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1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSI ĘWZIĘCIA 
Projektowane przedsięwzięcie realizowane będzie pn.: „Zło że kruszywa naturalnego 

„Ławy” w kat. C1 w miejscowości Ławy, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, woj. 
świętokrzyskie”. 

Inwestorem projektowanego przedsięwzięcia jest: 
Przedsi ębiorstwo Handlowo-Usługowe „MIRUNA” s.c. Jerzy Przy bylski  

 32-005 Niepołomice 
 ul. Modrzejewskiej 9   

Potrzeba wykonania Karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika z artykułu 74 ust. 1 
pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), którego brzmienie jest następujące: 

„Art. 74. 1. Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy 
dołączyć: 

(...) 2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;” 

 Zgodnie z wymogami w/w ustawy „Karta informacyjna przedsięwzięcia…” zawiera 
dane o: 

1) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 
2) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz 

dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną, 
3) rodzaju technologii, 
4) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 
5) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii, 
6) rozwiązaniach chroniących środowisko, 
7) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii 

przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 
8) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
9) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania 
przedsięwzięcia. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko określa : 
1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;  
2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;  
3) przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako 

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. 
Zgodnie z cytowanym Rozporządzeniem z uwagi na planowany zakres działalności, 

inwestycja zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których raport może być wymagany. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3, 
5 i 7 cytowanego Rozporządzenia sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko wymagają rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko między innymi takie jak: 

40) wydobywanie kopalin ze złoża metoda odkrywkową inne niż wymienione w § 2 
ust. 1 pkt 27 lit. a:  

a)  bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:  
- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich;  
- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust.2 pkt 
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1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z poź. zm.);  

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania 
kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla 
wydobywania kopalin metodą odkrywkową”. 

 
Usytuowanie przedsi ęwzięcia  

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Ławy” położone jest na gruntach 
należących do miejscowości Ławy, gmina Opatowiec, powiat kazimierski, województwo 
świętokrzyskie.  
Stan istniej ący 

Na terenie projektowanego złoża zlokalizowany jest niezamieszkały budynek 
mieszkalny i trzy niewielkie budynki gospodarcze oraz nieczynna linia energetyczna niskiego 
napięcia doprowadzająca w przeszłości prąd do tych budynków. Budynki te są własnością 
Inwestora i niektóre z nich zostaną wyburzone (budynek mieszkalny i dwa gospodarcze), zaś 
linia energetyczna zlikwidowana.  

Przez analizowany teren nie przechodzą gazociągi oraz inne rurociągi. Brak 
usytuowania innych obiektów budowlanych. Teren pokryty jest gruntami o niskich klasach 
bonitacyjnych. 

W południowej części terenu zlokalizowany jest rów melioracyjny i występują 
podmokłości. Na południe od terenu projektowanego złoża w odległości około 350, 0 m 
przepływa rzeka Nidzica. 

Przy północnej granicy złoża przebiega lokalna droga gruntowa. Wzdłuż tej drogi 
gruntowej w odległości około 7,0 m od granic udokumentowanego złoża przebiega lokalny, 
gminny wodociąg. Droga gruntowa dochodzi do jezdni asfaltowej Koszyce – Opatowiec, 
oddalonej na zachód od udokumentowanego złoża w odległości około 200,0 m.  

Gmina Opatowiec nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu projektowanego przedsięwzięcia. 
 
Stan projektowany 

Projektowane złoże zlokalizowane będzie w obrębie działki nr 74, będącej własnością 
Inwestora. Projektowane złoże „Ławy” położone będzie na północ i północny – zachód od 
terenu udokumentowanego w 1983 roku złoża piasków budowlanych w kat C2 „Ławy – 
Morawianki – Urzuty”, które dotychczas nie było eksploatowane. 

Złoże kruszywa naturalnego „Ławy” udokumentowane zostało na podstawie koncesji 
na poszukiwanie i rozpoznanie przedmiotowego złoża, udzielonej przez Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego, decyzją znak OWŚ.V.7422.22.20 z dnia 24.03.2011 roku. 

Na podstawie „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Ławy” w kat. 
C1” opracowanej przez geologa mgr inż. Ryszarda Łągiewkę, teren udokumentowanego złoża 
naturalnego „Ławy” pod względem fizyczno-geograficznym położony jest w obrębie 
południowo-wschodniej części mezoregionu Płaskowyż Proszowicki, będącego częścią 
makroregionu Niecka Nidziańska, przy granicy mezoregionu Nizina Nadwiślańska 
występującego w prowincji Północne Podkarpacie (Zapadlisko Przedkarpackie). 

Złoże kruszywa naturalnego „Ławy” położone będzie w obszarze Koszycko-
Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

W złożu „Ławy” serie złożową stanowią czwartorzędowe utwory piaszczyste, 
kwarcowe miejscami żwirowe powstałe wskutek lodowcowej i polodowcowej działalności 
erozyjno-akumulacyjnej. Kopalinę w złożu stanowią piaski z niewielką śladowa domieszką 
drobnego żwirku. Średnio punkt piaskowy dla całego złoża wynosi 99,0%. Złoże zbudowane 
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jest z jednego pokładu serii złożowej nachylonego w kierunku południowym. Miąższość serii 
złożowej wynosi 7,5 m w części północnej obszaru udokumentowanego złoża do 4,0m w 
części południowej, średnio 5,6m. Miąższość złoża maleje do zera poza południową granicą 
jego udokumentowania. Seria złożowa przykryta jest nakładem o grubości od 0,3 m do 0,5 m 
średnio 0,4m. Nadkład stanowią gleba, gleba piaszczysta i gliniasta, piasek zagliniony. 
Podłoże serii złożowej stanowią trzeciorzędowe utwory ilaste, plastyczne. Strop złoża 
występuje na rzędnych wysokościowych od 203,0 m npm w części północnej do 179,1 m npm 
w części południowej, średnio 191,2 m npm. Spąg złoża kształtuje się na rzędnych 
wysokościowych od 195,5 m npm w części północnej do 175,1 m npm w części południowej, 
średnio 185,6 m npm. Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża wynosi od 0,04 do 0,1 
średnio 0,07. W złożu kruszywa naturalnego nie stwierdzono występowania kopalin 
towarzyszących ani współwystępujących. Złoże zaliczona do grupy I, czyli do złóż o prostej, 
łatwej do interpretacji budowie geologicznej, ciągłe bez zaburzeń tektonicznych, o małej 
zmienności miąższości i jakości kopaliny  

Powierzchnia morfologiczna terenu jest zróżnicowana. W północnej części terenu 
rzędne wysokościowe dochodzą do 205,0 m npm, a w południowej części terenu rzędne 
kształtują się na wysokości 175, 0 m npm. Deniwelacja terenu dochodzi więc do około 30,0 
m. 

