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Wstęp.

Celem

niniejszego

opracowania

jest

określenie

wpływu

środowisko

na

planowanego

przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Tchórzowa” w granicach
działki nr 375/6 w miejscowości Tchórzowa, gm. Miedzna.
Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Adam Witkowski P.W. „WIKRUSZ”
ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt.1 ustawy z dn. 03.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. Poz. 71)
Przedmiotowa

inwestycja

zalicza się

do przedsięwzięć

mogących

znacząco

oddziaływać

na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być
wymagane:
•

§ 3 ust.1 pkt. 40 wydobywanie kopalin ze złoża metodą 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,
– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
W związku z powyższym o konieczności i zakresie sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko

dla

analizowanego

przedsięwzięcia

decyduje

organ

wydający

decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację, po uzgodnieniu z właściwym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Ochrony Środowiska.
Postanowieniem z dnia 23.10.2017 r. znak GK.6220.3.2017 Wójt Gminy Miedzna nałożył
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określił dla
planowanego przedsięwzięcia zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wymogi określone w w/w postanowieniu zostały uwzględnione w niniejszym raporcie.
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1. Opis planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopaliny ze złoża piasku „Tchórzowa”
w granicach działki nr ew. 375/6 w miejscowości Tchórzowa, gm. Miedzna.
Złoże piasku „Tchórzowa” zostało udokumentowane w 2017 r. Dokumentacją geologiczną
w kat. C1, zatwierdzoną przez Starostę Węgrowskiego decyzją z dnia 14.09.2017r. znak
ŚRL.6528.1.2017.MB. Całkowita powierzchnia złoża wynosi 19 901,00 m2, a udokumentowane
zasoby bilansowe wynoszą 374 067 ton w kat C1.
W
z

najbliższym

sąsiedztwie

udokumentowaniem

złóż

terenu

kruszywa

prowadzono
ŻELEŹNIKI,

prace

geologiczne

ŻELEŹNIKI

I

i

związane

Żeleźniki

II.

Eksploatację kopaliny ze złoża „ŻELEŹNIKI” zaniechano. Teren poeksploatacyjny znajduje się
w odległości ok. 3 km na południowy wschód.
Złoża „ZELEŹNIKI I” i „ŻELEŻNIKI II” znajdują się w odległości ok 3,3 km na południowy
wschód.

1.1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki wykorzystywania terenu
w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach administracyjnych gminy
Miedzna w powiecie węgrowskim, województwo mazowieckie.

1.1.1. Faza budowy
Powierzchnia działki nr 375/6, na której inwestor planuje realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia wynosi 3,85 ha. Obecnie analizowany teren stanowią grunty rolne RIV, RV.
Roboty przygotowawcze będą polegały na:

-

wyznaczeniu granic eksploatacji oraz geodezyjnym wytyczeniu i oznakowaniu w terenie granic
obszaru górniczego;

-

zebraniu nadkładu;

-

wyznaczeniu miejsc zwałowania nadkładu;

-

rozmieszczeniu tablic ostrzegawczych, informujących o głębokich wykopach i zakazie wstępu
do zakładu górniczego osobom postronnym.
Masy ziemne usuwane w ramach prac udostępniających i eksploatacyjnych, będą czasowo

składowane na tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych na terenie działki nie objętej
eksploatacją.
Zgromadzone masy ziemne posłużą do prac rekultywacyjnych po zakończeniu eksploatacji
na złożu.
Prace

przygotowawcze

i

udostępniające

na przedpolu

wyrobiska

odkrywkowego

i zwałowiska prowadzone będą z wyprzedzeniem określonym przez uprawnionego geologa.
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Najbliższe

udokumentowane

złoże

„ZELEŹNIKI

I”

i

„ŻELEŻNIKI

II”

znajdują

się w odległości ok 3,3 km na południowy wschód.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle gminy Miedzna
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1.1.2. Faza eksploatacji
Zakłada się, że urabianie kopaliny będzie prowadzone za pomocą koparki lub ładowarki
z osprzętem hydraulicznym.
Wydobycie kopaliny będzie prowadzone w porze dziennej całorocznie lub sezonowo.
Zakłada się przerwę w eksploatacji w okresie zimowym.
Wielkość wydobycia w dużym stopniu uzależniona będzie od bieżących potrzeb odbiorców
oraz od koniunktury na rynku, jednak maksymalne wydobycie nie przekroczy 20000 m3 w ciągu
roku.
W wyniku analizy podłoża geologicznego na podstawie wykonanych odwiertów można
stwierdzić, że warunku hydrogeologiczne podłoża będą mało skomplikowane i korzystne dla
prowadzenia przyszłej eksploatacji złoża w wybranych polach eksploatacyjnych.
Eksploatacja złoża będzie prowadzona metodą odkrywkową, systemem ścianowym,
jednym lub dwoma poziomami wydobywczymi.
Przewiduje się możliwość wydobywania kopaliny spod lustra wody.
W takim przypadku wykorzystywana będzie koparka linowa (ze względu na niewielką skalę
planowanego przedsięwzięcia nie zmieni się liczba pojazdów na terenie zakładu, maksymalna
liczba koparek - 2 szt.). W przypadku prowadzenia wydobywania spod lustra wody prace będą
prowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności w celu ochrony I poziomu wodonośnego
przed zanieczyszczeniami.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będzie się prowadzić uszlachetniania kopaliny
oraz jej mechanicznej obróbki.
Na terenie kopalni nie przewiduje się lokalizacji budynków stanowiących zaplecze socjalnobiurowe. W granicach terenu górniczego przewiduje się wyłącznie lokalizację niewielkiego
zaplecza socjalno-biurowego, składającego się z kontenera typu „Dozorcówka”. Z kontenera
będzie korzystał jeden pracownik. W kontenerze będzie znajdował się pojemnik na ewentualne
odpady komunalne pozostawiane przez pracownika o pojemności 10 l, który będzie zabierany
z terenu kopalni po napełnieniu. Woda pitna będzie przywożona w pojemnikach.
Obok kontenera będzie ustawiona toaleta typu Toi-toi.
W trakcie działalności górniczej nie będą powstawać ścieki, nie przewiduje się również
powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną:
W związku z realizacja planowanego przedsięwzięcia nie planuje się budowy przyłączy
energetycznych.
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1.2. Główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych

Przedsiębiorca zamierza objąć działalnością górniczą cały obszar udokumentowanego
złoża. Zakłada się wydobywanie kopaliny w ilości do 20 000 m3 rocznie. Planuje się, że złoże
kruszywa naturalnego „Tchórzowa” będzie eksploatowane metodą odkrywkową, systemem
ścianowym z jednego lub dwóch poziomów eksploatacyjnych. Kopalina będzie urabiana za
pomocą koparek i ładowarek. Nie przewiduje się poddawania urabianej kopaliny procesom
uszlachetniania w obrębie obszaru górniczego poza odsianiem najdrobniejszych frakcji kopaliny
i oddzieleniu nadziarna. Urabiana kopalina będzie transportowana i poddawana uszlachetnianiu
poza granicami obszaru górniczego. Pozostała kopalina drobnej frakcji (stanowiąca mieszaninę
najdrobniejszych frakcji tj. pyły i piasek), będzie składowana na tymczasowych zwałowiskach
zewnętrznych a następnie będzie sukcesywnie wykorzystywana do rekultywacji wyrobiska
górniczego. Wydobyte kruszywo transportowane będzie transportem kołowym przy użyciu
samochodów samowyładowczych wieloosiowych przystosowanych do jazdy po terenie. Ilość
przewożonego kruszywa i prędkość pojazdów nie powinna przekraczać wielkości dopuszczalnych
dla rodzaju dróg występujących na analizowanym terenie.
1.3. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego
przedsięwzięcia

Należy podkreślić, że w praktyce nie istnieją przedsięwzięcia nie mające żadnego wpływu
na otoczenie, a różnice polegają tylko na stopniu przekształcenia środowiska i efektach, jakie
może to przynieść w przyszłości. Odrębnym zagadnieniem jest analiza strat i korzyści będących
efektem konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Projektowany i analizowany w niniejszym opracowaniu obiekt będzie ingerował w stan
środowiska na danym obszarze, chociaż jego oddziaływanie będzie nieznaczne i w zasadzie
odwracalne. Istotnym zagadnieniem jest minimalizacja jego negatywnego wpływu przy
jednoczesnym zapewnieniu jak największych korzyści osób, na które będzie oddziaływał.
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1.3.1. Oddziaływanie na stan powietrza atmosferycznego

1.3.1.1.Wielkość i źródła powstawania pyłów i gazów oraz miejsca i warunki wprowadzania pyłów
i gazów do środowiska; proponowane działania w celu zapobiegania lub ograniczenia
ilości wprowadzanych do powietrza pyłów i gazów.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie będą funkcjonowały zorganizowane źródła
emisji substancji do powietrza.
Źródłami emisji niezorganizowanej w fazie eksploatacji na terenie analizowanego zakładu
będą silniki pojazdów samochodowych i maszyn roboczych, a także emisja pyłów z procesów
wydobycia i załadunku kruszyw.
Określenie potencjalnych nieznacznych emisji pyłów pochodzących z wyrobiska,
usypywania nadkładu oraz załadunku na pojazdy jest trudne do określenia. W żadnym z
dostępnych

opracowań

nie

występują

wskaźniki

emisji

pyłu

dla

ww.

