozie oddziatywania na
srodowisko,

d)X

e)X

d) uwaga nieuwzgledniona
Projekt ,, Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrbwek" zostal uzgodniony z Zarza.dem
Wojewodztwa Lodzkiego pismem z dnia 16
marca 201 8 r. w zakresie zgodnosci z
ustaleniami ,,Planu zagospodarowania
przestrzennego wojew6dztwa lodzkiego".

e) uwaga nieuwzgledniona
Zgodnie z ustawa, o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w studium
okresla sie w szczegblnosci: obszary, na
ktorych rozmieszczone beda_ inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym oraz
obszary, na ktorych rozmieszczone beda.
inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa i ustaleniami programow, o
ktorych mowa w art. 48 ust 1. Wydobycie
wegla brunatnego ze zloza Zioczew nie zostaio
zaliczone do zadnej z powyzszych grup celow
publicznych, natomiast fakt, tz jest celem
publicznym wynika wprost z ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z ktora_
celem publicznym jest wydobywanie zfoz
kopalin, obj^tych wlasnosciqgorniczq. Budowa
sieci gazowej, budowa odcinka drogi krajowej
oraz budowa odcinka linii elektroenergetycznej
110 kV r6wniez nie zostaty zaliczone w studium
do zadnej z powyzszych grup celow
publicznych, natomiast fakt, iz sa_ to cele
Dubliczne wynika wprost z ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.
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11. 12.06.2018 r. osoba
fizyczna

f) W Prognozie Oddzialywania na srodowisko
nie doszacowano wptywu odkrywki Ztoczew
na jakosb powietrza, w tym na poziom
zapylenia, a co za tym idzie wptywu na
zdrowie mieszkancbw regionu w tym Gminy
Ostrowek.

a) Po uchyleniu przez Wojew6dzki Sa.d
Administracyjny w todzi uchwaiy Rady Gminy
Ostrowek nr XXII/1 55/2017 w sprawie
Studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrowek w calosci, Rada Gminy nie podjete
uchwaiy o przysta.pieniu do sporza.dzenia
nowego projektu Studium, Naszym zdaniem
waznosc stracila nie tylko uchwata, ale
rowniez caty Projekt Studium wraz z
Prognoza, Oddziatywania na Srodowisko,
ktbrego uchwala dotyczyta. W analogicznej
sytuacji w roku 201 3, kiedy ucnwale nr
XXIX/1 94/201 3 Rady Gminy Ostrbwek w
sprawie uchwalenia Studium uwarunkowania
i kierunkbw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrowek uchylila w
calosci 6wczesna wojewoda Pani
Chetmihska, Rada Gminy rozpoczete prace
nad nowym Studium podjeciem uchwaiy w tej
sprawie. Dziwi nas wiec dlaczego Rada
Gminy nie zrobila tego rowniez teraz, kiedy
arzystepowano do sporzqdzenia obecnego
3rojektu Studium,

b) W Projekcie Studium w czesci III Kierunki
Zagospodarowania Przestrzennego (rozdziat
6; Obszary, na kt6rych rozmieszczone beds
nwestycje celu publicznego o znaczeniu
okalnym i rozdziai 7: Obszary, na kt6rym
rozmieszczone bed^ inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym)
zgodnie z ustaleniami Planu

polnocno-
zachodnia
czesc gminy

tereny
dzialalnosci
gorniczej
zwi^zanej z
eksploatacj^
ztoza wegla
brunatnego

OX

a)X

b)X

f) uwaga nieuwzgledniona
W prognozie wzi^to pod uwag^ zagadnienie
pylenia powierzchniowego w trakcie
prowadzenia robbt gorniczych. Oddzialywanie
kopalni na srodowisko zostalo okreslone na
podstawie Raportu o oddziafywaniu wydobycis
wegla brunatnego ze ztoza Zfoczew na
srodowisko.

a) uwaga nieuwzgledniona
Procedura planistyczna studium zostala
przeprowadzona zgodnie z obowiazuja_cymi
przepisami.

3} uwaga nieuwzgledniona
Zgodnie z ustawa. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w studium
okresla sie w szczegblnosci: obszary, na
ktbrych rozmieszczone beda, inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym oraz
obszary, na ktbrych rozmieszczone beda.
nwestycie celu publicznego o znaczeniu
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Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa nie wymieniono takich
inwestycji jak:
-budowa odkrywki Zloczew
-przelozenie linii elektroenergetycznej 110RV
-przebudowa drogi krajowej nr 45
-budowa gazociqgu wysokiego cisnienia
Naszym zdaniem inwestycje tego rodzaju,
jesli maja_ bye realizowane, to z zatozenia
powinny realizowac eel publiczny czy to o
znaczeniu lokalnym czy ponadlokalnym i
powinny sie w tych punktach znajdowac. Jesli
ich tam nie ma, to inwestycje te
powinny zostac z Projektu Studium usuniete,
jak rowniez nie powinny bye omawiane
w Prognozie oddziaiywania na srodowisko,

c) Projekt Studium jak r6wniez Prognoza
Oddziatywania na Srodowisko w zaden
sposbb nie okreslaja. sposobu transportu
wydobytego wegla do Elektrowni Belchatow.
Jest to inwestycja towarzyszaca budowie
odkrywki tak samo jak przebudowa drogi nr
45 czy linii elektroenergetycznej 110kV, wiec
rowniez powinna bye naniesiona w Studium i
przeanalizowania w Prognozie Oddziatywania
na Srodowisko. Brak okreslenia sposobu
transportu i lokalizacji tego przedsiewziecia,
ak rowniez jego oddziaiywania na
srodowisko, ludzi i ich zdrowie (chocby w
zwia_zku z halasem) wprowadza element
dezorientacji, niepewnosci i narusza interes
mieszkancow, gdyz w przysztosci zostanq oni
Dostawieni przed faktem dokonanym i albo
zostang wysiedleni, albo beda, odczuwac
skutkitej inwestycji,

d) W Prognozie Oddziatywania nie
doszacowano wptywu odkrywki Zloczew na

c)X

d)X

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego
wojewodztwa i ustaleniami programow, o
ktorych mowa w art. 48 ust. 1 . Wydobycie
wegla brunatnego ze ztoza Zloczew nie zostalo
zaliczone do zadnej z powyzszych grup celow
publicznych, natomiast fakt, izjestcelem
publicznym wynika wprost z ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z ktora.
celem publicznym jest wydobywanie zt6z
kopaiin, objetych wlasnosci^ gornicza.. Budowa
sieci gazowej, budowa odcinka drogi krajowej
oraz budowa odcinka linii elektroenergetycznej
110 kV rowniez nie zostaty zaliczone w studium
do zadnej z powyzszych grup celow
publicznych, natomiast fakt, izsa.tocele
pubiiczne wynika wprost z ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.

c) uwaga nieuwzgledniona
Aktualnie brak ostatecznych rozwia.zafi
odnosnie sposobu transportu wegla brunatnego
ze zloza Zloczew, diatego studium nie blokuje
przyszlych inwestycji zwia_zanych z transportem
wegla.

d) uwaga nieuwzgledniona
W prognozie wzieto pod uwaqe zagadnienie
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12. 12.06.2018 r.
(data

nadania w
placowce

pocztowej)

Fundacja
Greenpeace
ul. Altowa 4
02-386
Warszawa

jakosc powietrza, w tym na poziom zapylenia,
a co za tym idzie wptywu na zdrowie
mieszkahcow regionu, w tym Gminy
Ostrowek.

e) Projekt Studium jest niezgodny z Planem
Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewodztwa Lodzkiego, gdyz Plan ten nie
przewiduje przeJozenia linii
elektroenergetycznej 110kV. Na mapie w
Planie Wojewodzkim przedstawiony jest jej
przebieg, ktory przecina wyrobisko przysztej
odkrywki Zloczew a zatem inny niz w
Projekcie Studium. Wobec powyzszego
inwestycja ta powinna zostac z Projektu
Studium usunie_ta.

f) Projekt Studium poprzez usytuowanie
zwatowiska zewnetrznego przewiduje wprost
zniszczenie zabytkow archeologicznych
wpisanych do ,,wojewodzkiego rejestru
zabytkow". Sa_ to:
-osada kultury ceramiki sznurowej z przetomu
epoki kamienia i bra_zu.
-kurhan kultury trzcinieckiej z epoki br^zu.
Gmina powinna chronic takie obiekty, gdyz sa_
one dla lokalnej spolecznosci bardzo
cenne. Sa, niezwykle cennym zrodtem
historycznym, ktorym nie mogq pochwalid sie
inne gminy, np. gmina Zloczew. Wobec
powyzszego wnosimy o zmian§ lokalizacji
zwalowiska celem ochrony tych zabytkow.
a) W Projekcie Studium, czesc III Kierunki
Zagospodarowania Przestrzennego, rozdziat
6 Obszary, na ktorych rozmieszczone bed^
nwestycje celu publicznego o znaczeniu
okalnym i rozdziaf 7 Obszary, na ktorych
rozmieszczone bedq inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,

potnocno-
zachodnia
czesc gminy

tereny
dzialalnosci
g6rniczej
zwiazanej z
eksploatacjg
zfoza wegla
Drunatnego

e)X

f)X

a)X

pylenia powierzchniowego w trakcie
prowadzenia robot gorniczych. Oddziafywanie
kopalni na srodowisko zostaio okreslone na
podstawie Raportu o oddziaiywaniu wydobycia
wegla brunatnego ze ztoza Ztoczew na
srodowisko.