Teren udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ławy” nie wkracza na teren 
parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody ożywionej i 
nieożywionej, zespołów przyrodniczo krajobrazowych, pomników przyrody, użytków 
ekologicznych jak również nie jest zlokalizowane w obszarze o znaczeniu historycznym, 
kulturalnym czy archeologicznym. 

  Kserokopia wypisu z rejestru gruntów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty 
informacyjnej. 

Kserokopia mapy ewidencyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej karty 
informacyjnej. 

 
Rodzaj i skala przedsi ęwzięcia  

Według informacji uzyskanych od Inwestora planowana inwestycja polegać będzie na 
wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego w obszarze udokumentowanego złoża 
kruszywa naturalnego „Ławy”. Omawiane złoże charakteryzuje się bardzo prostą budową 
geologiczną. Złoże budują grunty jednorodne piaskowe z niewielką domieszką drobnego 
żwirku. Kruszywo stanowić będzie surowiec przydatny dla budownictwa  i drogownictwa.     

Przewidywana wielkość zatrudnienia wynosić będzie 3 pracowników w tym 2 
pracowników fizycznych i 1 pracownik biurowy. Na terenie będącym własnością Inwestora 
planowane jest adaptacja jednego z budynków gospodarczych na obiekt socjalno-biurowy. W 
budynku tym wydzielone zostaną pomieszczenia na biuro oraz część socjalną z sanitariatami 
dla pracowników. Kontener ogrzewany będzie w sezonie grzewczym elektrycznie.  

Woda do celów sanitarnych dostarczana będzie z gminnego wodociągu, który 
przebiega w odległości około 7m od granic udokumentowanego złoża, wzdłuż lokalnej drogi 
gruntowej.   

Ścieki sanitarne z urządzeń sanitarnych odprowadzane będą do zbiornika 
wybieralnego, skąd wywożone będą na oczyszczalnię ścieków.  

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się wykonania miejsc 
parkingowych dla samochodów ciężarowych i osobowych. 
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2. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMO ŚCI, A TAKŻE OBIEKTU 
BUDOWLANEGO ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH 
WYKORZYSTANIA I POKRYCIE NIERUCHOMO ŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ  

Wydobycie kopaliny prowadzone będzie w projektowanym obszarze górniczym o 
powierzchni 3,71 ha.  

Na terenie projektowanego złoża zlokalizowany jest niezamieszkały budynek 
mieszkalny i trzy niewielkie budynki gospodarcze oraz nieczynna linia energetyczna niskiego 
napięcia doprowadzająca w przeszłości prąd do tych budynków. Budynki te są własnością 
Inwestora. Trzy z nich zostaną wyburzone tj. budynek mieszkalny i dwa budynki 
gospodarcze, natomiast jeden z budynków gospodarczych zostanie zaadoptowany na obiekt 
socjalno-biurowy. Linia energetyczna doprowadzająca energię do obiektów podlegających 
rozbiórce również zostanie zlikwidowana. 

Na analizowanym terenie znajdują się drzewa, które w związku z projektowaną 
inwestycją podlegać będą wycince. Inwestor winien wystąpić do Urzędu Gminy o zezwolenie 
na ich wycinkę. 

  
 

3. RODZAJ TECHNOLOGII  
Według informacji uzyskanych od Inwestora planowana inwestycja polegać będzie na 

wydobyciu kopaliny metodą odkrywkową. Złoże kruszywa naturalnego ”Ławy” budują 
utwory czwartorzędowe o miąższości od 4,0 m do 7,5 m średnio 5,6 m. Utwory te to głównie 
piaski róznoziarniste z niewielką domieszką drobnego żwiru. Przykrywają je holoceńskie 
utwory piaszczysto-gliniaste i pylasto-piaszczyste. Seria złożowa spoczywa na 
trzeciorzędowych utworach ilastych. 

Przewiduje się, że roczna wielkość wydobycia w projektowanym obszarze górniczym 
nie przekroczy 20 tys. m3. Obliczone zasoby bilansowe złoża wynoszą 357,78 tys Mg. 

Udostępnianie złoża do eksploatacji polegać będzie na sukcesywnym zdejmowaniu 
nadkładu zalegającego nad złożem i przemieszczaniu go na tymczasowe zwałowisko 
zlokalizowane na przedpolu eksploatacji. Roboty te wykonywane będą przy użyciu koparki i 
ładowarki. Zdjęty nadkład będzie wykorzystywany do rekultywacji terenu. 

Technologia eksploatacji - prace wydobywcze kopaliny prowadzone będą za pomocą 
hydraulicznej koparki firmy Comatsu 210 napędzanej olejem napędowym. Maszyną 
towarzyszącą, której zadaniem będzie załadunek kruszywa na pojazdy samochodowe będzie 
ładowarka firmy Volvo 120 napędzana olejem napędowym. Na terenie złoża nie będą 
instalowane urządzenia przeróbcze. 

Waloryzacja środowiska dla tego terenu będzie polegała na nadaniu mu odmiennej 
funkcji niż ta, która była przed podjęciem eksploatacji. Obecnie są to tereny nieużytków 
rolnych oraz grunty o niskich klasach bonitacyjnych.  

Planuje się że po wyeksploatowaniu złoża przeprowadzona zostanie rekultywacja w 
kierunku leśnym.  

 
4. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSI ĘWZIĘCIA  

Problem wariantowości rozwiązań – przy konkretnym przedsięwzięciu inwestycyjnym 
jest trudny do omówienia.  

Hipotetycznie możemy rozważyć trzy warianty planowanego przedsięwzięcia: 
a. Wariant „zerowy” – tj. wariant niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia. 
b. Wariant „inwestycyjny” nr 1 – tj. realizacji przedsięwzięcia w miejscu wybranym 

przez Inwestora oraz proponowanym układzie zagospodarowania terenu działki. 
c. Wariant „alternatywny” nr 2 – tj. realizacji przedsięwzięcia w innej lokalizacji. 
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Opis wariantu „zerowego” 
Wariantowość realizacji przedsięwzięcia może dotyczyć wariantu niepodejmowania 

realizacji przedsięwzięcia w miejscu wybranym przez Inwestora lub też realizacji 
przedsięwzięcia w innej lokalizacji. 

Wariant „zerowy” tj. wariant niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia należy 
odrzucić, gdyż opcja taka nie stwarza możliwości rozwoju Inwestora. Wariant zerowy polega 
na zaniechaniu realizacji inwestycji i użytkowaniu terenu w sposób dotychczasowy. 