źródeł

emisji

niezorganizowanej. Biorąc pod uwagę to, że prace eksploatacyjne będą prowadzone w znacznej
mierze poniżej poziomu terenu oraz mając na uwadze niską wysokość, na której wystąpi
ewentualna emisja - można stwierdzić, że emisja pyłów do powietrza będzie nieznaczna
i ograniczona jedynie do terenu przedsięwzięcia.
W związku z powyższym dalszej analizie poddano źródła emisji niezorganizowanej,
z których określenie wielkości emisji substancji do powietrza jest uzasadnione i możliwe, czyli
silniki pojazdów mechanicznych.
Ponieważ realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością budowy obiektów
budowlanych, emisja zanieczyszczeń do powietrza dla fazy budowy nie wystąpi.
Wstępne prace takie jak usunięcie wierzchniej warstwy, a także późniejsze prace
rekultywacyjne charakteryzowały się będą oddziaływaniami analogicznymi do etapu eksploatacji.
W wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia wystąpią niezorganizowane źródła
emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w postaci emisji z silników pojazdów
i maszyn roboczych, z których emitowanymi zanieczyszczeniami będą: dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, węglowodory, pyły.

Emisja z maszyn roboczych
Na powierzchni wyrobisk w pracach polegających na wydobyciu i załadunku kruszyw
pracowały będą następujące maszyny:
ładowarka – szt. 2;
spycharka – szt. 2;
koparka – szt. 2;
Ww. maszyny będą pracowały z różnym natężeniem i w różnych, często nie pokrywających się
ze sobą momentach, w związku z czym łączne maksymalne chwilowe zużycie paliwa (olej
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napędowy), dla maszyn pracujących w wyrobisku określono na 25 l/h, co po uwzględnieniu ciężaru
właściwego paliwa wyniesie:
25 l/h x 0,84 kg/l = 21,0 kg/h
Maszyny pracowały będą przez 6 dni w tygodniu, co daje 312 dni w roku. Czas pracy maszyn
roboczych wyniesie 10 godzin dziennie x 312 dni/rok = 3120 h/rok.
Do obliczeń utworzono emitor powierzchniowy odpowiadający powierzchni wydobycia. Emitor
oznaczono symbolem EPW.
Wielkości

emisji

substancji

do

powietrza

oszacowano

w

oparciu

o

opracowanie:

"Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum
Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla środków transportu
pozadrogowego, stosowanych w przemyśle:
tlenek węgla

- 16 g/kg spalonego oleju napędowego,

tlenki azotu*

- 49 g/kg spalonego oleju napędowego,

węglowodory alifatyczne

- 7,1 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony (PM10)

- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

*Zgodnie z danymi literaturowymi przyjęto, że dwutlenek azotu stanowi 40% tlenków azotu
(wskaźnik emisji - 19,6 g/kg spalonego oleju napędowego).
Wielkości emisji obliczono wg. wzoru:
E = BON x W emisji x 10-3
gdzie:
E - emisja substancji (kg/h)
BON - zużycie oleju napędowego przez maszyny robocze (kg/h)
Obliczenia emisji maksymalnej: W emisji - wskaźnik emisji (g/kg)
Eco = 21,0 x 16 x 10-3 = 0,336 kg/h
ENO2 = 21,0 x 19,6 x 10-3 = 0,412 kg/h
Ewęgl = 21,0 x 7,1 x 10-3 = 0,149 kg/h
EPM10 = 21,0 x 5,7 x 10-3 = 0,120 kg/h
Emisja z transportu kruszywa
Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Jednocześnie na
analizowanym terenie przebywać będzie do dwóch pojazdów.
Do ustalenia emisji zanieczyszczeń powstających podczas ruchu pojazdów na terenie
planowanej inwestycji, przyjęto następujące wskaźniki emisji (zgodnie z regulaminem 49 EKG
ONZ):
•

Samochody ciężarowe (paliwo ON):

- dwutlenek węgla

- 27,69 g/km,

- dwutlenek azotu

- 4,43 g/km,

- węglowodory

- 9,63 g/km,
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Pojazdy ciężkie (oznaczone jako emitor liniowy E-2) pokonają trasę ok. 202 m zarówno
w czasie wjazdu jak i wyjazdu. Samochody te opuszczają teren zakładu po czasie nie dłuższym
niż jedna godzina. Przejazd tej trasy odbywa się średnio w czasie 2 minut. Założono najbardziej
niekorzystny wariant tj. ruch wszystkich pojazdów jednocześnie.
Eco = 2 x 0,202 x 27,76 = 11,21 g
ENO2 = 2 x 0,202 x 4,43 = 1,79 g
Ewęgl = 2 x 0,202 x 3,63 = 4,47 g
W związku z tym, że emisje trwają krócej niż jedna godzina, należy je odnieść do jednej
godziny:
Eco = 114,79 g/h = 0,01121 kg/h
ENO2 = 18,32 g/h = 0,00179 kg/h
Ewęgl = 15,01 g/h = 0,00447 kg/h
1.3.1.2.Informacja o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu wprowadzanych do powietrza
pyłów i gazów emisji na środowisko
Aerodynamiczna szorstkość terenu
Ukształtowanie, pokrycie i zagospodarowanie terenu mają znaczny wpływ na sposób
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie powietrza.
Wartości podstawowe współczynnika szorstkości podano w tabeli 4 rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).
Zestawienie aerodynamicznej szorstkości terenu
L.p.

Opis strefy

Powierzchnia, m2

1 pola uprawne
2 zwarta zabudowa
wiejska
3 lasy
Suma/Średnia

Aerodynamiczna
szorstkość terenu, m

428 217
48 595

0,035
0,5

174 172

2

650 984

0,5955

Do dalszej analizy przyjęto współczynnik szorstkości terenu Zo = 0,5955

Warunki Meteorologiczne
Wobliczeniachwykorzystanodanemeteorologicznedlastacjimeteorologicznejw Siedlcach (stacja
położona najbliżej inwestycji).
Stacja meteorologiczna : Siedlce – rok, Ilość obserwacji = 29219
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Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NNE ENE
E
ESE SSE
S
SSW WSW
W
WNW NNW
N
5,94 5,76
8,55 9,78 10,05 8,26 10,83 11,10 11,39 7,80
5,48 5,07
Zestawienieczęstościposzczególnychprędkościwiatru%
1m/s
2m/s
3m/s
4m/s
5m/s
6m/s
7m/s
8m/s
9m/s 10m/s 11m/s
27,47 16,42 15,11 12,91 10,41
7,24
5,56
2,78
1,06
0,74
0,30

Temperatura powietrza atmosferycznego wpływa bezpośrednio na wysokość wyniesienia
termodynamicznego gazów odlotowych, a tym samym na odległość występowania stężeń
maksymalnych. Wzrost wyniesienia jest wprost proporcjonalny do różnicy temperatur powietrza
wokół emitora i wyrzucanych z niego gazów. Średnia temperatura dla analizowanego obszaru
(Stacja meteorologiczna w Siedlcach):
- średnioroczna temperatura powietrza wynosi 7,1 oC – 280,26K;
- średnia temperatura powietrza dla okresu letniego wynosi 13,6 oC – 286,76K;
- średnia temperatura powietrza dla okresu grzewczego wynosi -0,6 oC – 273,76K;
Tło zanieczyszczeń i stężenia dopuszczalne
Wartość tła zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie analizowanego
przedsięwzięcia zostało określone na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Warszawie, Nr MM-MO.7016.1.167.2017.MJ z dnia 02.11.2017r.
Wartości dopuszczalne przyjęto według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr
16 poz. 87).
Dla pozostałych zanieczyszczeń, tło określono na poziomie 10% średniorocznej wartości
odniesienia.
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Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery
Substancja