e) uwaga nieuwzgledniona
Projekt ,, Studium uwarunkowah i kierunkow
Zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrowek" zostal uzgodniony z Zarz^dem
Wojewodztwa L6dzkiego pismem z dnia 16
marca 2018 r. w zakresie zgodnosci z
ustaleniami ,,Planu Zagospodarowania
przestrzennego Wojewodztwa Jodzkiego".

f) uwaga nieuwzgledniona
Na etapie opiniowania studium wojewodzki
konserwator zabytkow {Wojewodzki Urzqd
Ochrony Zabytkow w Lodzi Delegatura w
Sieradzu) pismem z dnia 28.02.201 8 r.
zaopiniowat projekt studium pozytywnie.

a) uwaga nieuwzgledniona
Zgodnie z ustawq o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym w studium
okresla si§ w szczegolnosci: obszary, na
<torych rozmieszczone bedq inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym oraz
obszary, na ktorych rozmieszczone bedg
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zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego
wojew6dztwa i ustaleniami programow, o
ktorych mowa w art. 48 ust. 1 nie wymieniono
takich przedsiewzi^c, jak budowa odkrywki
wegla brunatnego Ztoczew, przetozenie drogi
krajowej nr 45, przetozenie linii
elektroenergetycznej 110 kV Ztoczew-Wieluri
i budowa gazocia,gu wysokiego cisnienia
Ztoczew-Ostrowek. Nalezy wie_c
przypuszczac, ze rzeczone przedsiewziecia
nie b$d3 miaiy charakteru inwestycji celu
publicznego - gdyz te musza^ miec znaczenie
albo lokalne (jak np. wymieniona w rozdziale
6 budowa drogi powiatowej Nr 4546E) albo
ponadlokalne (z rozdziatu 7 wynika zas, ze w
gminie Ostrowek nie wyst^puja, obszary, na
ktorych rozmieszczone beĵ  inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: ,,Na
obszarze gminy Ostrbwek nie wyst^pujq
obszary, na ktorych rozmieszczone bedq
inwestycje ce!u publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewbdztwa Lodzkiego.", str. 121 - c o
oznacza, ze w gminie Ostrowek w ogole nie
planuje sie takich inwestycji, gdyz kazda
inwestycja musi zaja,c jakis obszar).
Przypuszczenie to potwierdza analiza
obecnego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Wojewodztwa LOdzkiego
(aktualizacja z wrzesnia 2010 r.) - dalej
PZPWt, w ktorym w rozdziale 4 Inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
uwzglednione w dokumentach przyje_tych
przez Sejm RP, Rad^ Ministrow, wtasciwego
ministra lub Sejmik Wojewodztwa nie figuruje
zad na z powyzszych i nwestycj i , w tym
odkrywka w^gla brunatnego Zbczew.
Tymczasem kazda inwestycja celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym musi

inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu
zagospodarowania przestrzennego
Wojewodztwa i ustaleniami programow, o
ktbrych mowa w art. 48 ust. 1 . Wydobycie
we.gla brunatnego ze ztoza Ztoczew nie zostalo
zaiiczone do zadnej z powyzszych grup celow
publicznych, natomiast fakt, izjestcelem
publicznym wynika wprostz ustawy o
gospodarce nieruchomosciami, zgodnie z ktbra.
celem publicznym jest wydobywanie zlbz
kopalin, obj^tych wtasnosci$ gorniczq. Budowa
sieci gazowej, budowa odcinka drogi krajowej
oraz budowa odcinka linii elektroenergetycznej
1 10 kV rowniez nie zostaty zaiiczone w studium
do zadnej z powyzszych grup celow
publicznych, natomiast fakt, iz sa_ to cele
publiczne wynika wprost z ustawy o
gospodarce nieruchomosciami.
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bye uwzgledniona w jednym z tych
dokumentow, co zreszta, stwierdzili jasno
autorzy PZPWt: Jnwestycje celu pubiicznego
zostaty okreslone w ustawie o gospodarce
nieruchomosciami. 0 ich charakterze
ponadlokatnym decyduje fakt, ze zostaty
uwzglednione w dokumentach przyjetych
przez Sejm RP, Rad§ Ministrow, wtesciwego
ministra lub sejmik wojew6dztwa." (str. 199).
Analogicznie w rzeczonym rozdziale 4
PZPWL nie jest wymieniona zadna z
pozostatych inwestycji o znaczeniu
ponadlokalnym, tj. przelozenie drogi krajowej
nr 45, przelozenie linii elektroenergetycznej
110 kV Zloczew-Wieluri i budowa gazocia.gu
wysokiego cisnienia Ztoczew-Ostrbwek, mimo
ze np. w akapicie Sfera dzialari - powia.zania
infrastrukturalne {str. 202-205) wyliczono
liczne przedsiewziecia polegaja.ce na
przebudowie i rozbudowie dr6g, w tym
krajowych (np. budowa obwodnicy
Betchatowa w cia.gu drogi krajowej nr 8,
budowa obwodnicy Wielunia w cia.gu drogi
krajowej nr 8, budowa obwodnicy Opoczna w
ciqgu drogi krajowej nr 12).
Skoro odkrywka wegla brunatnego Zioczew
nie ma bye inwestycja. celu pubiicznego o
znaczeniu ponadlokalnym (gdyz nie jest
uwzgledniona w dokumentach przyjetych
przez Sejm RP, Rade Ministrow, wtasciwego
ministra lub Sejmik Wojewodztwa L6dzkiego),
a zarazem zgodnie ze Studium nie ma bye
inwestycja. celu pubiicznego o znaczeniu
lokalnym - to logicznym wnioskiem jest, ze
nie bedzie ona w ogole inwestycja. celu
pubiicznego. Nalezy wiec domniemywac, ze
orzedsiewziecie to bedzie realizowa6 eel
srywatny - i jest to zapewne domniemanie
stuszne, gdyz chodzi gtownie o interes
ekonomiczny spotki gietdowej Polska Grupa
Energetyczna (PGE), ktora za posrednictwem
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podmiotu zaleznego PGE Gornictwo
Energetyka Konwencjonalna SA Oddziat
Kopalnia Wegla Brunatnego ,,Betohat6w"
planuje otworzyc na obszarze m.in. gminy
Ostrowek odpowiedni zaklad gorniczy.
Przebzenie drogi krajowej nr 45 i przetozenie
linii elektroenergetycznej 110 kV Ztoczew-
Wielurt, choc z racji swojego charakteru
stuzace celom publicznym, maja_ bye jedynie
pochodnymi rzeczonego przedsiewziecia
prywatnego i bez niego nie maja_ powodu bye
realizowane. Inwestycje realizuja_ce cele
prywatne naturalnie rowniez moga_ bye
uwzgledniane w studiach gminnych, jednakze
w ocenie Fundacji Greenpeace Polska
powinno bye to jasno stwierdzone; w Studium
gminy Ostr6wek powinien zatem znalezc sie
zapis, ze odkrywka wegla brunatnego
Ztoczew ma realizowac eel prywatny, a nie
publiczny.
Uciqzliwosc odkrywki wegla brunatnego
Ztoczew dla mieszkahcow gminy Ostrowek
bedzie jednak wysoka, korzysci - niewielkie,
zas oddziafywanie na srodowisko - znacz^co
negatywne. Poniewaz zas zgodnie z
ustaleniami Studium inwestycja ta nie bedzie
realizowac zadnego celu publicznego, a
jedynie eel prywatny - w imieniu Fundacji
Greenpeace Polska wnosze o usuni^cie z
Projektu Studium przedsiewziecia
polegaja_cego na budowie odkrywki w^gla
brunatnego Ztoczew, a w konsekwencji
rowniez przedsiewziec polegajqcych na
przeiozeniu drogi krajowej nr 45 i przetozeniu
linii elektroenergetycznej 110 kV Zloczew-
Wieluh.
W ocenie Fundacji Greenpeace Polska w
Studium powinien natomiast pozostac
gazocia_g wysokiego cisnienia Ztoczew-
Ostrowek, ktory niew^tpliwie bedzie
ealizowac eel publiczny i jest potrzebny
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mieszkahcom gminy Ostrbwek. Poniewaz
jednak przedsi§wzi$cie polegaja.ee na jego
budowie rowniez nie jest inwestycja, celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
(gdyz takze nie jest uwzglednione w
dokumentach przyje_tych przez Sejm RP,
Rade. Ministrow, wlasciwego ministra lub
Sejmik Wojewbdztwa Lodzkiego), zdaniem
Fundacji Greenpeace Polska nalezy je
uwzglednic w Projekcie Studium w czesci III
Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego,
rozdzial 6 Obszary, na ktorych
rozmieszczone b^da. inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym.