Wariant niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia jest posunięciem korzystnym dla 
środowiska. Wynika to z faktu, ze każde działanie człowieka ingerującego w środowisko 
będzie w mniejszym lub większym stopniu wpływać ujemnie na jego poszczególne 
komponenty.  

Wariant zerowy skutkować będzie barakiem możliwości rozwojowych Inwestora. 
Wariant zerowy skutkować będzie również brakiem korzyści finansowych dla Gminy w 
postaci podatków, jak również brakiem korzyści dla mieszkańców okolicznych miejscowości 
spowodowany brakiem nowych miejsc pracy.  

Opis wariantu „inwestycyjnego” nr 1 – proponowanego  przez wnioskodawc ę 
Wariant wybrany przez Inwestora został szczegółowo opisany powyżej. Projektowane 

przedsięwzięcie planowane jest na terenie działki nr 74 w miejscowości Ławy, gmina 
Opatowiec, powiat kazimierski, województwo świętokrzyskie.  

Gmina Opatowiec nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenu projektowanego przedsięwzięcia. 

Z danych przedstawionych w niniejszej dokumentacji wynika, że oddziaływanie 
analizowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowiło zagrożenia dla środowiska i terenu 
najbliższych budynków mieszkalnych. 

Należy stwierdzić również, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu 
na faunę i florę występującą w jego otoczeniu. W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego 
przedsięwzięcia nie występują dobra materialne i dobra kultury wymagające ochrony, z tego 
też względu nie będzie występowało oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na dobra 
materialne i dobra kultury. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie też miało wpływu na 
obszary Natura 2000. 

Opis wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 
Wybrany przez Inwestora wariant przedsięwzięcia przy zakładanych rozwiązaniach 

technicznych będzie wariantem korzystniejszym dla środowiska.  
Opis wariantu „alternatywnego” nr 2 – wariant odrzu cony przez Inwestora  
Wariant realizacji przedsięwzięcia w innej lokalizacji dotyczyć może realizacji 

projektowanego przedsięwzięcia w innym miejscu. Wariant ten może być jednak trudny do 
realizacji ze względu na trudności w pozyskaniu nowego terenu. Ten wariant został 
odrzucony przez Inwestora. 

 
5. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WYKORZYSTANEJ WODY, SUROWCÓW, 

MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 
W projektowanym przedsięwzięciu, w fazie jego eksploatacji, przewidywane jest 

wykorzystanie energii elektrycznej. Poniżej przedstawiony jest bilans zużycia poszczególnych 
mediów. 
Szacunkowe zapotrzebowanie na energi ę wynosi:  

• elektryczną w kW/MW – 20 kW 
•  cieplną w kW/MW – nie przewiduje się 
•  gazową w m3/h – nie przewiduje się 
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Bilans zu życia wody  
Zużycie wody na cele socjalne: 
Woda do celów sanitarnych dostarczana będzie z gminnego wodociągu. W/g danych 

Inwestora praca prowadzona będzie w systemie jednozmianowym. Na terenie złoża 
zatrudnionych będzie 2 pracowników fizycznych i 1 pracownik biurowy. 

Przyjmuje się, że norma zużycia wody do celów konsumpcyjno-sanitarnych na 
jednego pracownika pracującego przy pracach brudnych wynosi 90 dm3/dobę. Zużycie wody 
przez pracowników administracyjno-biurowych wynosić będzie około 30 dm3/dobę/osobę.  

Szacunkowe zużycie wody na cele socjalne wynosić będzie: 
-pracownicy fizyczni: 
 Q = 2 x 0,090 = 0,18 m3/d 
-pracownik biurowy: 
  Q = 1 x 0,030 = 0,03 m3/d 
Łączne zapotrzebowanie w wodę do celów socjalnych w projektowanym 

przedsięwzięciu wynosić będzie około 0,21 m3/dobę. 
 

6. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
Teren udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ławy” nie przedstawia 

specjalnych wartości podlegających ochronie przyrodniczej. Występują tu grunty rolne o 
niskich klasach bonitacyjnych (kl. VI do VI oraz nieużytki. Na analizowanym terenie nie 
występują obiekty, urządzenia lub wyrobiska stanowiące zabytki kultury materialnej. 

  Od terenów nie będących własnością Inwestora do granicy eksploatacji zgodnie z 
normą PN-G-02100:1996, wyznaczone zostaną pasy ochronne o szerokości minimum 6,0m. 
Od rurociągu wodnego wyznaczony będzie pas o szerokości 10,0 m.  

Przewidziane do wytworzenia w projektowanym przedsięwzięciu ścieki sanitarne z 
urządzeń sanitarnych odprowadzane będą do zbiornika wybieralnego, z którego okresowo 
wywożone będą na oczyszczalnie ścieków.  

Według dokumentacji pn.: „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego 
„Ławy” w kat. C1”  na terenie złoża podczas wykonywania badań geologicznych stwierdzono 
występowanie zwierciadła wody w strefach przyspągowych złoża na głębokości 3,6m do 5,8 
m ppt. Ze względu na miąższość serii złożowej projektowana eksploatacja prowadzona będzie 
również poniżej poziomu zwierciadła wód podziemnych. Projektowane przedsięwzięcie w 
zamierzonym zakresie i sposobie oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów ochrony 
środowiska i BHP, nie spowoduje zanieczyszczenia wód podziemnych. Z uwagi na specyfikę 
działalności istnieje potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wody podziemnej w wyniku 
niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych (oleje, paliwa). W celu 
wyeliminowania takich zagrożeń eksploatację należy prowadzić z zachowaniem szczególnej 
ostrożności, należy zwracać uwagę, aby pracujący sprzęt był sprawny i utrzymany w dobrym 
stanie technicznym, i aby nie dochodziło do przecieków oleju czy paliwa. Ponadto należy 
pamiętać o ustawieniu na terenie zakładu tablic ostrzegawczych i informacyjnych o zakazie 
wstępu i wywozu śmieci. W trakcie eksploatacji złoża nie będą stosowane żadne środki 
chemiczne, nie istnieje więc niebezpieczeństwo skażenia wód. 