CAS

D1, µg/m

pył PM-10
tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) 10102-44-0,10102-43-9
tlenek węgla
węglowodory alifatyczne

630-08-0
-

pył zawieszony PM 2,5

3

Da, µg/m

3

R, µg/m

280
200

40
30

26
13

30000
3000

1000

100

-

25

19

3

2

Tło opadu pyłu 20 g/m /rok
2

Tło opadu ołowiu 10 mg/m /rok
2

Tło opadu kadmu 1 mg/m /rok

Ponieważ w zasięgu 30 odległości Xmm od Zakładu brak jest parków narodowych i obszarów
uzdrowiskowych, podane wyżej wartości stężeń dopuszczalnych obowiązują dla całego obszaru
obliczeniowego.
Metodyka oraz zakres obliczeń
Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w otoczeniu badanego emitora
wykonano z wykorzystaniem programu obliczeniowego OPERAT FB opracowanego przez
PROEKO Sp. z o.o. w Kaliszu. Pakiet służy do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w
powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych zgodnie z
metodyką zawartą w rozporządzeniem MŚ z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami,

dotyczącymi metod obliczania zanieczyszczeń powietrza, obliczeniom podlegają następujące
wielkości charakteryzujące stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego:
- stężenia średnioroczne substancji zanieczyszczającej z tłem,
- maksymalne stężenia 1-godzinowe substancji zanieczyszczającej bez tła,
- częstość przekroczeń stężeń 1-godzinowych substancji zanieczyszczającej na przestrzeni
całego okresu obliczeniowego,
Modelowe obliczenia rozprzestrzeniania wykonano dla zanieczyszczeń emitowanych
z emitorów planowanego przedsięwzięcia. Obliczenia stężeń zanieczyszczeń poszczególnych
substancji na terenie oraz wokół Zakładu wykonano w jednej serii obliczeniowej. Obliczeń stanu
zanieczyszczenia powietrza dokonano na poziomie terenu (z = 0) dla Zakładu oraz jego otoczenia.
W odległości mniejszej niż 10*h emitora, tj. w odległości nie większej niż 20 m od emitorów, brak
jest budynków mieszkalnych wyższych niż parterowych, które wymagałby obliczeń stanu czystości
powietrza w punktach swobodnych.
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Ustalenie zakresu obliczeń
Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 2
Zakres pełny

Zakres skrócony

tlenki azotu jako NO2
pył PM-10

tlenek węgla
węglowodory alifatyczne

Brak emitorów punktowych emitujących pył

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej (30xmm)
Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń max(xmm) =
Emitor: EPW - obszar wydobycia

2,7 [m]

Należy analizować obszar o promieniu 81 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości
odniesienia.

Dane i wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów stanowią załącznik nr 2 niniejszego
opracowania.

Zestawienie czasu emisji w godzinach w poszczególnych okresach
Symbol Nazwa emitora
nr okresu
Czas trwania okresu, godz.

1
3120

E1
E2

3120
3120

EPW - obszar wydobycia
pojazdy

Wyniki obliczeń stanu jakości powietrza, z uwzględnieniem referencyjnych metodyk modelowania

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów poza terenem
zakładu
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m , %

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

30,5
1,160
0,000

620
560
-

460
320
-

6
6
-

1
1
-

S
ESE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 620
3

Y = 460 m i wynosi 30,5 µg/m .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 320 m ,
3
3
wynosi 1,160 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m .
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Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów poza terenem
zakładu
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m , %

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

210,8
8,027
0,084

620
560
580

460
320
420

6
6
6

1
1
1

S
ESE
S

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 620
3
Y = 460 m i wynosi 210,8 µg/m .
Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych występuje w punkcie o współrzędnych
X = 580 Y = 420 m , wynosi 0,084 % i nie przekracza dopuszczalnej 0,2 %.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 320 m ,
3

3

wynosi 8,027 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m .

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów poza terenem
zakładu
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m , %

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

177,7
6,901
0,000

620
560
-

460
320
-

6
6
-

1
1
-

S
NNE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 620
3

Y = 460 m i wynosi 177,7 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów
poza terenem zakładu
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
3
Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m , %

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

78,5
3,042
0,000

620
560
-

460
320
-

6
6
-

1
1
-

S
ESE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie
3
o współrzędnych X = 620 Y = 460 m i wynosi 78,5 µg/m , wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .
Zerowa częstość przekroczeń stężeń jednogodzinnych.
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 320 m ,
3
3
wynosi 3,042 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m .

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów
poza terenem zakładu
Parametr
3

Stężenie maksymalne µg/m
3
Stężenie średnioroczne µg/m
Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1

Wartość

X
m

Y
m

kryt.
stan.r.

kryt.
pręd.w.

kryt.
kier.w.

28,1
1,067
-

620
560
-

460
320
-

6
6
-

1
1
-

S
ESE
-

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie
3
o współrzędnych X = 620 Y = 460 m i wynosi 28,1 µg/m .
Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 560 Y = 320 m ,

15

3

3

wynosi 1,067 µg/m i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 6 µg/m .

Łączna emisja roczna i maksymalna
Nazwa zanieczyszczenia

Emisja roczna
Mg

pył ogółem
w tym pył do 2,5 µm
w tym pył do 10 µm

0,3744
0,3444
0,3744

tlenki azotu jako NO2

1,2910

tlenek węgla
węglowodory alifatyczne

1,0833
0,4788

Nazwa zanieczyszczenia

pył ogółem

Emisja maksymalna
kg/h

0,12000

w tym pył do 2,5 µm

0,11040

w tym pył do 10 µm

0,12000
0,41379

tlenki azotu jako NO2
tlenek węgla
węglowodory alifatyczne

0,34721
0,15347

Interpretacja uzyskanych wyników obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do
powietrza.
Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdza się, że dla emisji zanieczyszczeń
w warunkach maksymalnej eksploatacji instalacji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń
na poziomie terenu, poza terenem będącym we władaniu wnioskodawcy, dotrzymane będą
wartości dopuszczalne lub wartości odniesienia, przy uwzględnieniu dopuszczalnej częstości
przekroczeń (<0,2%), oraz tła zanieczyszczenia powietrza.

Graficzne przedstawienie wyników obliczeń – izolinie stężeń maksymalnych i średnich.
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Omówienie wyników
Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu obliczenia stężeń zanieczyszczeń
z

emisji

na

oddziaływania

terenie

i

wokół

skumulowanego,

planowanego
wykazały,

że

przedsięwzięcia
spełnione

będą

przy

uwzględnieniu

standardy

jakości

powietrza, a mianowicie:
•

Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanego
przedsięwzięcia, dotrzymane będą wartości dopuszczalne lub wartości odniesienia
przy uwzględnieniu dopuszczalnej częstości przekroczeń wynoszącej 0,2%;

•

Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanego
przedsięwzięcia,

dotrzymane

zostaną

wartości

odniesienia

uwzględniające

tło zanieczyszczenia powietrza;

W najbliższym sąsiedztwie planowanych do realizacji inwestycji brak jest terenów
zaliczanych do leśnych kompleksów promocyjnych, parków narodowych, obszarów
uzdrowiskowych oraz pomników historii wpisanych na „Listę dziedzictwa światowego”
w związku z czym, obliczenia zakończono na etapie obliczeń stężeń maksymalnych.

Propozycja procedury monitorowania procesów technologicznych, w szczególności pomiaru lub
ewidencjonowania wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska
Zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody
(Dz. U. z 2014r., poz. 1542) planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało prowadzenia
ciągłych i okresowych pomiarów emisji do powietrza.
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1.3.2.Emisja hałasu
1.3.2.1. Faza budowy i likwidacji
Ponieważ realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością budowy obiektów
budowlanych, emisja hałasu dla fazy budowy nie wystąpi.
Wstępne prace takie jak usunięcie wierzchniej warstwy, a także późniejsze prace
rekultywacyjne

charakteryzowały

się

będą

oddziaływaniami

analogicznymi

do

etapu

eksploatacji.