b) Projekt Studium i Prognoza nie okreslaja.,
w jaki sposob b^dzie transportowany we_gie!
brunatny z ewentualnej odkrywki ZJoczew do
elektrowni Belchat6w. Kwestia ta nie zosta^a
rozwazona nawet w uj^ciu wariantowym - w
gre^ zas wchodza. przynajmniej 3 rodzaje
transportu: kolejowy (konieczna byiaby
budowa nowej linii kolejowej Zloczew-
Belchatow), drogowy (konieczna byteby
budowa nowych drog, gdyz obecne nie sa.
przystosowane do przewozu 1 8 mln ton
w^gla rocznie) i tasmocia,gowy. Realizacja
kt6rejs z powyzszych inwestycji jest
nieuchronna, gdy2 wydobywany wegiel musi
bye na bieza.co przewozony do elektrowni. W
konsekwencji, przedsie_wzi$cie maja.ce na
celu zapewnienie transportu wegla be,dzie
miato charakter analogiczny, jak pozostale
przedsie.wzi$cia towarzysza.ce budowie
odkrywki Zloczew, opisane w Projekcie
Studium i Prognozie, tj. przelozenie drogi
krajowej nr 45 i przetozenie linii
elektroenergetycznej 110 kV Zloczew-Wieluh
- i jako takie rowniez powinno byto znalezc
sie w tych dokumentach (w czesci tekstowej i
w czesci graficznej), chocby w formie opisu i

- -

b)X b) uwaga nieuwzgl^dniona
Aktualnie brak ostatecznych rozwiqzah
odnosnie sposobu transportu we_gla brunatnego
ze zlo±a Zioczew, dlatego studium nie blokuje
przysztych inwestycji zwi^zanych z transportem
w§gla. Ze wzgl^du na brak wyboru wariantu
transportu w^gla nie mozna dokonat analizy
oddziatywania tych przysztych przedsiewzi^c.
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dyskusji poszczegolnych sposobow
transportu wegla {z ktorych kazdy moze mte6
kilka wariant6w roznia.cych sie lokalizacjaj
oraz ich oddziatywania na srodowisko.
Uchwalenie Studium w obecnej wersji, tj. bez
omowienia mozliwych sposobbw transportu
w§gla i wariantow odpowiednich tras, narusza
interes mieszkancow gminy Ostr6wek, gdyz
wprowadza element niepewnosci. Studium
przesa.dzaj^c o budowie odkrywki Zioczew de
facto skutkowac be_dzie w przysztosci
koniecznoscia. budowy linii kolejowej, nowych
drog lub tasmocia,gu - bez nawet
przyblizonego okreslenia przebiegu tych
elementow infrastruktury oraz bez
prognozowania ich oddzialywania na
srodowisko. Sytuacja taka postawi miejscowa
spotecznosc przed faktem dokonanym, gdyz
zmusi jq do zaakceptowania kolejnych
przedsi^wziec, bez ktdrych odkrywka
Ztoczew nie b^dzie mogla funkcjonowac -
mimo ze ich oddziatywanie na srodowisko nie
zostato w zaden spos6b okreslone,
przeanalizowane ani ocenione. Ewentualna
dyskusja tych zagadnien, zawarta w
arognozie oddziaiywania na srodowisko do
akiegos kolejnego, nieuniknionego projektu
Studium, przewiduj^cego budowe linii
<olejowej, nowych drog lub tasmociqgu,
bedzie miala juz charakter wyJa.cznie
luzoryczny, gdyz realizacja jednej z tych
nwestycji i tak zostanie wymuszona przez
obecne Studium, Rowniez gminy sa.siednie,
przez obszar ktorych bedzie musiala przejsc
wspomniana linia kolejowa, nowe drogi lub
tasmociqg, zostan^ sifa_ rzeczy zmuszone do
ch zaakceptowania, mimo ze w trakcie
procedury opiniowania obecnego Projektu
Studium nie byfy tego faktu swiadome.

o wiecej, bez uwzglednienia przysztej
judowy i eksploatacji linii kolejowej, nowych
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drog lub tasmociajgu juz na etapie obecnego
Studium nie jest mozliwe poprawne
prognozowanie oddziatywania odkrywk
Ztoczew na srodowisko. W istocie bowiem
rozmaite bezposrednie oddzialywania
rzeczonych form transportu wegla, w tym
zwfaszcza hates i emisja zanieczyszczeh do
powietrza, beda_ jednoczesnie posrednimi
wtornymi oddzialywaniami odkrywki Ztoczew
- gdyz bez jej wybudowania nigdy nie
wystapia_. Ponadto, dojdzie do skumulowania
sie oddziatywan odkrywki Ztoczew i
oddztatywari wynikaj^cych z transportu wegla
- rowniez w odniesieniu gtownie do halasu i
zanieczyszczen powietrza. W zwia.zku z
powyzszym, w imieniu Fundacji Greenpeace
Polska wnosze o wprowadzenie do Projektu
Studium (w czesci tekstowej i w czesci
graficznej) przedsiewziec polegaj^cych na
budowie linii koiejowej, nowych dr6g i
ta^mocia.gu oraz o okreslenie,
przeanalizowanie i ocenienie ich
oddziafywania na srodowisko w Prognozie.

c)Projekt Studium jest sprzeczny z PZPWt w
kwestii przetozenia linii elektroenergetycznej
110 kV Ztoczew-Wieluh. 0 ile bowiem
PZPWt przewiduje przetozenie drogi krajowej
nr 45, choc nie jako inwestycj§ celu
sublicznego o znaczeniu ponadlokalnym (str.
131, str. 234; Zaf^cznik - mapa Zwiekszenie
dostepnosci wojewodztwa poprzez rozwoj
aonadlokalnych systemow infrastruktury -
uklad drogowy), to nie ma w nim mowy o
zmianie przebiegu linii elektroenergetycznej
110 kV Ztoczew-Wieluh. Wrecz przeciwnie, z
mapy Zwiekszenie dostepnosci wojewodztwa
joprzez rozwoj ponadlokalnych systemow
nfrastruktury - Energetyka i dostepnosc do
medi6w informacyjnych {jej fragment
przedrukowano ponizej; linii 110 kV

c)X c) uwaga nieuwzgledniona
Projekt ,,Studium uwarunkowah i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego gminy
Ostrowek" zostal uzgodniony z Zarza,dem
Wojewodztwa todzkiego pismem z dnia 16
marca 201 8 r. w zakresie zgodnosci z
ustaleniami ,,Planu zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa todzkiego".
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odpowiada cienka czerwona linia o przebiegu
polnoc- poludnie) wynika, ze przechodzic ona
bedzie ponad wyrobiskiem odkrywki Zloczew.
Nawet gdyby zatozyc, ze rozwia.zanie takie
jest w^tpliwe pod wzgledem technicznym
(choc zapewne mozliwe bytoby
pozostawienie w wyrobisku gorniczym filarow
ochronnych, na ktorych statyby stupy
elektryczne), to w sytuacji braku zmiany
przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV
Zloczew-Wieluh w PZPWt, tego rodzaju
zmiana lokalizacyjna nie powinna bye
dokonywana w Studium, Moze sie_ przeciez
okazac, ze planista wojewodzki bedzie miai
zupelnie inna. koncepcje jej przebiegu, np.
postanowi omina^c od zachodu nie tylko
wyrobisko, lecz rowniez zwatowisko
zewnetrzne odkrywki Zloczew. Kwestia
lokalizacji tak duzej inwestycji, maja,cej
znaczenie ponadlokalne, powinna zostac
najpierw rozstrzygnieta w kolejnej aktualizacji
PZPWt.W zwiazku z powyzszym, w imieniu
Fundacji Greenpeace Polska ponownie
wnosze o usuniecie z Projektu Studium
przedsiewziecia polegajqcego na przelozeniu
linii elektroenergetycznej 110 kV Ztoczew-
Wieluh.

d) Projekt Studium przewiduje zniszczenie
zabytkow archeologicznych wpisanych do
wojewodzkiego rejestru zabytkow pod
numerami 142/A {osada kultury ceramiki
sznurowej z przeiomu epoki kamienia i bra,zu,
ok. 2000 lat p.n.e.) i 144/A (kurhan kultury
trzcinieckiej z epoki brqzu, ok. 1500 lat
D.n.e.), ktore znajdg, sie na terenie przyszlego
zwalowiska zewnetrznego odkrywki Zbczew,
w jego kraricowej, poludniowo-zachodniej
czesci - co wynika z mapy zafa,czonej do
Prognozy (jej fragment przedrukowano
ponizej; zwaiowisku zewnetrznemu