Projektowane przedsięwzięcie będzie usytuowane poza powierzchniowymi ciekami 
wodnymi. W południowej części działki poniżej granicy udokumentowanego złoża 
zlokalizowany jest rów melioracyjny i występują podmokłości. Na południe od terenu 
projektowanego złoża w odległości około 350 m przepływa rzeka Nidzica. W związku z 
powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego oddziaływania na 
wody powierzchniowe zarówno na etapie eksploatacji złoża jak i rekultywacji terenu.   
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Z przeprowadzonych badań fizyczno-chemicznych wynika, że w złożu jak również w 
jego otoczeniu nie występują substancje toksyczne. Eksploatacja złoża nie spowoduje 
zanieczyszczenia powietrza, w tym substancjami toksycznymi. W celu ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza należy zastosować urządzenia w dobrym stanie technicznym. 
Należy ograniczać czas pracy jałowej - na postoju, przy przerwach w pracy, co ograniczy 
emisję zanieczyszczeń z silników do powietrza. Należy podkreślić, że emisja zanieczyszczeń 
do powietrza z uwagi na specyfikę przedsięwzięcia będzie rozproszona i niezorganizowana 

Wszelkie prace polegające ma remontach i okresowych przeglądach polegających na 
wymianie oleju, płynów hamulcowych, opon itp. przeprowadzane będą poza terenem zakładu 
górniczego. Częstotliwość dokonywania przeglądów uwarunkowana będzie instrukcjami 
eksploatacji poszczególnych maszyn i urządzeń. 

Prace wydobywcze prowadzone będą za pomocą odpowiedniego sprzętu 
wydobywczego (koparka, ładowarka). W/w sprzęt będzie źródłem emisji hałasu do 
środowiska. Ponadto źródłami emisji hałasu do środowiska będą samochody ciężarowe 
odbierające kruszywo z projektowanego złoża, a przede wszystkim ich czynności 
manewrowe. Ewentualne oddziaływanie hałasu nie wykroczy poza granice 
udokumentowanego złoża. 

Ze względu na swoją specyfikę prowadzonych prac nie jest przewidziana instalacja 
urządzeń, które byłyby źródłem wibracji. 

Rozwiązania projektowe przedsięwzięcia uwzględniają zastosowanie odpowiedniego 
sposobu eksploatacji na wysokim poziomie technicznym, sprawdzonego wielokrotnie w 
praktyce. Wybór rozwiązań technicznych, gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie 
środowiska naturalnego przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska. 

 
7. RODZAJE I PRZEWIDYWANA ILO ŚĆ WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA 

SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWI ĄZAŃ 
CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

Ilość i sposób odprowadzania ścieków sanitarnych  
Przyjęto, że ilość powstających ścieków sanitarnych stanowić będzie ok. 90% ilości 

wody pobranej z sieci wodociągowej do celów konsumpcyjno-sanitarnych.  
Średniodobowa ilość powstających ścieków wynosić będzie: 
      Q śr.d = (0,21 x 0,9) = 0,189 m3/d 
Pracownicy korzystać będą z pomieszczeń socjalnych i biurowych usytuowanych w 

zaadoptowanym na obiekt socjalno-biurowy budynku gospodarczym. 
Ścieki sanitarne z urządzeń sanitarnych odprowadzane będą do zbiornika 

wybieralnego, z którego okresowo wywożone będą na oczyszczalnie ścieków.  
Ilość i sposób odprowadzania ścieków porz ądkowych  
Nie dotyczy. W planowanym przedsięwzięciu nie jest przewidywane wytwarzanie 

ścieków porządkowych.  

Ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych    
Nie dotyczy. W planowanym przedsięwzięciu nie jest przewidywane wytwarzanie 

ścieków przemysłowych.  
Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych  
Nie dotyczy. Wody opadowo-roztopowe na terenie projektowanego złoża kruszywa 

naturalnego infiltrowały będą w grunt. 
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Ilość zanieczyszcze ń odprowadzana do powietrza  
Na terenie projektowanego przedsięwzięcia nie jest przewidywana instalacja 

produkcyjna, która byłaby źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza z projektowanego przedsięwzięcia będą 

urządzenia wykorzystywane przy eksploatacji złoża tj. koparka i ładowarka napędzane 
silnikami spalinowymi oraz pojazdy ciężarowe odbierające kruszywo, które poruszać się będą 
po terenie przedsięwzięcia. 
1. Koparka 

Prace w fazie eksploatowania złoża prowadzone będą pasami o długości ok. 200 m 
przez 8 godz. Emisję zanieczyszczeń z przejazdu koparki po terenie złoża na przykładowym 
odcinku o długości 200 m wyznaczono przyjmując maksymalnie 15 przejazdów koparki w 
ciągu godziny i 112 przejazdów na dobę. Prędkość poruszania się koparki 10 km/h, wjazd i 
wyjazd koparki tą samą trasą. 

 
Tabela nr 1 - Wielkość emisji z odcinka drogi przejazdu koparki 

Emisja Rodzaj zanieczyszczenia 
roczna chwilowa chwilowa ek (d=10m) 

  Mg/rok g/s g/s 
tlenek węgla 0,04360 0,00649 0,000324 
węglowodory aromatyczne 0,00739 0,00110 0,000055 
tlenki azotu 0,08611 0,01281 0,000641 
pył zawieszony 0,00799 0,00119 0,000059 
dwutlenek siarki 0,00650 0,00097 0,000048 
węglowodory alifatyczne 0,02464 0,00367 0,000183 

 
2. Ładowarka 

W fazie eksploatacji złoża prace związane z załadunkiem pojazdów ciężarowych 
prowadzone będą przez ładowarkę. Drogę przejazdu ładowarki na odcinku od miejsca 
składowania kruszywa do miejsca załadunku samochodu ciężarowego zobrazowano 
odcinkiem o długości 200 m. Emisję zanieczyszczeń do powietrza z przejazdu ładowarki po 
terenie złoża wyznaczono przyjmując maksymalnie 15 przejazdów ładowarki w ciągu 
godziny i 112 przejazdów na dobę. Prędkość poruszania się ładowarki 10 km/h, wjazd i 
wyjazd ładowarki tą samą trasą. 

 
Tabela nr 2 - Wielkość emisji z odcinka drogi przejazdu ładowarki 

Emisja Rodzaj zanieczyszczenia 
roczna chwilowa chwilowa ek (d=10m) 

  Mg/rok g/s g/s 
tlenek węgla 0,04360 0,00649 0,000324 
węglowodory aromatyczne 0,00739 0,00110 0,000055 
tlenki azotu 0,08611 0,01281 0,000641 
pył zawieszony 0,00799 0,00119 0,000059 
dwutlenek siarki 0,00650 0,00097 0,000048 
węglowodory alifatyczne 0,02464 0,00367 0,000183 

 
3. Pojazdy odbieraj ące kruszywo 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będą również pojazdy ciężarowe, które 
poruszać się będą po drodze wewnętrznej na terenie złoża.  Do obliczeń przyjęto, że w ciągu 
doby na teren projektowanego złoża wjedzie po kruszywo około 14 pojazdów ciężarowych 
(przy średniej ładowności jednego pojazdu około 15 ton) oraz maksymalnie 2 poj./h. 
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Sprzedaż kruszywa prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej. Przyjęto wjazd i wyjazd 
samochodów po tej samej drodze. Prędkość poruszania się samochodów 20 km/h. Pojazdy 
ciężarowe odbierające kruszywo poruszać się będą po drodze dojazdowej do terenu 
planowanego przedsięwzięcia o łącznej długości około 70 m.  