1.3.2.2. Faza eksploatacji
Źródłem hałasu emitowanego z projektowanego obiektu do środowiska będzie:
•

spycharka – szt. 2

•

koparka – szt. 2
ładowarka – szt. 2;

Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi – przyjęto max 2 pojazdy
jednocześnie na terenie zakładu tylko w porze dziennej.
Zakład pracował będzie w porze dziennej.

Sposób wyliczania emisji hałasu pojazdów poruszających się po terenie:
Zgodnie z instrukcją ITB 338/2008 Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego
w środowisku przyjęto poziom mocy akustycznej dla pojazdów ciężarowych - 100 dB, natomiast
dla spycharki, koparki i ładowarki - 101 dB (Dz.U.05.263.2202 ze zm.).
Poziom równoważnego dźwięku dla zastępczego punktu emisji określa się ze wzoru:
LAWeqi= LAWeq- 10 log n.
W przypadku manewrowania, czas trwania operacji określa się na podstawie długości
odcinka drogi zakładając stosowne prędkości poruszania się pojazdów (2,77 m/s dla pojazdów
ciężarowych i 1,7 m/s dla ładowarki, koparki i spycharki).
Podział źródeł liniowych na zastępcze punktowe źródła hałasu następuje automatycznie w
programie LEQ PROFESIONAL ver. 6.x.
Obliczenia wypadkowych równoważnych poziomów dźwięku wykonano przy pomocy
w/w obliczeniowego programu komputerowego „LEQ”, zatwierdzonego do stosowania przez IOS w
Warszawie – atest Nr BH/158/95 z 17.10.1995 roku.
Zgodnie z powyższym otrzymano następujące wartości:
dla samochodów ciężarowych: 70,0 dB,
dla pozostałych pojazdów:
koparki - 72,0 dB
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spycharki - 74,5 dB
ładowarki – 70,5 dB.
Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, dla pracy
wszystkich źródeł, co w praktyce występuje sporadycznie.
Zakład pracował będzie w porze dziennej.
Tło akustyczne
Tło akustyczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowią wszelkie dźwięki, które nie
są emitowane przez analizowany obiekt, a wpływają w sposób zakłócający na poziom dźwięku
w dowolnym punkcie pomiarowym. W celu wyznaczenia rzeczywistego wpływu planowanej
inwestycji na klimat akustyczny w jej otoczeniu, należy przyjąć tło akustyczne na poziomie 0,0 dB
(A).

Metodyki ocen hałasu - Uwarunkowania formalne wyboru metody
Podstawowym zadaniem niniejszego opracowania jest stwierdzenie przewidywanego wpływu
instalacji na stan klimatu akustycznego. Generalnie, oceny takie mogą być przeprowadzone przy
pomocy:
- pomiarów,
- obliczeń (w oparciu o skomputeryzowany model).
W niniejszej ocenie zastosować należało rozwiązania obliczeniowe metody oceny klimatu
akustycznego.
Obecnie w kraju funkcjonują następujące materiały o charakterze metodycznym: INSTRUKCJA
ITB

nr

311.

Metody

prognozowania

hałasu

emitowanego

z

obszaru

dużych

źródeł

powierzchniowych (pod red. B. Rudno-Rudzińskiej). Warszawa 1991
Instrukcja ITB nr 338/2008 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku,
Warszawa 2008. W/w instrukcja zastąpiła instrukcję 338/2003. Kolejne instrukcje ITB nr 338
zastąpiły instrukcję ITB nr 308.
Program komputerowy LEQ PROFESIONAL zgodny z PN-ISO 9613-2. Program „LEQ
Professional” służy do prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na
podstawie danych teoretycznych lub empirycznych. Został on oparty o model obliczeniowy zawarty
w normie PN-ISO 9613-2 oraz Instrukcje ITB Nr 338.
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Dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego
Dopuszczalny poziom hałasu zależny jest od funkcji terenu, określonej w planie
zagospodarowania przestrzennego. Dopuszczalny poziom hałasu emitowanego do środowiska
określa się dla terenów o charakterze chronionym np. dla terenu zabudowy mieszkaniowej,
wypoczynkowo-rekreacyjnych, domów opieki, szpitali itp. Nie ustala się dopuszczalnego poziomu
hałasu dla terenów leśnych, przemysłowych i użytków rolnych.
Wartości

dopuszczalnych

poziomów

dźwięku

(równoważnych,

oznaczanych

LAeq)

w środowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej sprecyzowane są w tablicy - załączniku do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 ze zm.).
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł
hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w
odniesieniu do jednej doby
Lp

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]
1)

Drogi lub linie kolejowe
LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy
16 godzinom

1

2

a) Strefa ochronna "A"
uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza
miastem
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy
związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i
2)
młodzieży
c) Tereny domów opieki
społecznej
d) Tereny szpitali w
miastach

Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq N
LAeq D
LAeq N
przedział czasu
przedział czasu
przedział czasu
odniesienia równy odniesienia równy odniesienia równy 1
8 godzinom
8 najmniej
najmniej korzystnej
korzystnym
godzinie nocy
godzinom dnia
kolejno po sobie
następującym

50

45

45

40

61

56

50

40
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3

4

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno2)
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowousługowe
Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej
3)
100 tys. mieszkańców

65

56

68

60

55

45

55

45

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się:
-

w odległości ok. 20 m na zachód od granicy działki

Dopuszczalny poziom hałasu dla powyższego terenu – pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu dla pory dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie następującym) wynosi 55 dB, natomiast dla pory nocy (przedział
czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy) - 45 dB.

Charakterystyka modelu obliczeniowego
Zgodnie z wymaganiami dot. oceny klimatu akustycznego w środowisku oceny zasięgu
hałasu wykonuje się w oparciu o wartość równoważnego poziomu hałasu. Zgodnie z instrukcją ITB
nr 338 wartość równoważnego poziomu dźwięku w dowolnej odległości od źródła dźwięku zapisać
można wzorem:
LAeqri = LAWeqi + Ko - 10 log 4Π - 20 log rx, dB
gdzie:
LAeqri - równoważny poziom dźwięku emitowanego przez i-te źródło w odległości r od niego,
LAWeqi - równoważny poziom mocy akustycznej danego źródła (z zastosowaniem korekcji A) dB,
Ko - poprawka uwzględniająca wpływ kąta przestrzennego, tutaj Ko = 3 dB (źródło na płaskiej
powierzchni).
rx – odległość, dla której określana jest wartość równoważnego poziomu hałasu, m.
Powyższy wzór ma zastosowanie dla jednego źródła. Równoważny poziom dźwięku emitowanego
przez zespół źródeł wymaga sumowania (logarytmicznego) udziałów z poszczególnych źródeł wg
następujących zależności:

LAeqx


0.1 LAeqx ,i 
= 10 log ∑ 10

 i


Poziom mocy akustycznej pojedynczego źródła można obliczyć przy znajomości wartości
poziomu dźwięku w danej odległości od źródła oraz "powierzchni pomiarowej" z zależności:
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LAWeq = LAeqp + 10 log (S/So)
gdzie:
LAeqp - równoważny poziom dźwięku zmierzony w odległości standardowej od obrysu
źródła - maszyny dla warunku: r < 2 m (r - odległość standardowa),
S - tzw. powierzchnia pomiarowa, m2
So - powierzchnia pomiarowa odniesienia, So = 1 m2
Podstawowe warunki przyjęte do obliczeń można sprecyzować następująco:
−

równoważny poziom dźwięku jest równy chwilowemu poziomowi hałasu pomniejszonemu o
poprawkę uwzględniającą rzeczywisty czas działania danego źródła.

−

wartości chwilowego poziomu dźwięku określono na podst. pomiarów,

−

powierzchnia pomiarowa została obliczona zgodnie z zależnością z PN-84/N-01332,

Ocena wpływu emisji hałasu na środowisko
Na podstawie danych obliczono wartości poziomów hałasu. Obliczenia akustyczne (emisji
hałasu

do

środowiska)

przeprowadzono

przy

pomocy

programu

komputerowego

LEQ

PROFESIONAL ver. 6.x. Obliczenia wykonano dla punktów pomiarowych na wysokości 1,5m oraz
4m dla pory dziennej. Wyniki umieszczono w poniższej tabeli:
Punkt

Dopuszczalny poziom

Wysokość punktu

Obliczony poziom

Przekroczenie

obserwacji

dźwięku dzień [dB]

[m]

dźwięku [dB]

[dB]

1.