d)X d) uwaga nieuwzgledniona
Na etapie opiniowania studium wojewodzki
konserwator zabytkow (Wojewodzki Urzqd
Ochrony Zafaytkow w Lodzi Delegatura w
Sieradzujpismemzdma 28.02. 2018 r.
zaopiniowal projekt studium pozytywnie.
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odpowiada obszar zaznaczony
cielistorozowym kolorem, zas obu zabytkom
rozowe kwadraty oznaczone numerami 142/A
i 144/A). Zniszczenie obu zabytk6w, w
sposob oczywisty wynikajqcy z okolicznosci
ze na ich terenie znajdzie sie zwatowisko
zewnetrzne odkrywki Ztoczew, jes
przewidziane wprost w Projekcie Studium
czesc III Kierunki Zagospodarowania
Przestrzennego, rozdziaf 4 Obszary i zasady
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz dobr kultury wspotczesnej, podrozdzial
4.1 Cele i przedmiot ochrony, punkt 4.1.c
Stanowiska archeologiczne: nRealizacja
planowanej kopalni w^gla brunatnego,
zwiazanej ze zfozem ,,Z*oczew", moze
spowodowac zniszczenie lub przeksztatcenie
zabytkow archeologicznych, wpisanych do
rejestru zabytk6w. W zwia.zku z powyzszym
naruszenie stanu zachowania zabytkow
archeologicznych wpisanych do rejestru, w
sposob powodujqcy ich unicestwienie,
wymaga uprzedniego wykreslenia z rejestru
zabytkow tychze obiektow, na podstawie
decyzji ministra wtasciwego do spraw kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego oraz
postepowania zgodnie z przepisami
odrebnymi." (str. 113-114). Podobny zapis
znajduje sie w Prognozie, rozdzial 7 Wpfyw
ustalen projektu studium na poszczegolne
elementy srodowiska, punkt m)
Oddziafywanie na dobra materialne i zabytki:
.Realizacja planowanej kopalni wegla
brunatnego, zwia.zanej ze ztozem ,,Zbczew",
moze spowodowac zniszczenie lub
przeksztatcenie zabytkow archeologicznych,
wpisanych do rejestru zabytkow. W zwia.zku z
powyzszym naruszenie stanu zachowania
zabytkow archeologicznych wpisanych do
'ejestru, w sposob powodujqcy ich
unicestwienie, wymaga uprzedniego
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wykreslenia z rejestru zabytkow tychze
obiektow, na podstawie decyzji ministra
wlasciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego oraz postepowania
zgodnie z przepisami odrebnymi." (str. 145).
Powyzsze ustalenia Studium lamia, wprost
Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. Ust.
2003, nr 162, poz. 1568, z pozn. zmianami, tj.
Dz. Ust. 2017, poz. 2187, zmieniony Dz. Ust
2018, poz. 10; dalej Ustawa OZ), gdyz ta w
art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, c przewiduje ochrone i
opiek§ zabytkow archeologicznych bed^cych
m.in. kurhanami i pozostalosciami
osadnictwa: ,,0chronie i opiece podlegaja.,
bezwzgledu na stan zachowania: (...)zabytki
archeologiczne beda.ce, w szczeg6lnosci: (...)
pozostalosciami terenowymi pradziejowego i
historycznego osadnictwa, (...) kurhanami".
W odniesieniu do osady kultury ceramiki
sznurowej 142/A i kurhanu kultury
trzcinieckiej 144/A forma, tej ochrony jest,
zgodnie z art. 7 pkt 1 Ustawy OZ, wpis do
rejestru zabytkdw - co stanowi kwalifikowana.
form§ ochrony, wyzsza, ni± ogolna ochrona
stanowisk archeologicznych, ktore co do
zasady mog^ bye przeksztalcane lub
niszczone po przeprowadzeniu odpowiednich
badaii archeologicznych. Co wiecej, Ustawa
OZ przewiduje w art. 18 ust. 1 uwzglednienie
ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami
m.in. przy sporza.dzaniu i aktualizacji studiow
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gmin: ,,0chrone zabytkow i
opiek§ nad zabytkami uwzglednia si^ przy
sporza.dzaniu i aktualizacji (...) studiow
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gmin (...)". Trudno zas za
brm§ ochrony zabytkow i opieki nad
zabytkami przyja.c takie ustaienia Studium,
ktore przewiduja. zniszczenie zabytkow
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archeologicznych 142/A i 144/A. Co wiecej,
art. 18 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy OZ nakazuja,, w
odniesieniu do m.in. studiow gminnych (w
szczegolnosci: przy realizacji inwestycji),
m.in. okreslenie rozwia,zan niezbednych do
zapobiegania zagrozeniom dla zabytkow
zapewnienia im ochrony przy realizacj
inwestycji oraz przywracania zabytkow do jak
najlepszego stanu, oraz ustalenie
przeznaczenia i zasad zagospodarowania
terenu uwzgledniajqcych opieke nad
zabytkami: ,,W (...) studiach, o ktorych mowa
w ust 1, w szczegolnosci: (...) 2) okresla sie
rozwi^zania niezbedne do zapobiegania
zagrozeniom dla zabytkow, zapewnienia im
ochrony przy realizacji inwestycji oraz
przywracania zabytkow do jak najlepszego
stanu; 3) ustala sie przeznaczenie i zasady
zagospodarowania terenu uwzgle.dniaja.ce
opieke nad zabytkami.". Ponadto, art. 19 ust.
1 pkt 1 Ustawy OZ przewiduje uwzglednienie
w studium gminnym m.in. ochrony zabytkow
nieruchomych: nW studium uwarunkowari
kierunkow zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego
uwzglednia sie_, w szczegolnosci ochrone_: 1)
zabytkow nieruchomych wpisanych do
rejestru i ich otoczenia". Z cala. pewnosci^
okresleniem rozwiqzah niezbednych do
zapobiegania zagrozeniom dla zabytkow,
zapewnieniem im ochrony przy realizacji
nwestycji, ustaleniem przeznaczenia i zasad

zagospodarowania terenu uwzgledniaja^cych
opiek^ nad zabytkami ani uwzgl^dnieniem
ochrony zabytkow nieruchomych nie 53
ustalenia Studium sprowadzaja.ce sie, w
przypadku zabytkow archeologicznych 142/A

144/A, do naruszenia stanu zachowania
zabytkow archeologicznych wpisanych do
ejestru. w sposob powodujacy ich
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unicestwienie, oraz do uprzedniego
wykreslenia z rejestru zabytkow (str. 113-114
i str. 145). Sprzecznosci powyzszych ustalen
Studium z Ustawa_ OZ nie wyt^cza fakt
uzyskania pozytywnej opinii todzkiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytk6w do
projektu Studium (pismo z dnia 28 lutego
2018 r), gdyz zadne stanowisko organu
opiniuja^cego nie moze stanowic podstawy do
modyfikacji wymogow ustawowych
zwi^zanych z prawidiowym konstruowaniem
aktu planistycznego. Ponadto, Studium
przesadza de facto o pozytywnej decyzji
ministra wlasciwego do spraw kultury
ochrony dziedzictwa narodowego co do
wykreslenia w przyszlosci zabytk6w
archeologicznych 144/A i 142/A z rejestru
zabytkow - co wcale nie musi nastapic. W
imieniu Fundacji Greenpeace Polska pozwol§
sobie zauwazy6, ze polskie prawo nie
przewiduje mozliwosci skreslenia z rejestru
zabytk6w zabytku, w tym zabytku
archeologicznego, z tego tylko powodu, ze na
jakims terenie jest przewidziana realizacja
okreslonej inwestycji. Wrecz przeciwnie, art.
13 ust. 1 Ustawy OZ przewiduje skreslenie z
rejestru zabytkow wyia_cznie zabytku
wpisanego do rejestru, ktory ulegl zniszczeniu
w stopniu powoduja.cym utrate jego wartosci
historycznej, artystycznej lub naukowej albo
ktorego wartosc beda_ca podstawa. wydania
decyzji o wpisie do rejestru nie zostaJa
potwierdzona w nowych ustaleniach
naukowych: ,,Zabytek wpisany do rejestru,
ktory ulegl zniszczeniu w stopniu
powoduja_cym utrat^ jego wartosci
historycznej, artystycznej lub naukowej albo
ktorego wartosc bedqca podstawq wydania
decyzji o wpisie do rejestru nie zostata
potwierdzona w nowych ustaleniach
naukowych, zostaje skreslony z rejestru." -
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co w przypadku osady kultury ceramik
sznurowej 142/A i kurhanu kultury
trzcinieckiej 144/A nie zachodzi. Nalezy przy
tym zwrocic uwage na istotna. okolicznosd, ze
oba zabytki archeologiczne znajduja. sie
grubsza w tym samym rejonie, w krancowej
niewielkiej powierzchniowo, poJudniowo-
zachodniej czesci planowanego zwatowiska
zewnetrznego odkrywki ZJoczew. Mozliwa jest
zatem stosunkowo nieznaczna modyfikacja
Studium poprzez zmiane ksztattu zwatowiska
zewnetrznego w ten sposob, by zwatowisko
to nie objeto osady kultury ceramiki sznurowe
142/A i kurhanu kultury trzcinieckiej 144/A
Rozwi$zanie takie, zapewniaja.ce ochrone
rzeczonych zabytk6w archeologicznych jako
cennych element6w polskiego dziedzictwa
historycznego i kulturowego, bytoby nie tylko
zgodne z prawem, ale lezatoby w dobrze
pojetym interesie narodowym. W ocenie
Fundacji Greenpeace Polska, ustalenie w
Projekcie Studium takiego ksztattu
zwabwiska zewnetrznego odkrywki Ztoczew,
ktory bedzie skutkowac fizycznym
zniszczeniem wpisanych do rejestru
zabytkow archeologicznych, tj. osady kultury
eramiki sznurowej 142/A i kurhanu kultury

trzcinieckiej 144/A, jest skutkiem
bezrefieksyjnego i bezdyskusyjnego
podporza.dkowania sie koncepcji
Dotencjalnego inwestora, tj. spoJki PGE
Gornictwo i Energetyka Konwencjonalna SA
Oddzial Kopalnia Wegla Brunatnego
.Betchatow", ktora od lat forsuje rzeczone
ozwi^zanie z tej jedynie przyczyny, ze jest

ono dla niej najbardziej korzystne
ekonomicznie - podczas gdy nie lezy ono w
nteresie spo^ecznosci gminy Ostrbwek, ktora,
pozbawia sie w ten sposob elementow jej
dziedzictwa regionalnego oraz tozsamosci
narodowej i lokalnej, ani w szeroko pojetym
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interesie spotecznym wszystkich obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to w istocie
dziatenie na szkode Narodu Polskiego i jako
takie nie powinno bye akceptowane przez
organ samorza_dowy jakim jest W6jt Gminy
Ostrowek. W zwiazku z powyzszym, w
imieniu Fundacji Greenpeace Polska wnosze_,
w przypadku nieusuniecia z Projektu Studium
przedsiewziecia polegajacego na budowie
odkrywki Ztoczew, o takq zmiane Projektu
Studium, kt6ra zapewni zgodn^ z prawem
polskim interesem narodowym ochron§
zabytkow archeologicznych 142/A i 144/A, w
szczegolnosci poprzez zmiane aktualnie
proponowanego ksztaltu zwatowiska
zewn^trznego.