 
Tabela nr 3 - Wielkość emisji z odcinka drogi przejazdu samochodów ciężarowych 

Emisja Rodzaj zanieczyszczenia 
roczna chwilowa chwilowa ek (d=10m) 

  Mg/rok g/s g/s 
tlenek węgla 0,00191 0,00030 0,000043 
węglowodory aromatyczne 0,00032 0,00005 0,000007 
tlenki azotu 0,00377 0,00060 0,000085 
pył zawieszony 0,00035 0,00006 0,000008 
dwutlenek siarki 0,00028 0,00005 0,000006 
węglowodory alifatyczne 0,00157 0,00017 0,000024 

 
Emisja hałasu do środowiska  
Złoże eksploatowane będzie sposobem odkrywkowym. Prace wydobywcze 

prowadzone będą za pomocą odpowiedniego sprzętu wydobywczego (koparka, ładowarka). 
W/w sprzęt będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. Ponadto źródłami emisji hałasu do 
środowiska będą samochody ciężarowe odbierające kruszywo z projektowanego złoża, a 
przede wszystkim ich czynności manewrowe.   
1. Emisja hałasu z pojazdów ci ężarowych 

Do obliczeń przyjęto, że w ciągu doby na teren projektowanego złoża wjedzie po 
kruszywo około 14 pojazdów ciężarowych (przy średniej ładowności jednego pojazdu około 
15 ton). Sprzedaż piasku prowadzona będzie wyłącznie w porze dziennej przez 8 godzin. 
Emisję hałasu z analizowanego terenu (odcinka drogi wewnętrznej) wyznaczono przyjmując 
prognozowane dobowe natężenie pojazdów wynoszące 14 poj./d oraz maksymalne natężenie 
godzinowe pojazdów ciężarowych w ilości 2 poj/h.  

Wyznaczony równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego 
obrazującego ruch tego rodzaju pojazdów ciężkich wynosić będzie 59,4 dB.   
2. Emisja hałasu z ruchu ładowarki  

W fazie eksploatacji złoża prace związane z załadunkiem pojazdów ciężarowych 
prowadzone będą przez ładowarkę. Droga przejazdu ładowarki na odcinku od miejsca 
składowania kruszywa do miejsca załadunku samochodu ciężarowego wynosi 200 m. 
Ładowarka eksploatowana będzie przez 8 godz. na dobę. Emisję hałasu z przejazdu ładowarki 
po terenie złoża wyznaczono przyjmując maksymalnie 112 przejazdów na 8 godzin.  

Wyznaczony równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego 
obrazującego ruch ładowarki wynosić będzie 66,5 dB. 
3. Emisja hałasu z ruchu koparki  

Prace związane z wydobyciem kruszywa w fazie eksploatowania złoża prowadzone 
będą pasami o długości ok. 200 m przez 8 godzin. Emisję hałasu z przejazdu koparki po 
terenie złoża wyznaczono przyjmując maksymalnie 112 przejazdów na 8 godzin. 

Wyznaczony równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego 
obrazującego ruch koparki wynosić będzie 66,5 dB.  
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Rodzaj i przewidywane ilo ści powstaj ących odpadów  
Poniżej przedstawiono charakterystykę odpadów, które będą powstawać na terenie 

projektowanego przedsięwzięcia: 
Na terenie projektowanej inwestycji nie będzie magazynu paliw płynnych, olejów i 

smarów dla silników spalinowych. Wszelkie prace polegające ma remontach i okresowych 
przeglądach polegających na wymianie oleju, płynów hamulcowych, opon, akumulatorów itp. 
przeprowadzane będą poza terenem zakładu górniczego w punktach serwisowania ciężkiego 
sprzętu. Stąd też na terenie złoża nie będą wytwarzane odpady typowe dla prac serwisowych 
sprzętu ciężkiego. Częstotliwość dokonywania przeglądów uwarunkowana będzie 
instrukcjami eksploatacji poszczególnych maszyn. 

Na terenie przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne. Będą to 
przede wszystkim odpady typu opakowaniowego, metalowe części maszyn powstające w 
wyniku wymiany zużytych części maszyn, zmieszane odpady komunalne oraz 
zanieczyszczone ubrania robocze.  Wytwarzane podczas eksploatacji przedsięwzięcia odpady 
inne niż niebezpieczne magazynowane będą selektywnie w oznakowanych pojemnikach. 
Zamknięcia pojemników wykonane będą w sposób zabezpieczający przed przypadkowym 
rozproszeniem odpadów w trakcie czynności załadunkowych i rozładunkowych oraz 
transportu. Sposób magazynowania odpadów nie będzie powodować zagrożeń dla środowiska 
i zdrowia ludzi oraz ponadnormatywnym uciążliwym działaniem nie będzie wykraczać poza 
granice posesji, do której Inwestor posiada tytuł prawny. 

Wykaz odpadów powstających w fazie eksploatacji złoża zawarty został w tabeli niżej 
 

Tabela nr 4 – Wykaz odpadów powstających w fazie eksploatacji  
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Źródło powstawania Kod odpadu Klasyfikacja ( rodzaj i kod) 
zgodnie z Dz.U. Nr 112/2001, poz. 

1206 

Ilość odpadu 
[Mg] 

Miejsce magazynowania Proponowany sposób zagospodarowania 

Makulatura 
magazynowana  

selektywnie 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,01 Odpad magazynowany będzie na 
terenie złoża do czasu 
przekazania uprawnionemu 
odbiorcy w wyznaczonym 
miejscu magazynowym. Odpad 
magazynowany będzie 
selektywnie w oznakowanym 
pojemniku. 

Odpad przekazywany będzie 
uprawnionemu odbiorcy. Oddawany do 
odzysku. Proponowany proces odzysku 
R1, R14. 

Opakowania z 
tworzyw sztucznych 

magazynowane 
selektywnie 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,01 Odpad magazynowany będzie na 
terenie złoża do czasu 
przekazania uprawnionemu 
odbiorcy w wyznaczonym 
miejscu magazynowym. Odpad 
magazynowany będzie 
selektywnie w oznakowanym 
pojemniku. 