55

2.

55

3.

55

4.

55

5.

55

1,5
4
1,5
4
1,5
4
1,5
4
1,5
4

20,5
24,8
15,0
19,9
1,2
11,6
5,8
15,4
0,9
10,9

Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak
Brak

33

34

35

Do porównań w ramach niniejszej analizy przyjęto wartości poziomów dopuszczalnych
określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.).
Wartości te określono wg pkt. 3 załącznika do w/w rozporządzenia:
LAeq,dzień – 55 dB, LAeq,noc – 45 dB
Dla porównania inne poziomy natężenia dźwięków:

Z akustycznego punktu widzenia, stwierdza się, że w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
środowiska, nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów określonych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.). Spodziewane wartości
równoważnego poziomu dźwięku A wynikające z eksploatacji obiektu będą na terenach
chronionych niższe od dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w w/w
rozporządzeniu.

Rozwiązania chroniące środowisko w zakresie ochrony terenów chronionych
akustycznie przed hałasem.
Zgodnie z przedstawioną analizą akustyczną dla planowanego przedsięwzięcia nie
występuje zagrożenie przekroczenia norm emisji hałasu dla terenów chronionych.
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W

ramach

rozwiązań

chroniących

środowisko

w

zakresie

emisji

hałasu

zaproponowano:
• odpowiedni dobór maszyn urabiających jak również wykorzystywanych do robót
przygotowawczych oraz samochodów dostawczych, o niewielkiej emisji zanieczyszczeń i
hałasu, posiadających wysokiej klasy tłumiki;
• eliminację zbędnych źródeł zanieczyszczeń i hałasu – czyli np. wyłączenie silników
urządzeń nie pracujących w danej chwili;
• brak wykorzystywania sprzętu powodującego największy poziom hałasu w porze nocnej:
22-6;
• nie przeciążanie maszyn i pojazdów, nie eksploatowanie silników na najwyższych obrotach,
gdyż zwiększa to emisję spalin oraz hałasu;

Należy zauważyć, że wykonana analiza akustyczna uwzględniła prace wszystkich maszyn i
urządzeń oraz pojazdów jednocześnie. W rzeczywistości taka sytuacja może się nie zdarzyć ze
względu na naprzemienność pracy urządzeń.
Powstały w czasie wykonywania prac nadkład w pierwszej kolejności wykorzystywany
będzie do rekultywacji terenów, na których eksploatacja została zakończona. Taki sposób
postępowania z nadkładem pozwoli możliwie szybko i płynnie zrekultywować teren pogórniczy
oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.
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1.3.3. Odpady
1.3.3.1. Etap budowy
Wstępne prace takie jak usunięcie wierzchniej warstwy, a także późniejsze prace
rekultywacyjne charakteryzowały się będą oddziaływaniami analogicznymi do etapu eksploatacji.
1.3.3.2. Etap eksploatacji
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r. Nr 138
poz. 865 ze zm.) usuwany i zwałowany w granicach terenu górniczego nadkład, w przypadku
wykorzystania go do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, nie będzie należeć do odpadów
wydobywczych. Nadkład złoża stanowi gleba, piasek gliniasty i glina.
Pozostała kopalina drobnej frakcji, niesprzedawalna ze względu na brak zbytu tj. piasek,
będzie również składowana na tymczasowych zwałowiskach w granicach terenu górniczego,
a następnie będzie sukcesywnie wykorzystywana do rekultywacji wyrobisk górniczych.
Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia wynosi około 3.000 m3. Nadkład
przemieszczony na składowiska, po zakończeniu eksploatacji poszczególnych partii złoża, będzie
wykorzystany do rekultywacji wyrobisk - złagodzenia nachylenia skarp stałych wyrobisk.
Rekultywację wyrobisk będzie prowadzić się sukcesywnie, w miarę eksploatacji poszczególnych
pól.
W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia – eksploatacji złoża, nie będą powstawać
odpady z grupy 01. Wydobyta kopalina będzie wykorzystywana a pozostające podziarno będzie
wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska końcowego.
W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały odpady grupy 16. Zdejmowany w tracie
eksploatacji kruszyw nadkład i gleba nie są klasyfikowane jako odpady.
Na terenie kopalni nie będą prowadzone prace remontowe i konserwacyjne sprzętu, nie będą więc
powstawały odpady eksploatacyjne, w tym niebezpieczne.
Na terenie kopalni nie przewiduje się lokalizacji budynków stanowiących zaplecze socjalnobiurowe. W granicach terenu górniczego przewiduje się wyłącznie lokalizację niewielkiego
zaplecza socjalno-biurowego, składającego się z kontenera typu „Dozorcówka”. Z kontenera
będzie korzystał jeden pracownik. W kontenerze będzie znajdował się pojemnik na ewentualne
odpady komunalne pozostawiane przez pracownika o pojemności 10 l, który będzie zabierany
z terenu kopalni po napełnieniu. Woda pitna będzie przywożona w pojemnikach.
Obok kontenera będzie ustawiona toaleta typu Toi-toi.
W trakcie działalności górniczej nie będą powstawać ścieki, nie przewiduje się również
powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
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1.3.4 Gospodarka wodno ściekowa
1.3.4.1

Etap budowy

Ponieważ realizacja przedsięwzięcia nie wiąże się z koniecznością budowy obiektów
budowlanych, oddziaływanie w tym aspekcie środowiskowym będzie analogiczne jak dla etapu
eksploatacji.
1.3.4.2 Etap eksploatacji
Ścieki sanitarne
Proces wydobycia kopaliny będzie odbywał się bez użycia wody w związku z tym zakład
górniczy nie będzie wytwarzał ścieków. Kopalnia nie będzie posiadała również rozbudowanego
zaplecza socjalnego. Woda dla potrzeb pitnych pracowników dostarczana będzie w opakowaniach
zwrotnych. Dla potrzeb pracowników kopalni zainstalowane zostaną jedynie przenośne kabiny
sanitarne typu TOI-TOI, z których ścieki odbierane będą przez firmę serwisową posiadającą
stosowne zezwolenia dotyczące gospodarki ściekowej.
Nie przewiduje się przeróbki kopaliny stąd też nie będą powstawały odpady i ścieki
technologiczne.
Eksploatacja kruszywa naturalnego nie będzie miała wpływu na wody podziemne oraz nie
będzie wpływała na jakość wód powierzchniowych.

Wody opadowe
Wody opadowe z całego terenu nie będą odprowadzane – będą infiltrowały
bezpośrednio w grunt. Wody deszczowe rozprowadzane będą w gruncie za pomocą infiltracji
powierzchniowej tj. poprzez powierzchnie biologicznie czynną.
Możliwość infiltracji wód opadowych zależy od istniejących warunków gruntowo
wodnych i uwarunkowań terenowych. Efektywność infiltracji gruntu zależy m.in. od czynników
naturalnych, w szczególności porowatości gruntu, początkowej zawartości wody w profilu i
warunków klimatyczno-meteorologicznych.
W celu określenia ilości ścieków deszczowych, obliczona została powierzchnia zlewni,
do której odprowadzane będą wody opadowe.
Zatem ilość powstających wód dla deszczu miarodajnego o czasie trwania 15 minut
wyniesie:
Q = Ψ x q x F [l/s] gdzie:
F - powierzchnia zlewni
Ψ = współczynnik spływu
0,05 - dla terenów zielonych
q - natężenie deszczu (l/s x ha)
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dla określenia Qsek. przyjęto deszcz 15 – minutowy z prawdopodobieństwem
wystąpienia p = 20 % co pięć lat.
q = , gdzie:
A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu oraz
średniej rocznej wielskości opadu – 804 [mm]
t – czas trwania deszczu – 15 minut
q = = = 130 l/s·ha
Zatem:
F = 19901 m2 = 1,99 ha
Ψ = 0,05 – współczynnik spływu
Q = 1,99 x 0,05 x 130 = 12,93 dm3/s

Ilość wód deszczowych powstających w ciągu roku
Qr = H · F · Ψ
gdzie:
H – średni roczny opad - 650mm
Q = 0,650 x 19901 x 0,05 = 646,78 m3/rok