e) Prognoza zawiera powazne Wedy,
polegaj^ce na niedoszacowaniu
oddzialywania na srodowisko szeregu
planowanych przedsiewziec, przez co
wprowadza w bt^d zarbwno mieszkahc6w
gminy Zloczew, jak radnych maja_cych w
drodze uchwaiy przyjqc Studium.
W szczegolnosci:
W rozdziale 7 Wptyw ustaleh projektu
studium na poszczegolne elementy
srodowiska przyrodniczego punkt a)
Powietrze uznano, ze oddziaiywanie odkrywki
Zloczew na jakosc powietrza poza obszarem
gorniczym bedzie niewielkie, powoluj^c sie na
niskie wartosci opadu pytu na analogicznych
odkrywkach Adam6w i Beichatbw:
.Wedtug pomiar6w prowadzonych w kopalni
Adamow, opad pytu w s^siedztwie wyrobiska
nie przekraczal 50% dopuszczalnej normy
wynosz^cej 200 g/m2/rokn (sir. 59):
,Wieloletnie pomiary prowadzone w otoczeniu
wyrobiska i zwafowiska zewnetrznego pola
Betchatow (. . . ) potwierdzajq niewielki wptyw
tych obiektow na wielkosc opadu pyfu w

e)X

•

e) uwaga nieuwzgledniona
W prognozie wzi^to pod uwage. zagadnienie
pylenia powierzchniowego w trakcie
Drowadzenia robot gbrniczych. Oddziatywanie
kopalni na srodowisko zostalo okreslone na
podstawie Raportu o oddziatywaniu wydobycia
w^gla brunatnego ze zfoza Zloczew na
srodowisko.

Aktualnie brak ostatecznych rozwi^zan
odnosnie sposobu transportu wegla brunatnego
ze ztoza Ztoczew, dlatego studium nie blokuje
przyszlych inwestycji zwi^zanych z transportem
wegla. Ze wzgledu na brak wyboru wariantu
ransportu wegla nie mozna dokonac analizy

oddzialywania tych przysztych przedsiewziec.

Podczas opracowywania prognozy
oddziatywania na srodowisko ustaleri Studium
uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania
)rzestrzennego gminy Ostrowek stwierdzono, iz
oddzialywanie skumulowane na srodowisko
odkrywki Ztoczew i elektrowni Belchatbw nie
wyst^pi.
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otoczeniu. Wielkosci opadu pytu w
bezposrednim sqsiedztwie wyrobiska
zwatewiska, przy braku wptywu innych zrodel,
nie przekraczaja. 50 g/m2/rok (25%
dopuszczalnej normy) i 33 zblizone do
wartosci charakterystycznych dla terenow
uzytkowanych rolniczo." (str. 59);
a nastepnie konkluduj^c: nNa zasadzie
analogii, w warunkach odkrywki Zfoczew,
przy zwiekszonej ilosci niepodatnych na
pylenie skai zwieztych w nadkiadzie, nie
przewiduje si§ znacz§cej zmiany jakosci
powietrza poza obszarem gorniczym na
skutek powierzchniowych emisji pyiu z
obszaru wyrobiska i zwalowiska." (str. 60).
W ocenie Fundacji Greenpeace Polska,
konkluzja powyzsza jest calkowicie Wedna i
sprzeczna ze stanem wspc^czesnej wiedzy
naukowej, co wyjasniono ponizej w punktach.
Autorzy Prognozy myla, rozne wielkosci
fizyczne - czym innym jest bowiem opad pylu
na powierzchnie ziemi (wyrazony w
lednostkach g/m2/rok), a czym innym roczna
emisja pylu (wyrazona w jednostkach
Mg/rok), ktora przekteda sie na finalne
stezenia pylu zawieszonego (PM10, PM2,5)
wpowietrzu (wyrazonewjednostkach MQ/m3).
Tymczasem to te ostatnie parametry (a nie
opad pyJu na powierzchnie ziemi) decyduja, o
stanie jakosci powietrza, co wynika z faktu, ze
zarowno dla pyfu PM10, jak PM2.5 okreslone

, przez Za^cznik nr 1 Poziomy
dopuszczalne dla niektorych substancji w
powietrzu, zrbznicowane ze wzgledu na
ochron§ zdrowia ludzi i ochrone roslin, termin
ch osia^gniecia, oznaczenie numeryczne tych
substancji, okresy, dla ktorych usrednia sie
wyniki pomiarow, dopuszczalne czestosci
Drzekraczania tych poziomow oraz marginesy
olerancji do Rozporza,dzenia Ministra

5rodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
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sprawie poziomow niektorych substancji w
powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031), stezenia
dopuszczalne, tj. poziomy substancji, ktore
nie powinny bye przekraczane - beda.ce
standardami jakosci powietrza.

W rzeczywistosci, zarbwno eksploatacja
wegla brunatnego metoda^ odkrywkow% jak
powiazane z tym aktywnosci (transport,
sktadowanie) wia_z3 sie z emisjq znacznych
ilosci pytu. Zgodnie ze wskaznikami
emisyjnymi EMEP-EEA Europejskiej Agencji
Srodowiska (European Monitoring and
Evaluation Programme), opublikowanymi na:
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-
eea-guidebook-2013/part-b-sectoral-
guidance- chapters/1-energy/1-b-fugitives/1-
b-1 -a-coal-mining-handling/view)
planowane wydobycie wegla brunatnego z
odkrywki Ztoczew na poziomie ok. 18 mln
ton/rok wia_zac sie bedzie z roczn^ emisj^
pytu PM10 na poziomie 756 ton/rok i pyiu
PM2,5 na poziomie 90 ton/rok.

Dowodem znacz^cego wptywu eksploatacji
wegla brunatnego na stan jakosci powietrza
w s^siedztwie kopalni odkrywkowych, a
zarazem swoistym ostrzezeniem dla
mieszkaricow, Wbjta i radnych gminy
Ostrowek, moze bye Program ochrony
powtetrza dla strefy wielkopolskiej (w zakresie
pytu PM10, PM2.5 oraz B(a)P), stanowiacy
zalqcznik do Uchwaiy Nr XXXIII/853/17
Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z
dnia 24 lipca 2017 roku (dalej: POP strefy
wielkopolskiej), dostepny na stronie
internetowej Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
https://www.umww.pl/departamenty_departa
ment-srodowiska_powietrze_programy-
ochrony- powietrza
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W dokumencie tym emisje z odkrywkowe
eksploatacji kopalin, w tym wegla brunatnego
zidentyfikowano
wptywaja.cy na
dopuszczalnych
wscnodniej
wielkopolskiego,

jako istotny czynnik
przekraczan ie poziomow
pylu zawieszonego we
czesci wojewodztwa
w ktorej rozwiniete jest

gornictwo odkrywkowe rzeczonego surowca
energetycznego.
Znajduja.ce sie w POP strefy wielkopolskie
Rysunek 64 Lokalizacja i wielkosc emisji pylu
PM10 z wydobycia kopalin na terenie strefy
wielkopolskiej (str. 216) oraz Rysunek 65
Lokalizacja i wielkosc" emisji pylu PM2.5 z
wydobycia kopalin na terenie strefy
wielkopolskiej (str. 217), przedrukowane
poni2ej, jasno pokazuja_, ze znacza.cym
zrodlem emisji pylu obu rodzajbw sa, kopalnie
odkrywkowe wegla brunatnego w powiecie
koniriskim i tureckim, przy czym emitowane
przez nie sq rocznie ilosci rzedu nawet 54 Mg
PMlO/roki13MgPM2,5/rok.