Odpad przekazywany będzie 
uprawnionemu odbiorcy. Oddawany do 
odzysku. Proponowany proces odzysku 
R14, R15. 

Opakowania z metali 
magazynowane 

selektywnie 

15 01 04 Opakowania z metali 0,01 Odpad magazynowany będzie na 
terenie złoża do czasu 
przekazania uprawnionemu 
odbiorcy w wyznaczonym 
miejscu magazynowym. Odpad 
magazynowany będzie 
selektywnie w oznakowanym 
pojemniku. 

Odpad przekazywany będzie 
uprawnionemu odbiorcy. Oddawany do 
odzysku. Proponowany proces odzysku 
R14, R15. 

Odpad w postaci 
złomu (zużyte części i 

elementy maszyn) 

16 01 17 Metale żelazne 0,5 Odpad magazynowany będzie na 
terenie złoża do czasu 
przekazania uprawnionemu 
odbiorcy w wyznaczonym 
miejscu magazynowym. Odpad 
magazynowany będzie 
selektywnie w oznakowanym 
pojemniku. 
 

Odpad przekazywany będzie 
uprawnionemu odbiorcy. Oddawany do 
odzysku. Proponowany proces odzysku 
R14, R15. 
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Źródło powstawania Kod odpadu Klasyfikacja ( rodzaj i kod) 
zgodnie z Dz.U. Nr 112/2001, poz. 

1206 

Ilość odpadu 
[Mg] 

Miejsce magazynowania Proponowany sposób zagospodarowania 

Zmieszane odpady 
komunalne 

(zmieszane odpady 
organiczne i 

nieorganiczne) 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

0,1 Odpad magazynowany będzie na 
terenie złoża do czasu 
przekazania uprawnionemu 
odbiorcy w wyznaczonym 
miejscu magazynowym. Odpad 
magazynowany będzie 
selektywnie w oznakowanym 
pojemniku. 

Odpad przekazywany będzie 
uprawnionemu odbiorcy 
Proponowany proces unieszkodliwiania 
D5. 

Odpad w postaci 
zabrudzonych tkanin, 
ubrań roboczych itp.  

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, 
ścierki) i ubrania ochronne inne niż 
wymienione w 15 02 02 

0,05 Odpad magazynowany będzie na 
terenie złoża do czasu 
przekazania uprawnionemu 
odbiorcy w wyznaczonym 
miejscu magazynowym. Odpad 
magazynowany będzie 
selektywnie w oznakowanym 
pojemniku. 

Odpad przekazywany będzie 
uprawnionemu odbiorcy 
Proponowany proces unieszkodliwiania 
D5. 
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Gospodarka odpadami wytwarzanymi w wyniku funkcjonowania analizowanego 
przedsięwzięcia tj. sposób zbierania, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów 
gwarantować będzie brak negatywnego oddziaływania na środowisko w każdym z jego 
komponentów. Prowadzenie ewidencji odpadów zapewnia właściwą zgodną z prawem 
gospodarkę odpadami na terenie projektowanego przedsięwzięcia. 

Podstawowym warunkiem zorganizowanej właściwej gospodarki odpadami jest 
zapewnienie stosownej ilości pojemników za zbiórkę poszczególnych rodzajów odpadów, 
zapewnienie warunków czasowego ich magazynowania oraz zawarcie umów na odbiór 
odpadów. Podstawowy obowiązek wytwórcy odpadów taki jak minimalizacja obejmuje 
zarówno ograniczanie ich ilości jak i stopnia uciążliwości.  

 
 

Rodzaje i przewidywana ilo ść wprowadzanych do środowiska substancji lub 
energii w fazie realizacji  

Zapotrzebowanie na wodę i źródła powstawania ścieków w fazie realizacji 
Podczas robót udostępniających złoże do eksploatacji nie będzie występowało 

zapotrzebowanie na wodę do celów technologicznych, socjalnych czy budowlanych. 
Wszelkie potrzeby sanitarne operatorów sprzętu wykorzystywanego do usuwania i 
zwałowania nakładu zabezpieczone będą w pomieszczeniach sanitarnych istniejącego 
budynku.  

W fazie realizacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. 
Ilość zanieczyszczeń odprowadzana do powietrza w fazie realizacji 
W trakcie prowadzenia prac związanych z przygotowaniem projektowanego 

przedsięwzięcia do eksploatacji – udostępnianiem złoża; prowadzone będą prace przy 
wykorzystaniu mechanicznego sprzętu (koparki i ładowarki).  

Poruszające się po terenie w trakcie udostępniania złoża koparka oraz ładowarka  będą 
ruchomym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza poruszającym się po określonej 
trasie.  
1. Koparka 

Faza udostępniania złoża prowadzona będzie pasami o długości ok. 200 m. Prace te 
prowadzone będą przez 8 godz. Emisję zanieczyszczeń z przejazdu koparki po terenie 
przedsięwzięcia na odcinku około 200 m wyznaczono przyjmując 15 przejazdów koparki w 
ciągu godziny i maksymalnie 112 przejazdów w na 8 godzin.  

 
Tabela nr 5 - Wielkość emisji z odcinka drogi przejazdu koparki 

Emisja Rodzaj zanieczyszczenia 

roczna chwilowa chwilowa ek (d=10m) 
  Mg/rok g/s g/s 

tlenek węgla 0,04360 0,00649 0,000324 
węglowodory aromatyczne 0,00739 0,00110 0,000055 
tlenki azotu 0,08611 0,01281 0,000641 
pył zawieszony 0,00799 0,00119 0,000059 
dwutlenek siarki 0,00650 0,00097 0,000048 
węglowodory alifatyczne 0,02464 0,00367 0,000183 
 

2. Ładowarka 
Faza udostępniania złoża prowadzona będzie pasami o długości ok. 200 m. Prace te 

prowadzone będą przez 8 godz. Emisję zanieczyszczeń z przejazdu ładowarki po terenie 
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przedsięwzięcia na odcinku około 200 m wyznaczono przyjmując 15 przejazdów ładowarki w 
ciągu godziny i maksymalnie 112 przejazdów w na 8 godzin.  