Głębokość zalegania wód gruntowych w obrębie złoża wynosi 10-20 m.
Eksploatacja złoża nie spowoduje widocznego obniżenia zwierciadła wody gruntowej,
w stopniu zagrażającym użytkowanie terenów sąsiednich.
Przez teren złoża nie przepływa żaden ciek wodny. Jedynym zagrożeniem dla wód
podziemnych mogą być produkty ropopochodne /olej napędowy, smary, oleje, benzyna/, które
mogą przedostać się do gruntu, a następnie do wód w wyniku awarii urządzeń mechanicznych.
Możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych istnieje w następujących sytuacjach:
- w przypadku awarii układu zasilania maszyny urabiającej i zwałującej /wyciek
substancji ropopochodnej/,
- w przypadku awarii układu hydraulicznego maszyny urabiającej i zwałującej /wyciek
oleju/.
W przypadku wycieku paliwa lub oleju należy zebrać zanieczyszczone masy ziemne
i przetransportować do miejsca unieszkodliwiania substancji ropopochodnych.
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Poniżej mapa obrazująca kierunki spływu wód opadowych
Kierunek spływu wód opadowych po zakończeniu eksploatacji
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2. Opis elementów przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

2.1. Położenie geograficzne

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce o nr 375/6 położonej
w obrębie miejscowości Tchórzowa, gm. Miedzna w powiecie węgrowskim
Na analizowany teren nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Gmina Miedzna jest położona w północno-wschodniej części powiatu węgrowskiego, około
11 km od Węgrowa. Gmina Miedzna częściowo położona jest na terenie Nadbużańskiego
Parku Krajobrazowego.
W podziale Polski na jednostki strukturalne (wg Pożaryskiego) gmina Miedzna położona
jest w obrębie Niziny Południowopodlaksiej wchodzącej w skład podprowincji Niziny
Środkowopolskie. Pod względem geomorfologicznym jest to wysoczyzna, wznosząca się
w obrębie gminy od 160 do 170 m n p. m., przez którą przebiega granica zlodowacenia Warty
z widocznymi formami glacjalnymi: ostańcami, wzgórzami morenowymi, kremami i oazami.
W granicach gminy wyróżniono mezoregion – Wysoczyzna Siedlecka – usytuowana w strefie
moreny czołowej. Cechuje ją zróżnicowany charakter powierzchni. Osiąga wysokość na tym
obszarze 130-155 m n. p. m.. Częściowo rzeźba terenu jest monotonna- porozcinana jedynie
szeregiem rozległych obniżeń wykorzystywanych przez cieki wodne. Miejscami ukształtowania
terenu staje się bardziej złożone z większym bogactwem form morfologicznych takich: plato
kremowe, wzgórza czołowo morenowe, ozy. Urozmaicenie dość jednolitej powierzchni tarasu
zalewowego Liwca stanowią regularne wały wydmowe osiągające wysokość ok. 10m.
Gmina Miedzna położona jest we wschodniej części powiatu węgrowskiego i graniczy od:
- południa z Miastem Węgrów;
- południa i południowego zachodu z gminą Liw;
- zachodu gmina Stoczek;
- północy z gm. Kosów Lacki;
- północnego wschodu z gm. Sokołów Podlaski.
Powierzchnia gminy Miedzna wynosi 115,78 km2, co stawia ją w grupie średnich
obszarowo gmin w kraju.
2.2. Klimat

Zgodnie
Kondrackiego

z

regionalizacją klimatyczną

(1967),

teren

gminy

Miedzna

Gumińskiego (1948)
znajduje

się

pod

zmodyfikowaną
wpływem

przez

czynników

charakterystycznych dla dwóch regionów klimatycznych (dzielnic): chłodniejszego regionu
klimatycznego IX – dzielnicy podlaskiej, oraz zdecydowanie cieplejszego, sąsiadującego z nią od
zachodu regionu klimatycznego VIII - dzielnicy środkowej (Geografia fizyczna Polski, 2005).
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Dzielnica podlaska charakteryzuje się w szczególności chłodniejszymi niż w dzielnicy środkowej
zimami - w styczniu średnia temperatura oscyluje wokół -4°C. Zimy trwają w obu dzielnicach
średnio 90-100 dni. Okres wegetacyjny jest w dzielnicy podlaskiej stosunkowo krótki – wynosi 200210 dni, podczas gdy w dzielnicy środkowej przekracza 220 dni. Opad roczny jest zdecydowanie
niższy w dzielnicy środkowej (najniższy w Polsce – poniżej 550 mm), podczas gdy w dzielnicy
podlaskiej wynosi przeciętnie 520-600 mm. Pokrywa śnieżna utrzymuje się krócej w dzielnicy
środkowej (60-80 dni) niż w dzielnicy podlaskiej (ponad 70 dni). Warto wspomnieć, że na
zlokalizowanej w zachodniej części dzielnicy podlaskiej stacji meteorologicznej w Siedlcach,
oddalonej jedynie o ok. 36 km w linii prostej od Miedznej, zanotowana została najniższa w XX
wieku temperatura na terenie Polski: -41°C (dn. 11 stycznia 1940 r.) (Lorenc, 2005).
2.3.

Zasoby wodne

Wody powierzchniowe
Gmina Miedzna znajduje się w dorzeczu Wisły. Zgodnie z przyjętym podziałem hydrogeologicznym
Polski, teren gminy przynależy do północno-wschodniego makroregionu hydrogeologicznego
(makroregion B) oraz do mazowieckiego regionu hydrogeologicznego (region I) (Rocznik
Hydrogeologiczny PSH 2014). Według podziału regionu wodnego Środkowej Wisły (Herbich i in.,
2007), analizowany teren znajduje się w całości w obszarze bilansowym Z-15 o nazwie „Bug od
granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego” o całkowitej
czwartorzędowym

oraz

przed

czwartorzędowym

powierzchni 9394,66 km2, z

paleogeńsko-neogeńskim

poziomem

wodonośnym (Herbich i Przytuła, 2012).
Zgodnie z Rozporządzeniem nr 22/2016 Dyrektora Regionalnego zarządu gospodarki
wodnej w Warszawie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego
obszar

Regionalnego

Zarządu

Gospodarki

Wodnej

w

Warszawie,

teren

planowanego

przedsięwzięcia znajduje się na obszarze jednolitej części wód:
Położenie przedsięwzięcia w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych - kod:
RW200017266869
Nazwa JCWP: Miedzinka z dopływami do ujścia
Region wodny: region wodny Środkowej Wisły
Nazwa: obszar dorzecza Wisły
RZGW w Warszawie
Statut: naturalna część wód
Wody podziemne
Pod względem hydrogeologicznym gmina Miedzna leży w obrębie Niecki Mazowieckiej,
zbudowanej z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu, stanowiącej największy w Polsce basen
artezyjski. Na terenie gminy Miedzna można wyróżnić występowanie dwóch poziomów
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wodonośnych: czwartorzędowego i trzeciorzędowego. Główny poziom wodonośny gminy Miedzna
związany jest przeważnie z piętrem czwartorzędowym.
Czwartorzędowe piętro wodonośne w rejonie gminy Miedzna składa się z trzech poziomów
wodonośnych. Są to następujące poziomy:
• Poziom przypowierzchniowy,
• Poziom górny podglinowy - stanowi on podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę gminy Miedzna,
• Poziom dolny podglinowy.
Pomiędzy poziomami czwartorzędowymi występuje przeważnie łączność hydrauliczna, co
świadczy o wspólnych rejonach zasilania i drenażu. Zasilanie odbywa się przez bezpośrednią
infiltrację przez warstwy przypowierzchniowe (w strefach odkrytych warstw wodonośnych), jak
również przez przesączanie przez półprzepuszczalne utwory izolujące. Drenaż w okolicy gminy
Miedzna następuje do doliny Bugu i jego dopływów. Wartość ciśnienia piezometrycznego na
terenie gminy wynosi ok. 90 m n.p.m., a na wysoczyznach rzędne zwierciadła wody plasują się na
ok. 160 m n.p.m.
Obszar gminy Miedzna znajduje się w obrębie paleogeńsko-neogeńskiego głównego zbiornika
wód podziemnych (GZWP) Nr 215 - w trzeciorzędowej Subniecce Warszawskiej (Mapa
hydrogeologiczna Polski 1:50000, PSH).
Zgodnie z podziałem regionalnym słodkich wód podziemnych wg jednostek hydrogeologicznych
(na podstawie Atlasu hydrogeologicznego Polski – Paczyński, 1995), obszar gminy Miedzna
przynależy do regionu warszawskiego (regionu I, środkowo mazowieckiego), wchodzącego w
skład prowincji niżowej (Paczyński i Sadurski, 2007).
Położenie przedsięwzięcia w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych – kod
PLGW200055
Nazwa JCWpd: PLGW200055
Region wodny: region wodny Środkowej Wisły
Nazwa: obszar dorzecza Wisły
RZGW w Warszawie
ST_CH dobry
ST_IL dobry
OCENA_ST dobry
CEL_ST_CH dobry stan chemiczny
CEL_ST_IL dobry stan ilościowy
UZYTK rolniczy
RYZ niezagrożona
TYP_ODST brak
TERMIN_OSI 2015
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- lokalizacja przedsięwzięcia
- - - - ----- granica jcw
Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na osiągniecie celów środowiskowych dla
jednolitych części wód powierzchniowych jak i jednolitych części wód podziemnych przy
zastosowaniu środków zaleconych w niniejszej dokumentacji.
2.4.