tak duzych emisji pylu PM10 i PM2,5
w pow. koninskim: odkrywka J6zwin MB

(ztoze P^tnow IV, polnocno-zachodnia czesc
powiatu), Tomislawice (polnocno-wschodnia
czesc powiatu) i Drzewce (wschodnia czesc
sowiatu); w pow. tureckim: odkrywka
Adam6w (wschodnia czesC powiatu) i Kozmin
^polnocno-wschodnia czesc powiatu); na
ktorych roczne wydobycie wegla brunatnego
w 2016 r. wynosilo odpowiednio: 5,19 mln
Mg/rok, 2,29 mln Mg/rok i 1,57 mln Mg/rok
oraz 2,94 mln Mg/rok i 0,51 mln Mg/rok
(Bilans zasobow z!6z kopalin w Polsce wg
stanu na 31 XII 2016 r, Panstwowy Instytut
oeologiczny, Warszawa 2016, str. 36), a
zatem 3,5-35 razy mniej nii planowane
wydobycie 18 mln Mg/rok z odkrywki
Zloczew. Co wiecej, zrodlem emisji okazujq
sie by£ nawet zamkniete juz, lecz dota.d
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niezrekultywowane odkrywki Kazimierz
Potnoc i Jozwin IIA (potnocno-zachodnia
cze.sc pow. konihskiego) oraz odkrywka
Wtadysfawow (poinocna cz^sc pow
tureckiego). W efekcie, w powiatach
konihskim i tureckim obserwuje sie w
powietrzu istotny udziat ste_zeh
sredniorocznych pytu PM10 i PM2.5
pochodz^cych z wydobycia kopalin, co w
POP strefy wielkopolskiej iiustruja.
przedrukowane ponizej Rysunek 39 Udzial
stezen sredniorocznych pytu PM10 z
wydobycia kopalin na obszarze strefy
wielkopolskiej (str. 82) oraz Rysunek 45
Udziat st^zeri sredniorocznych pyfu PM2.5 z
wydobycia kopalin na obszarze strefy
wielkopolskiej (str. 88). W przypadku
kompleksu odkrywek Jozwin MB (czynna),
Kazimierz Potnoc i J6zwin IIA (zamkniete w
2011 r. i w 2003 r.) w powiecie konihskim
oraz odkrywki Adamow {czynna) w powiecie
tureckim dochodzi w efekcie do
orzekroczenia sredniorocznego stezenia 40

PM10/m3, tj. poziomu dopuszczalnego
okreslonego przez cytowany juz Zaia,cznik nr
1 do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z
dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu - i to w
odniesieniu do emisji z samych odkrywek,
zatem bez uwzgl^dniania poziomu tta
calkowitego, ktore nalezy dodac, by otrzymaci
finalne srednioroczne stezenie pytu
zawieszonego PM10 w danym punkcie. Co
wiecej, z POP strefy wielkopolskiej wynika, ze
nawet realizacja wszystkich przewidzianych
dziatan naprawczych nie doprowadzi do
przestrzegania sredniorocznego poziomu
dopuszczalnego 40 ug PM10/m3 ani do
nieprzekraczania dopuszczalnej czestosci (35
dni w roku kalendarzowym) z przekroczeniem
24-godzinnego stezenia 50 ug PM10/m3 na
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obszarach sa.siaduja.cych ze wspomnianym
odkrywkami wegia brunatnego, co ilustruja,
Rysunek 70 Przewidywane st^zenie
srednioroczne pyiu PM10 na obszarze strefy
wielkopolskiej w roku 2022 (str. 232)
Rysunek 71 Przewidywana liczba dni
przekroczeniem pytu PM10 na obszarze
strefy wielkopolskiej w roku 2022 (str. 233).
Problem ten wystapi, mimo ze w 2022 r.
wiekszosc odkrywek w regionie konirisko-
tureckim bedzie juz zamknieta (Jozwin IIB -
w2022 r., Drzewce-w2018 r, Adamow- w
2020 r, Kozmin - w 2017 r.) - pozostajac
jednak zrodtem emisji pylu jeszcze przez
wiele lat. Na podstawie POP strefy
wielkopolskiej mozna zatem wnioskowac, ze
analogiczne problemy z wysokimi emisjami
rocznymi pylu oraz z przekroczeniami
poziomow dopuszczalnych pytu
zawieszonego PM10 w powietrzu wystqpia. w
otoczeniu znacznie przeciez wi^kszej
odkrywki Zloczew, zarowno w trakcie jej
budowy i eksploatacji, jak przez pewien okres
DO zakohczeniu wydobycia wegla
arunatnego. Innym dowodem znacza_cego
wptywu eksploatacji w^gla brunatnego na
zapylenie powietrza w sqsiedztwie kopalni
odkrywkowych sa, wyniki badah stanu jakosci
powietrza w Bogatyni, tj. miescie w
wojewodztwie dolnosl^skim {powiat
zgorzelecki), w poblizu ktorego znajduje si^
odkrywka wegla brunatnego Turow i
spalajqca wydobyty wegiel elektrownia
Turow, prowadzonych w latach 2015-17
przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska (WI06) we Wroclawiu.
Z Oceny jakosci powietrza na teren ie
wojewodztwa dolnosl^skiego w 2015 r.
(WIOS Wroclaw, kwiecieh 2016;
https://www.wroclaw.pios.gov.pl/pliki/powietrz
e/ocena_2015.pdf) wynika, ze w 2015 r.
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Bogatynie charakteryzowato najwieksze
zapylenie sposrod wszystkich miejscowosc
wojewodztwa dolnosla.skiego: tamtejsza
mobilna stacja pomiarowa Bogatynia-ul
Francuska, zlokalizowana na osiedlu
mieszkaniowym Zatonie, ok. 1000 m od
wyrobiska odkrywki Turow i ok. 600 m od
granicy terenu elektrowni Turow
zarejestrowata (rozdziat 7 Ocena jakosc
powietrza ze wzgledu na ochrone zdrowia
ludzi. podrozdzial 7.6 Pyl zawieszony PM10
w tym Tabela 14 Wyniki pomiarbw pyJu
zawieszonego PM10 na terenie woj.
dolnosl^skiego w 2015 r, - str. 32 oraz
Wykres 14 Stezenia Srednioroczne oraz
iczba dni z przekroczeniami normy dobowej
pylu PM10 na terenie woj. dolnosla.skiego w
2015 r. i Wykres 15 Stezenia srednie
sezonowe pylu PM10 na terenie woj.
dolnoslqskiego w 2015 r. - oba str. 29);
srednioroczne stezenie py^u zawieszonego
61,5 ug PM10/m3 (154% sredniorocznego
poziomu dopuszczalnego 40 ug PM10/m3);
172 dni z przekroczeniem sredniodobowego
poziomu dopuszczalnego 50 ug PM10/m3