 
Tabela nr 6 - Wielkość emisji z odcinka drogi przejazdu ładowarki 

Emisja Rodzaj zanieczyszczenia 
roczna chwilowa chwilowa ek (d=10m) 

  Mg/rok g/s g/s 
tlenek węgla 0,04360 0,00649 0,000324 
węglowodory aromatyczne 0,00739 0,00110 0,000055 
tlenki azotu 0,08611 0,01281 0,000641 
pył zawieszony 0,00799 0,00119 0,000059 
dwutlenek siarki 0,00650 0,00097 0,000048 
węglowodory alifatyczne 0,02464 0,00367 0,000183 

 
Założenia do analizy wpływu projektowanego przedsięwzięcia w fazie realizacji na klimat 
akustyczny 

Realizacja przedsięwzięcia polegająca na udostępnieniu złoża do eksploatacji 
wymagać będzie użycia mechanicznego sprzętu takiego jak koparka i ładowarka.  
Zastosowany sprzęt mechaniczny będzie źródłem emisji hałasu do środowiska.  
1. Koparka 

Koparka wykorzystywana będzie do odkładania nadkładu. Oddziaływanie ogranicza 
się do momentu pracy koparki czyli jest krótkotrwałe i występuje wyłącznie w porze dnia. 
Wyznaczony równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego obrazującego ruch 
koparki wynosić będzie 66,5 dB. W porze nocy prace nie będą prowadzone. Przyjęto 15 
przejazdów koparki w ciągu godziny i maksymalnie 112 przejazdów na 8 godzin.  

Oddziaływanie ograniczać się będzie jedynie do momentu pracy sprzętu, czyli jest 
krótkotrwałe i występuje wyłącznie w porze dnia. 
2. Ładowarka 

Ładowarka wykorzystywana będzie do przetransportowania zebranego nadkładu na 
tymczasowe zwałowisko zlokalizowane na przedpolu eksploatacji. Oddziaływanie ogranicza 
się do momentu pracy ładowarki czyli jest krótkotrwałe i występuje wyłącznie w porze dnia. 
Wyznaczony równoważny poziom mocy akustycznej źródła cząstkowego obrazującego ruch 
ładowarki wynosić będzie 66,5 dB. W porze nocy prace nie będą prowadzone. Przyjęto 15 
przejazdów koparki w ciągu godziny i maksymalnie 112 przejazdów na 8 godzin.  

Oddziaływanie ograniczać się będzie jedynie do momentu pracy sprzętu, czyli jest 
krótkotrwałe i występuje wyłącznie w porze dnia. 

 
Rodzaj i przewidywane ilości powstających odpadów w fazie realizacji  

W trakcie realizacji robót udostępniających złoże do eksploatacji powstawać będzie 
odpad w postaci nadkładu. Nadkład stanowi gleba, gleba piaszczysta i gliniasta, piasek 
zagliniony. Seria złożowa przykryta jest nadkładem o grubości od 0,3 m do 0,5 m, średnio 
0,4m. Stosunek grubości nadkładu do miąższości złoża wynosi od 0,04 do 0,1 średnio 0,07.  
Zdejmowany nadkład zostanie zwałowany w miejscu nie objętym eksploatacją i docelowo 
zostanie wykorzystany do rekultywacji terenu pogórniczego.  Nie wyklucza się wykorzystania 
pozyskiwanych nadkładowych mas ziemnych do robót poza zakładem górniczym takich jak 
budowa nasypów, makroniwelacja terenów lub rekultywacja gruntów zdegradowanych w 
wyniku działalności przemysłowej.  

W przypadku wywożenia nadmiaru nadkładu poza teren inwestycji, ziemia z 
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wykopów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zaliczona będzie do odpadów innych 
niż niebezpieczne. Wytwórcą odpadów będzie Wykonawca realizujący roboty udostępniające 
złoże do eksploatacji, który zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251) zobowiązany jest posiadać uregulowaną prawnie 
gospodarkę odpadami.  

W związku z realizacją przedsięwzięcia w fazie robót udostępniających złoże do 
eksploatacji oraz rozbiórki istniejących obiektów na terenie projektowanego złoża powstawać 
mogą inne odpady według poniższego zestawienia. 

 
Tabela nr 7 – Wykaz odpadów  
Kod Grupy, podgrupy i 

rodzaje odpadów 
Ilość odpadu 

[Mg] 
Proponowany sposób zagospodarowania 

17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 
ziemię z terenów zanieczyszczonych) 
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębienia) 
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym 

kamienie 
130000,0 Ziemia może być wykorzystana na miejscu do 

niwelacji terenu. W przypadku wywożenia nadmiaru 
ziemi poza teren inwestycji, ziemia z wykopów 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) zaliczona będzie 
do odpadów innych niż niebezpieczne.  

17 05 03* 

Gleba i ziemia, w tym 
kamienie, zawierające 
substancje niebezpieczne 
(np. PCB) 

50,0 W przypadku zanieczyszczenia gleby substancjami 
ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi 
substancjami powstanie odpad niebezpieczny, 
zanieczyszczoną glebę należy przekazać odbiorcy 
odpadów niebezpiecznych 

15 01 01 Opakowania z papieru i 
tektury 

0,01 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
lub wywożony do punktu skupu makulatury 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

0,01 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 

15 01 04 Opakowania z metali 0,01 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
lub wywożony do punktu skupu metali 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i 
remontów 

100,0  

17 01 02 Gruz ceglany 10,0  
17 01 03 Odpady innych 

materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia 

1,0 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 

17 02 01 Drewno 0,5 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
17 02 02 Szkło 0,3 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
17 02 03 Tworzywa sztuczne 0,2 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
17 04 05  Żelazo i stal 0,5 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
17 04 07 Mieszaniny metali 0,2 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
17 04 11 Kable inne niż 

wymienione w 17 04 10 
0,1 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 

17 09 04 Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03 

1,0 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 
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Kod Grupy, podgrupy i 
rodzaje odpadów 

Ilość odpadu 
[Mg] 

Proponowany sposób zagospodarowania 

20 03 01 Niesegregowane 
(zmieszane) odpady 
komunalne 

0,1 Odpad przekazywany będzie uprawnionemu odbiorcy 

Wytwórcą odpadów będzie wykonawca realizujący przedsięwzięcie, który zgodnie z 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.2007 r. Nr 39, poz. 251 z 
późn. zm.) zobowiązany jest posiadać uregulowaną prawnie gospodarkę odpadami.  

Nie stwierdza się zagrożenia środowiska poprzez emisję odpadów z prac związanych z 
udostępnieniem złoża do eksploatacji gdyż rodzaj i ilość powstałego odpadu nie stwarza 
większego problemu z jego unieszkodliwieniem bądź wykorzystaniem 

 
Rodzaj i przewidywane ilości odpadów powstających w fazie ewentualnej likwidacji 
przedsięwzięcia  

Według założeń projektowych dla analizowanego przedsięwzięcia faza likwidacji 
nastąpi po wyeksploatowaniu złoża. Odpowiednio do postępu kierunku eksploatacji tereny 
zbędne dla ruchu kopalni będą rekultywowane ze wskazaniem celów zagospodarowania w 
kierunku leśnym. Likwidacja wyrobiska poeksploatacyjnego polegać będzie na rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych. 