Charakterystyka geologiczna złoża

Złoże „Tchórzowa” w części północnej znajduje się w strefie występowania żwirów, głazów i
glin moreny czołowej, w części południowej piasków i żwirów wodnolodowcowych pod pokrywą
glin zwałowych. Serię uznana za złożową tworzy jeden pokład utworów piaskowych. Średni punkt
piaskowy dla złoża wynosi 91,5%. Średnia miąższość złoża wynosi 10,6m. Nakład to gleba, piaski
pylaste, piaski gliniaste i glina. Grubość nakładu średnio 3,6 m. W spągu złoża piaski pylaste,
piaski gliniaste z wkładkami mułka, piaski zaglinione.
Powierzchnię ponad złożem stanowią grunty rolne IV, V i VI klasy bonitacyjnej.
Złoże zlokalizowane jest poza użytkami leśnymi.

Tereny leśne występujące na działce inwestycyjnej znajdują się poza planowanym
obszarem i terenem górniczym.
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Uciążliwość analizowanego przedsięwzięcia, jak wynika z analizy przedstawionej w niniejszym
opracowaniu, nie będzie przekraczała terenu działki, której właścicielem jest inwestor, a nawet na
jej terenie będą spełnione wymogi norm ochrony środowiska.
2.5.

Opis terenu planowanej inwestycji

Planowana inwestycja znajduje się otoczeniu terenów wykorzystywanych rolniczo lub
nieużytków stanowiących tereny poeksploatacyjne. Analizowany teren przed nabyciem przez
inwestora w części był wykorzystywany jako ogólnodostępne źródło piasku.
Teren jest pozbawiony roślinności, walory krajobrazowe powierzchni należy ocenić jako
niskie. Brak jest akwenów oraz miejsc o szczególnym znaczeniu dla migrujących ptaków.
Zadrzewienia występują poza analizowanym terenem.
Ze względu na powyższe, nie

zmieni się dotychczasowy sposób użytkowania

nieruchomości, na której zlokalizowane będzie planowane przedsięwzięcie.
Omawiana działka pod względem przyrodniczym nie wyróżnia się niczym szczególnym na
poziomie lokalnym ani regionalnym. Teren działki może stanowić niewielki fragment rozległych
rewirów łowieckich dla ptaków szponiastych i ssaków drapieżnych.
Jego utrata, ze względu na obecność bardziej atrakcyjnych terenów łowieckich, nie wpłynie
w sposób istotny na ich funkcjonowanie.
2.6.

Informacja o przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się

na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze
oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania
mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem
Na terenie planowanego przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia
nie występują inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania
oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie, który w bliżej nieokreślonym czasie był
wykorzystywany przez okoliczną ludność, jako miejsce pozyskiwania kruszywa dla własnych
celów.
Na analizowany teren nie wydawano koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego.
Inwestor wszedł w posiadanie analizowanego terenu w 2015r.
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Poniżej przekrój geologiczny analizowanego terenu (źródło: Dokumentacja geologiczna
złoża piasku „Tchórzowa ” 2017r.

2.7. Informacje o różnorodności biologicznej,
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

wykorzystywaniu

zasobów

Planowana inwestycja znajduje się otoczeniu terenów wykorzystywanych rolniczo lub
nieużytków stanowiących tereny poeksploatacyjne. Analizowany teren przed nabyciem przez
inwestora w części był wykorzystywany jako ogólnodostępne źródło piasku.
Teren nie przejawia wysokich walorów przyrodniczych, nie występują tam skupiska leśne jak
również zadrzewienia śródpolne.
Ze względu na znaczne zdegradowanie spowodowane eksploatacją przez nieznanych sprawców
w latach dawniejszych, analizowany obszar nie sprzyja licznemu występowaniu roślin i zwierząt.
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2.8. Informacje o pracach rozbiórkowych
W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie planuje się prowadzenia prac
rozbiórkowych - teren aktualnie niezabudowany, brak zamierzeń budowlanych.

2.9. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i
budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu.
Planowane przedsięwzięcie na każdym z etapów (budowy, eksploatacji i rozbiórki) nie niesie za
sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej ze względu na brak istniejących i
planowanych

obiektów

budowlanych.

Maszyny

i

urządzenia

wykorzystane

do

eksploatacji/rekultywacji będą sprawne a ich stan techniczny będzie dobry. Na terenie
eksploatacji/rekultywacji nie będą wykonywane żadne prace naprawcze maszyn, w tym wymiana
olejów.

Analizę potencjalnego wpływu projektowanej instalacji na klimat przeprowadzono zgodnie
z zaleceniami poradnika GDOŚ - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu w ocenie
oddziaływania na środowisko. Analiza powinna obejmować następujące zagadnienia (w każdym
przypadku odniesiono się do przedmiotowego przedsięwzięcia):

Wpływ na klimat i łagodzenie zmian klimatu
Bezpośrednie
emisje
gazów
cieplarnianych
NIE. Wywóz kruszywa odbywać się będzie
Czy będzie emitowało lotne związki samochodami ciężarowymi. Eksploatacja
organiczne (LZO) i tlenki azotu (NOx) i kruszywa
prowadzona
będzie
przy
przyczyniało się do tworzenia ozonu wykorzystaniu koparek i ładowarek. Emisja
troposferycznego w ciepłe i słoneczne dni
ze spalania paliw ze względu na niewielki
ruch pojazdów będzie w zasadzie bez
znaczenia.
Czy
przedsięwzięcie
zakłada
użytkowanie gruntów, zmianę sposobu
użytkowaniu gruntów lub działania leśne (np.
wylesianie), które mogą prowadzić do
zwiększenia emisji? Czy pociągają za sobą
inne działania (np. zalesianie), które mogą
służyć jako pochłaniacze emisji
Pośrednie emisje gazów cieplarnianych
związane
ze
zwiększonym
zapotrzebowaniem na energię
Czy zwiększy ono zapotrzebowanie na
energię i wodę do chłodzenia

NIE. Realizacja inwestycji nie będzie
skutkować zmianą sposobu użytkowania
gruntów – tereny przeznaczone pod
planowaną działalność. Inwestycja nie jest
związana z wylesianiem ani zalesianiem
gruntów.
NIE, planowane przedsięwzięcie pomimo
tego, że jest nową inwestycją, ze względu na
charakter nie wymaga poboru energii ani
wykorzystywania wód chłodniczych.
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Czy
można
będzie
z odnawialnych źródeł energii

korzystać NIE, Nie są przewidziane takie rozwiązania
technologiczne.

Pośrednie emisje gazów cieplarnianych
spowodowane działaniami towarzyszącymi
lub przez infrastrukturę bezpośrednio
związaną z realizacją proponowanego
przedsięwzięcia (np. transportową)
Czy proponowane przedsięwzięcie w
znaczący sposób zwiększy lub zmniejszy
ilość podróży jednostek?
Czy proponowane przedsięwzięcie w
znaczący sposób zwiększy lub zmniejszy
transport towarów.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w
znaczący sposób na zwiększenie ilości
podróży osób, planowaną załogę stanowić
będzie kilka osób, zwiększeniu ulegnie
liczba kursów samochodów ciężarowych na
tym terenie. Ograniczone zostanie to
poprzez odpowiednią organizację pracy i
właściwą logistykę.