przy dopuszczalnej liczbie 35 dni w roku
olendarzowym, w ktorych takie
przekroczenie mo2e wysta,pic); 36-te
maksymalne stezenie sredniodobowe na
poziomie 99,0 ug PM10/m3 (podczas gdy nie
3owinno ono przekroczyc 50 ug PM10/m3);
najwyzsze maksymalne stezenie
sredniodobowe 195,7 ug PM10/m3 {391%
sredniodobowego poziomu dopuszczalnego
50 ug PM10/m ). Powyzsze poziomy
dopuszczalne oraz dopuszczalne czestosci
ch przekraczania sa, okreslone przez
cytowany juz Zalqcznik nr 1 do
Rozporza.dzenia Ministra Srodowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu. Co istotne,
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Bogatynia byia jedyna, miejscowoscia. w
wojewodztwie dolnosla.skim, w przypadku
ktorej nie wystepowala znaczaca rbznica
zapylenia powietrza w sezonie grzewczym
poza nim (Wykres 16 Przebieg stezeh
sredniodobowych pylu PM10 na terenie woj.
dolno$la_skiego w 2015 r- wszystkie stacje za
wyja^tkiem Bogatyni oraz Wykres 17 Przebieg
stezefi sredniodobowych pylu PM10 w 2015
r. - stacja pomiarowa w Bogatyni - oba str.
30), gdyz srednie stezenie dobowe w sezonie
pozagrzewczym (55,7 ug PM10/m3) byto
jedynie o 19% nizsze niz w sezonie
grzewczym (68,7 ug PM10/m3}, nadal
przekraczaj^c srednioroczny poziom
dopuszczalny 40 ug PM10/m3 {cytowane
powyzej Tabela 14 i Wykres 15) - ta ostatnia
okolicznosC stanowila ewenement w skali
catego Dolnego 6la.ska. Brak tego rodzaju
zaleznosci sezonowej wskazuje
jednoznacznie, ze gtowna, przyczyn^
zapylenia powietrza w Bogatyni byia nie tzw.
niska emisja (jak w innych dolnosla.skich
miastach lecz zrodla emituj^ce pyt
praktycznie niezaleznie od pory roku, tj.
miejscowa odkrywka wegla brunatnego
Tur6w i pobliska elektrownia Turow spalaj^ca
wegiel brunatny. Alternatywnie, wysokie
zapylenie w rejonie Bogatyni zostalo
wykazane rowniez za pomoca. modeiowania
mate matyczn ego poziombw pylu
zawieszonego PM10 w wojewbdztwie
dolnoslqskim, przeprowadzonych przez
WI06 we Wroclawiu dla 2015 r. Z map
zamieszczonych na Rysunku 12 Rozklad
iczby dni z przekroczeniami stezeh 24-
godzinnych pyiu zawieszonego PM 10 na
:erenie woj. dolnosla,skiego na podstawie
wynikow modeiowania jakosci powietrza za
2015 i Rysunku 13 Rozklad stezeh
sredniorocznych pytu zawieszonego PM10 na
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terenie woj. dolnosla.skiego na podstawie
wynikow modelowania jakosci powietrza za
2015 foba str. 34) wynika, ze Bogatynia jest,
obok Wrodawia, Legnicy, Wafbrzycna i
Jeleniej Gory, najbardziej zapylonym miastem
na Dolnym Sla_sku. Rzeczone modelowanie
matematyczne, przeprowadzone przez WIO£
we Wroctawiu dla 2015 r, wykazalo w rejonie
Bogatyni wysoki poziom zapylenia rownie± w
przypadku pyiu zawieszonego PM2,5
(rozdzial 7 Ocena jakosci powietrza ze
wzgledu na ochrone^ zdrowia ludzi,
podrozdziai 7.7 Pyt zawieszony PM2,5),
kt6rego stezenie srednioroczne takze
przekroczyto poziom dopuszczalny,
wynosza.cy, zgodnie z cytowanym juz
Za^cznikiem nr 1 do Rozporza.dzenia
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012
r. w sprawie poziom6w niekt6rych substancji
w powietrzu, 25 (jg PM2,5/m3 - co
przedstawia Rysunek 14 Rozktad stezeh
sredniorocznych pyiu zawieszonego PM2.5
na terenie woj. dolnosl^skiego na podstawie
wynikow modelowania jakosci powietrza za
2015 rok (str. 37). W 2016 r. w Bogatyni nie
prowadzono bezposrednich pomiar6w stezeri
pytu zawieszonego, niemniej jednak zblizone
jak rok wczesniej zapylenie powietrza zostafo
wykazane za pomoc^ modelowania
matematycznego, przeprowadzonego
r6wniez przez WIOS we Wroclawiu (Ocena
jakosci powietrza na terenie wojewodztwa
dolnosl^skiego w 2016 r, WIOS Wroclaw,
kwiecieh 2017;
https://www. wroclaw.pios.gov.pl/pliki/powietrz
e/ocena_2016.pdf). Wyniki tego modelowania
opisano w rozdziale 7 Ocena jakosci
oowietrza ze wzgledu na ochrone zdrowia
:udzi, podrozdzial 7.6 Pyl zawieszony PM10 i
podrozdzial 7.7 Pyl zawieszony PM2,5, a
lustruj^ je Rysunek 16 Rozklad liczby dni z
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przekroczeniami stezeh 24-godzinnych pytu
zawieszonego PM10 na terenie woj
dolnosla.skiego na podstawie wynik6w
modelowania jakosci powietrza za 2016 rok
(str. 39), Rysunek 17 Rozktad stezeri 24-
godzinnych pylu zawieszonego PM10 na
terenie woj. dolnosla,skiego (36. maksymalne
stezenie 24-godzinne/percentyl 90,4 z rocznej
serii stezeh 24-godzinnych) na podstawie
wynikow modelowania jakosci powietrza za
2016 rok (str. 40), Rysunek 18 Rozktad
stezeri sredniorocznych pylu zawieszonego
PM10 na terenie woj. dolnosla.skiego na
podstawie wynikow modelowania jakosci
powietrza za 2016 rok (str. 41) i Rysunek 20
Rozktad stezen sredniorocznych pytu
zawieszonego PM2.5 na terenie woj.
dolnosla.skiego na podstawie wynikbw
modelowania jakosci powietrza za 2016 rok
(str. 45). Z obliczeri powyzszych wynikato
zatem, ze r6wniez w 2016 r. w Bogatyni
srednioroczne stezenia pytu zawieszonego
przekraczaty srednioroczne poziomy
dopuszczalne 40 pg PM10/m3 i 25 ug
PM2,5/m3, 36-te maksymalne stezenie
sredniodobowe pyiu PM10 przekroczyto
sredniodobowy poziom dopuszczalny 50 ug
PM10/m3, zas liczba dni z przekroczeniem
sredniodobowego poziomu dopuszczalnego
50 ug PM10/m3 przekroczyta 120 (przy
dopuszczalnej liczbie 35 dni w roku
kalendarzowym). Warto zas zauwazyc, ze
oowyzsze przekroczenia standard6w jakosci
Dowietrza wynikafy z wydobycia na odkrywce
Turow w 2016 r. jedynie 7,53 mln Mg wegla
brunatnego (Bilans zasob6w z!6z kopalin w
Polsce wg stanu na 31 XII 2016 r. ..., str. 36),
tj. zaledwie ok. 42% planowanego wydobycia
rocznego z odkrywki Ztoczew (18 mln
Mg/rok). Co wiecej, z Rysunku 15 Przewagi
3oszczeg6lnych typow emisji w

36



przestrzennych rozktadach stezeh 24-
godzinnych pytu PM10 w wojewodztwie
dolnoslaskim w 2016 r. (str. 38) i Rysunku 19
Przewagi poszczegolnych typow emisji w
przestrzennych rozktadach stezeri
sredniorocznych pylu PM2.5 w wojewodztwie
dolnosla.skim w 2016 r. (str 44) wynika jasno,
ze w rejonie Bogatyni glownym zrodtem
emisji pytu PM10 i PM2.5 jest emisja
wielkopowierzchniowa - czyli emisja wiasnie
z odkrywki wegla brunatnego Turow. Rownie
wysokie poziomy zapylenia pytem PM10
zarejestrowano w rejonie Bogatyni w 2017 r.

w ramach kontroli interwencyjnej,
przeprowadzonej przez WIO$ we Wroclawiu
w dniach od 10 lutego 2017 r. do 6 czerwca
2017 r. oraz od 3 pazdziernika 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. na wspomnianej juz ul.
Francuskiej na Osiedlu Zatonie (la.cznie
pomiary prowadzono zatem przez 117 + 90 =
207 dni, tj. przez ok. 57% roku
kalendarzowego), a opisanej w Ocenie
jakosci powietrza na terenie wojew6dztwa
dolnoslaskiego w 2017 r. (WlOg Wroclaw,
kwiecien 2018;
https://www. wroclaw.pios.gov.pl/pliki/powietrz
e/ocena_2017.pdf). Powody rzeczonej
kontroli interwencyjnej wyjasniono w rozdziale
6 Wojewbdzka siec monitoringu powietrza:
nDodatkowo, poza systemem PMS
[Pahstwowy Monitoring 6rodowiska}, WIOS
we Wroctawiu w 2017 r. przeprowadzit
kontrolne pomiary pylu PM10 w dniach od
10.02.2017 r. do 06.06.2017 r. oraz od
03.10.2017 r. do 01.01.2018 r. w Bogatyni
przy ul. Francuskiej (Osiedle Zatonie). Stacja
zostata postawiona w bliskim sqsiedztwie
wyrobiska Kopalni nTur6w", na osiedlu
mieszkaniowym zlokalizowanym miedzy
wyrobiskiem Kopalni ..Turow" a Elektrowniq
Jurow". Pomiary wykonano ze wzgledu na