 
8. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

Nie przewiduje się oddziaływania transgranicznego analizowanego przedsięwzięcia. 
Uciążliwości związane z działalnością przedsięwzięcia będą mieścić się w granicach działek 
przewidzianych dla potrzeb przedsięwzięcia. 

Dla analizowanego przedsięwzięcia nie występują przesłanki do przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w myśl Konwencji o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (D.U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) 
oraz w myśl Działu VI Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na 
środowisko Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (D.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).  

 
9. OBSZARY PODLEGAJ ĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 

KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJ ĄCE SIĘ W ZASIĘGU 
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSI ĘWZIĘCIA  

Złoże kruszywa naturalnego „Ławy” położone jest w granicach Koszycko-
Opatowieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Koszycko-Opatowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został na 
podstawie Rozporządzenia Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. 
(Dz.U. Woj. Kieleckiego nr 21 poz. 145). Aktualnie obowiązującą podstawą prawną jest 
Rozporządzenie Nr 89/2005 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie 
obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U.Woj Świetokrz. Nr 156 poz. 1950 z dnia 20 lipca 
2005 r.) oraz Rozporządzenie Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16 lutego 2009 
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 42, poz. 629 z dnia 23 lutego 2009r.). 

Koszycko-Opatowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu (K-OOChK) o 
powierzchni 5950 ha zajmuje teren gminy Opatowiec (z wyjątkiem jednego sołectwa - 
Kocina) granicząc wzdłuż Wisły z województwem małopolskim. Chroni walory przyrodnicze 
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i ekologiczne dolin rzek Szreniawy, Nidzicy, a szczególnie międzyregionalnego korytarza 
ekologicznego doliny Wisły. Niewielkie fragmenty lasów mają wielką wartość przyrodniczą. 
Należą do nich bory mieszane z bogato rozwiniętym runem, w którym występują rzadkie i 
prawnie chronione gatunki roślinne m. in. jarzmianka większa, widłak goździsty, gruszyczka 
okrągłolista, wawrzynek wilczełyko i inne. Dominującą rolę odgrywają tu zbiorowiska 
nieleśne. Na obrzeżach lasów i na miedzach porastają zarośla krzewiaste z udziałem 
leszczyny i tarniny. Doliny rzek porastają wilgotne zbiorowiska łąkowe. W miejscach o 
zachowanych tradycyjnych formach uprawy pól występują fitocenozy chwastów, będące 
rzadkim elementem we florze Polski. Wśród gatunków roślin tu występujących na uwagę 
zasługują: jaskier polny, kurzyślad błękitny, czyściec roczny, rolnica polna, czechrzyca 
grzebieniowa, włóczydło polne, miłek letni, wilczomlecz drobny. W Koszycko-Opatowieckim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu zachowały się stare kurhany małopolskie znane z okolic 
Krzczonowa.  
       Na tym obszarze ochronie podlegają walory przyrodnicze dolin rzecznych, pełniące 
rolę korytarzy i ciągów ekologicznych. Szczególną funkcję pełnić powinien korytarz Wisły 
łączący obszary o dużej różnorodności biocenotycznej. 

Zachodnia granica K-OOChK bierze swój początek w sąsiedztwie małego kompleksu 
leśnego w okolicach Starej Wsi i biegnie początkowo generalnie w kierunku północnym 
zachodnimi granicami sołectw: Charbinowice, Krzczonów i Kamienna. Wzdłuż granicy 
sołectwa Kamienna skręca na południe i biegnie dalej wschodnią granicą sołectwa 
Krzczonów ok. 250m odcinkiem północnej granicy sołectwa Rzemieniowice oraz północnymi 
granicami sołectw Ksany i Senisławice, dochodząc do doliny Wisły. Lewym brzegiem Wisły 
biegnie dalej w kierunku południowo-zachodnim aż do granicy z gminą Koszyce w woj. 
małopolskim tj. ok. 700 m na południe od ujścia Nidzicy do Wisły. Stąd biegnie na zachód po 
rzece Nidzicy i jednocześnie granicy gmin Opatowiec i Koszyce. W miejscowości Ławy 
granica obszaru chronionego krajobrazu zmienia kierunek na północny i biegnie zachodnimi 
granicami sołectw: Ławy, Urzuty, Kęsów, Mistrzowie i Rzemieniowice – tu po granicy lasu. 
Po osiągnięciu skraju lasu skręca ostro na zachód i biegnie południową granicą sołectwa 
Trębaczów, fragmentem południowej granicy sołectwa Krzczonów i południową granicą 
sołectwa Charbinowice i dochodząc do kompleksu leśnego w okolicy starej Wsi, gdzie 
zamyka się opisywany obszar. 

   Teren udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ławy” pokryty jest 
gruntami o niskich klasach bonitacyjnych, nie jest zaliczany do obszarów o szczególnych 
walorach krajobrazowych, turystycznych czy rekreacyjnych, nie jest objęty żadną ochroną 
przyrodniczą, nie występują na nim skupiska cennych roślin, zwierząt oraz pomniki przyrody 
ożywionej czy nieożywionej.   

Uciążliwości związane z zamierzoną działalnością mieścić się będą w granicach 
działek przewidzianych dla potrzeb przedsięwzięcia. 

Z tego też względu nie będzie występowało oddziaływanie projektowanego 
przedsięwzięcia na Koszycko-Opatowiecki Obszar Chronionego Krajobrazu (K-OOChK).  

Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia nie występują 
elementy przyrody podlegające ochronie obszarowej, gatunkowej i indywidualnej w 
rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody. Nie przewiduje się oddziaływania 
projektowanego przedsięwzięcia na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 
kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

Projektowane przedsięwzięcie jest znacznie oddalone od obszarów objętych ochroną 
w myśl cytowanej ustawy parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów oraz pomników 
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przyrody.  
Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami NATURA 2000. 

Najbliżej projektowanego przedsięwzięcia zlokalizowane są następujące obszary NATURA 
2000:    

− Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk PLH 260003 Ostoja Nidziańska,  
− Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 260001 Dolina Nidy.  

Ze względu na znaczną odległość lokalizacji projektowanej inwestycji nie będzie 
występowało oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.  

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zmian jakościowych siedlisk na terenach 
sąsiednich, nie będzie też powodowało zmian dostępności terenu. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują pomniki 
przyrody.  

 