37



interwencje mieszkaricow na nadmierne
zapylenie w tym rejonie spowodowane
lokalnym oddzialywaniem Kopalni Wegla
Brunatnego ,,Turow"." (str. 11). W rozdziale 7
Ocena jakosci powietrza ze wzgiedu na
ochron§ zdrowia ludzi, podrozdziat 7.6 Pyi
zawieszony PM10 (w tym Tabela 14 Wyniki
pomiarow pylu zawieszonego PM10 na
terenie woj. dolnosla,skiego w 2017 r.T str. 38-
39) opisano wyniki rzeczonych pomiardw
kontrolno- interwencyjnych, stwierdzaja,c:
przekroczenie sredniodobowego poziomu
dopuszczalnego 50 pg PM10/m w cia.gu 70
dni (na 207 dni pomiarowych; mozna
przypuszczac, ze gdyby pomiary prowadzono
przezcaty 2017 r, tj. przez 365 dni, liczba dni
z rzeczonym przekroczeniem byiaby jeszcze
wieksza - przy dopuszczalnej liczbie 35 dni w
roku kalendarzowym, w kt6rych takie
przekroczenie moze wystapc); najwyzsze
maksymalne stezenie sredniodobowe 217,9
ug PM10/m3 (436% sredniodobowego
poziomu dopuszczalnego 50 ug PM10/m3).
Podobnie jak w latach poprzednich,
modelowanie matematyczne,
przeprowadzone przez WIOS we Wroclawiu
dla 2017 r., po raz kolejny wykazab dla
rejonu Bogatyni wysokie zapylenie pylem
zawieszonym PM10, co ilustruje Rysunek 16
Rozktad liczby dni z przekroczeniami stezen
24- godzinnych pylu zawieszonego PM10 na
terenie woj. dolnosl^skiego na podstawie
wynikow modelowania jakosci powietrza za
2017 rok (str. 41), Rysunek 17 Rozkiad
stezen 24-godzinnych pylu zawieszonego
PM10 na terenie woj. dolnoslaskiego (36.
maksymalne stezenie 24-godzinne / percentyl
90,4 z rocznej serii stezen 24-godzinnych) na
podstawie wynikow modelowania jakosci
Dowietrza za 2017 rok (str. 42), Rysunek 18
Rozktad stezen sredniorocznych pytu
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zawieszonego PM10 na terenie woj
dolnosla_skiego na podstawie wynikow
modelowania jakosci powietrza za 2017 rok
(str. 43), jak r6wniez pylem zawieszonym
PM2.5, co przedstawia Rysunek 20 Rozkiad
stezeri sredniorocznych pytu zawieszonego
PM2.5 na terenie woj. dolnosla.skiego na
podstawie wynik6w modelowania jakosc
powietrza za 2017 rok (str. 47).
Z obticzeri powyzszych wynikaio zatem, ze
rowniez w 2017 r. w rejonie Bogatyni
srednioroczne stezenia pylu zawieszonego
przekraczaty srednioroczne poziomy
dopuszczalne 40 pg PM10/m3 i 25
PM2,5/m3, 36-te maksymalne stezenie
sredniodobowe pylu PM10 przekraczato
sredniodobowy poziom dopuszczalny 50 (
PM10/m3, zas liczba dni z przekroczeniem
sredniodobowego poziomu dopuszczalnego
50 pg PM10/m przekracza^a dopuszczalny
liczb^ 35 dni w roku kalendarzowym.
Ponadto, WIOS we Wroclawiu ponownie
jednoznacznie wskazal na przewage, w
rejonie Bogatyni emisji
wielkopowierzchniowej, tj. emisji z odkrywki
wegla brunatnego Tur6w (Rysunek 15
Przewagi poszczegolnych typbw emisji w
przestrzennych rozkladach stezeh 24-
godzinnych pyfu PM10 w wojewodztwie
dolnosl^skim w 2017 r. - str. 40; Rysunek 19
Przewagi poszczegblnych typ6w emisji w
przestrzennych rozkladach stezeh
sredniorocznych pyJu PM2.5 w wojewodztwie
dolnoslaskim w 2017 r. - str. 46).
Reasumujqc, w swietle powyzszych ustaleh i
badah, dokonanych i przeprowadzonych nie
przez podmioty dzialajqce na rzecz
operatorow odkrywek wegla brunatnego (jak
miaJo to miejsce w przypadku cytowanych w
Prognozie zakladow gorniczych Adambw i
3elchat6w), lecz na ziecenie organdw
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samorz^dowych (Sejmik Samorza.dowy
Wojewodztwa Wielkopolskiego) oraz
pahstwowych organow inspekcji ochrony
srodowiska (Wojewodzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska we WrocJawiu), a zatem
zawartych w dokumentach urzedowych, nie
ulega wa,tpliwosci, ze odkrywki wegla
bnjnatnego sa. znacz^cym zrodtem zapylenia
powietrza w ich otoczeniu, zas skutkiem ich
eksploatacji jest niejednokrotnie
przekroczenie okreslonych prawnie
standardow jakosci powietrza dla pytu
zawieszonego PM10 i PM2,5, w stopniu
zagrazajqcym ludzkiemu zdrowiu i 2yciu.
W zwia^zku z powyzszym, stwierdzenia
Prognozy bagatelizuja.ce kwestie
oddzialywania odkrywki Zbczew na stan
jakosci powietrza w gminie Ostrowek nalezy
uznac za niemtarodajne. W ocenie Fundacji
Greenpeace Polska oddziatywanie to
powinny bylo zostac w Prognozie rzetelnie
oraz szczegolowo okreslone,
przeanalizowane i ocenione. W konsekwencji
braku rzetelnego oraz szczegolowego
okreslenia, przeanalizowania i ocenienia
oddziatywania odkrywki Zloczew na stan
jakosci powietrza, w tym na poziom
zapylenia, Prognoza praktycznie nie zawiera
informacji na temat oddziatywania odkrywki
Ztoczew na zdrowie mieszkahcbw gminy
Ostrowek. W Prognozie jedyna wzmianka
dotycza_ca wptywu odkrywki Ztoczew na
zdrowie ludzi zwia^zana jest z emisja. ha)asu:
Do negatywnego, bezposredniego i

dtugoterminowego wptywu dzialalnosci
kopalni na zdrowie ludzi zalicza sie takze
hatas generowany przez urza.dzenia
wykorzy sty wane podczas rob6t g6rniczych
oraz halas spowodowany wykorzystaniem
materialow wybuchowych. Oddziatywanie
negatywne, posrednie i dtugoterminowe na
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ludzi bedzie powodowac halas generowany
przez samochody ciezarowe, dowoza.ce
materialy i produkty, niezbedne do
funkcjonowania zaktadu i pojazdy do
transportu os6b." (str. 51). Jest to oczywiscie
istotny rodzaj oddzialywania, ale z punktu
widzenia zdrowia mieszkaricow nie az tak
znaczaco negatywny, jak niezorganizowana
emisja pytu z wyrobiska gorniczego
zwaiowiska zewnetrznego. Tymczasem
emisja pylow z odkrywki Zloczew i zwia.zany z
tym wzrost stezen pytu zawieszonego PM10 i
PM2,5 w powietrzu przyczyni si§ do
znacza.cego wzrostu zachorowalnosci na
zapalenia oskrzeli oraz liczby napadow astmy
wsrod dzieci. Szczegotowe wyliczenia w tym
zakresie zawiera za^czona opinia mgr
Lukasza Adamkiewicza Opracowanie o
wplywie kopalni odkrywki Zloczew na
zdrowie. Z opracowania tego wynika, ze w
trakcie catego okresu funkcjonowania
odkrywki Ztoczew niezorganizowana emisja
pylu zawieszonego PM10 i PM2,5 przyczyni
sie do ok. 2,5 tys. przedwczesnych zgonow,
ok. 5 tys. przewlektych zapaleh oskrzeli, ok.
750 tys. dni absencji chorobowej w pracy i ok.
150 tys. napadow astmy wsrod dzieci, ktore
to oddziaiywanie nalezy okreslic jako
negatywne, posrednie, wt6rne i
dlugoterminowe. Pominiecie tych kwestii w
Prognozie jest niezrozumiale, zwtaszcza ze
na problem negatywnego oddziatywania
odkrywki Ztoczew na zdrowie ludzi zwracaJ
Wojtowi Gminy Ostrowek uwage jeden z
organow opiniujqcych Projekt Studium, tj.
Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Wieluniu, ktory w pismie z dnia 8 marca 2018
r. zwrocil sie o uzupelnienie Prognozy m.in. o
,przedstawienie, jakie bedzie znacza.ce
oddziaiywanie planowanej kopalni wegla
brunatnego ze zbza ,,Zloczew" na zdrowie
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ludzi, w tym oddziatywanie bezposrednie,
posrednie, wt6rne, skumulowane,
krotkotrwate, srednioterminowe,
dlugoterminowe, stale, chwilowe, pozytywne,
negatywne". W Prognozie jednak nie
odniesiono sie do tych kwestii, poza
wspomniana. juz wzmianka. odnosnie hatasu.
Fundacja Greenpeace Polska z przykroscia,
zauwaza, ze Wojt Gminy Ostrbwek nie
skorzystal, przy okazji uzupetenia Prognozy
o wymagany przez Pahstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Wieluniu opis oddziatywania odkrywki wegla
brunatnego Zioczew na zdrowie ludzi, ze
wspomnianego juz opracowania mgr L
Adamkiewicza - mimo ze je przeciez
posiadat, gdyz zostato ono ztozone rok temu
przez Fundacje wraz z uwagami i wnioskami
do poprzedniego projektu studium, kt6rego
niewaznosc stwierdzii Wojewbdzki Sa.d
Administracyjny w Lodzi. Fundacja
Greenpeace Polska wyraza nadziej^, ze
wynikto to jedynie z przeoczenia i
przepracowania Organu, jakim jest Wojt
Gminy Ostrbwek, a nie z nonszalanckiego
podejscia do dokumentacji sktadanej przez
organizacje spoleczne i mieszkaricow w
trakcie konsultacji spolecznych kolejnych
projektbw Studium. Niezaleznie od opisanej
kwestii bezposredniego oddziatywania na
zdrowie ludzi emisji pytow z odkrywki
Ztoczew, wydobyty wegiel brunatny ma
zostac spalony w elektrowni Belchatdw; sit^
rzeczy wyemitowane przez te instalacje
zanieczyszczenia gazowo-py(owe b^d^
rowniez oddziatywac na zdrowie ludzi - w
catej Polsce i Europie, przeWadaj^c sie na
zwiekszona. liczbe zgon6w, zachorowalnosi i
absencĵ  chorobowa.. B^dzie to takze
negatywne, wtorne i dlugoterminowe
oddzialywanie odkrywki Zioczew - tyle ze
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posrednie; w Prognozie pominieto je
catkowicie.

W Prognozie nie okreslono, nie
przeanalizowano i nie oceniono
skumulowanych oddziatywah na srodowisko
odkrywki Zloczew oraz przysztych
przedsiewziec zwiqzanych z transportem
wegla do elektrowni BeJchatow {linia kolejowa
Zloczew- Beichatow, nowe drogi lub
tasmocia.g) - choc kumulowanie takie wystapi
w odniesieniu do hatasu i emisji
zanieczyszczeh do powietrza.
Ponadto, w Prognozie nie okreslono, nie
przeanalizowano i n.e oceniono
skumulowanych oddziatywah na srodowisko
odkrywki Ztoczew i elektrowni Belchatow -
cho6 kumulowanie takie wysta,pi w
odniesieniu do emisji zanieczyszczeh
pylowych do powietrza.

W zwia^zku z powyzszymi, bardzo licznymi
brakami i btedami Prognozy, w imieniu
Fundacji Greenpeace Polska wnosz? o
korekte. tego dokumentu w taki sposob, by
rzetelnie i szczegotowo okreslil on,
przeanalizowal i ocenit wymienione rodzaje
oddziatywah na srodowisko wszystkich
przedsiewziei zaplanowanych w Projekcie
Studium.
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