Czy proponowane przedsięwzięcie zwiększy NIE. Zakład nie wymaga zastosowania wody
zapotrzebowanie na wodę
pitnej do celów technologicznych.
Adaptacja do zmian klimatu
Fale upałów
Planowane przedsięwzięcie w nieznacznym stopniu wpłynie na
ruchy powietrza, zmianie ulegnie ukształtowanie terenu, nie
pojawi się nowa zabudowa kubaturowa. Planowane
przedsięwzięcie nie będzie pochłaniało ani generowało wysokich
temperatur.
Susze
spowodowane Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała
długoterminowymi
wpływu na warstwy wodonośne, nie jest również podatne na
zmianami w strukturze obniżenie poziomu wód w rzekach lub wyższą temperaturę wód.
opadów
Planowane przedsięwzięcie nie zwiększy zanieczyszczenia
wody – zwłaszcza w okresie suszy przy obniżonej wydajności
rozcieńczania, wyższych temperaturach i mętności. Bez wpływu
na podatność obszarów leśnych na pożary i krajobrazów leśnych
na ich skutki, planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane
na obszarze podatnym na pożary.
Ekstremalne
opady, Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w strefie
zalewanie przez rzeki i zalewanej przez rzeki, nie zmieni wydajności obecnych
gwałtowne powodzie
obszarów zalewowych w zakresie naturalnego radzenia sobie z
powodziami, nie zmieni zdolności retencji zlewni.
Burze i wiatry
Planowane przedsięwzięcie nie będzie zagrożone z powodu
burz i silnych wiatrów.
Osuwiska
Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze,
na który mogą mieć wpływ ekstremalne opady lub osuwiska.
Podnoszący
się Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze,
poziomem mórz
na który może mieć wpływ podnoszący się poziom mórz lub
erozję wybrzeża.
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Fale chłodu i śnieg

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia polegająca na
wydobywaniu piasku ze złoża Tchórzowa prowadzona będzie
poza okresami, w których występują opady śniegu i fale mrozów.
Szkody
wywołane Planowane przedsięwzięcie nie jest narażone na szkody
zamarzaniem
i wywołane zamarzaniem i odmarzaniem, nie ma wpływu
odmarzaniem
topnienie wiecznej zmarzliny.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie
przyczyną istotnych oddziaływań na klimat.
3. Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

Na terenie gminy Miedzna znajdują się następujące zabytki podlegające ochronie na
podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.):
Miedzna - zespół kościoła tj. kościół i dzwonnica – nr wpisu do rejestru - A365
Miedzna - Zajazd – nr wpisu do rejestru - A-141/626
Miedzna -Kaplica objawień – nr wpisu do rejestru - A-1051
Miedzna - Budynek Urzędu Gminy - nr wpisu do rejestru - A-894
Ugoszcz - Kościół parafialny - nr wpisu do rejestru - A-830
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Siedlcach
Opisana w niniejszym opracowaniu uciążliwość planowanego przedsięwzięcia, zarówno na
etapie budowy jak i eksploatacji, nie wykroczy poza analizowany teren inwestycyjny. Wymienione
wyżej obiekty zabytkowe znajdują się w znacznej odległości od terenów planowanych do
zainwestowania.
W związku z powyższym można stwierdzić, że w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się ww. zabytki chronione na podstawie przepisów o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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4. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia.
W przypadku odstąpienia od eksploatacji udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego,
wyniknie potrzeba szukania nowych złóż kruszywa naturalnego, lokalizacja których może zostać
zaliczona do konfliktowych i powodujących znaczne pogorszenie środowiska.
Zmniejszą się dochody gminy wskutek nie pobierania opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od
terenu wykorzystywanego na działalność przemysłową, stracą możliwość zatrudnienia okoliczni
mieszkańcy.
W wariancie polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, brak będzie emitorów
zanieczyszczeń do powietrza oraz dodatkowych emisji hałasu związanych z powstaniem nowych
źródeł emisji.
Nie wystąpią negatywne ani pozytywne skutki dla środowiska. Środowisko pozostanie w
stanie niezmienionym.
5. Opis analizowanych wariantów

W przypadku złóż kruszywa trudno rozpatrywać wariantowość inwestycji, bowiem inwestycja ta
jest specyficzna. Jest to złoże piasku, które znajduje się w konkretnym miejscu i które może być
tylko i wyłącznie przedmiotem eksploatacji. Rozpatrywanie w przypadku tego złoża możliwości
innej lokalizacji kopalni też jest nierealne, ponieważ przeprowadzone prace geologiczne wykazały
istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły przydatność kopaliny do celów budownictwa
ogólnego i drogowego. Przedsiębiorca jest zdeterminowany prowadzić eksploatację kruszywa.
5.1. Wariant proponowany przez wnioskodawcę
Należy zwrócić uwagę, że przedmiotowy etap inwestycji dotyczy uzyskania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach,

wydawanej

na podstawie przepisów Ustawy z dn.

03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wybrany i przedstawiony wariant oraz jego eksploatacja po uwzględnieniu wymogów
określonych w stosownych przepisach prawnych oraz zastosowaniu przedstawionych technologii
będzie miał minimalny wpływ na środowisko, a wybrane rozwiązania są najbardziej korzystne
technologicznie, ekonomicznie jak i z punktu widzenia ochrony środowiska.
Inwestor podjął decyzję o udokumentowaniu złoża piasku „Tchórzowa” na gruntach i miejscu,
gdzie takie złoże występuje. Budowa kopalni kruszywa naturalnego rozpatrywana jest w układzie
jednowariantowym przestawionym w planie zagospodarowania złoża oraz w niniejszym raporcie.
Eksploatacja złoża będzie prowadzona na podstawie koncesji, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
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Analizowane przedsięwzięcie, zarówno pod względem zajmowanego terenu, jak i ze
względu na wielkość wydobycia należy do niewielkich zakładów.
Jak wynika z przedstawionej w niniejszym opracowaniu analizy, projektowana instalacja
będzie spełniała wszystkie normy zawarte w przepisach prawnych ochrony środowiska.
5.2. Racjonalny wariant alternatywny
Alternatywnym wariantem poza wariantem zerowym polegającym na niepodejmowaniu
działania analizowanym przez inwestora było m.in.:
•

Prowadzenie wydobycia kruszywa naturalnego z analizowanego złoża z częściową
przeróbką kruszywa w obrębie złoża,

•

Prowadzenie wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża w systemie całodobowym,

•

Późniejsze zagospodarowanie terenu złoża (rekultywacja) w kierunku leśnym.

Prowadzenie wydobycia z częściową przeróbką kruszywa na terenie złoża wiązałoby się
z koniecznością montażu dodatkowych urządzeń (taśmociągi, podajniki, sortowniki), konieczne
byłoby również zapewnienie odpowiedniej ilości wody. Wariant ten wiązałby się z dodatkowymi
zagrożeniami dla wód gruntowych w postaci ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych
z maszyn i urządzeń. Konieczne byłoby wykonanie przyłączy elektrycznych do zasilania maszyn.
Prowadzenie przeróbki kruszywa spowodowałoby również konieczność zatrudnienia dodatkowych
pracowników oraz zwiększenia ilości kursów środków transportu (dowóz kruszywa do
np. podajnika sortownika a następnie przewóz przesortowanego kruszywa)
Praca zakładu w systemie całodobowym pociąga za sobą konieczność montażu oświetlenia
na terenie zakładu (powstawanie dodatkowych odpadów w postaci zużytych źródeł światła).
Ważnym czynnikiem byłoby również zapewnienie okolicznym mieszkańcom odpowiednich
warunków

w czasie nocy.

Inwestor brał pod uwagę inne niż proponowane zagospodarowanie terenu – rekultywację
w kierunku leśnym. Biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie terenu (grunty rolne) oraz fakt,
że inwestor planuje rolnicze wykorzystanie terenu po zakończonej eksploatacji postanowiono, że
wnioskowanym kierunkiem rekultywacji będzie kierunek rolny.
5.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Przedstawiona koncepcja realizacji projektowanego przedsięwzięcia została sporządzona
dla najkorzystniejszego wariantu technologicznego. Wybrany przez Inwestora wariant jest, przy
obecnym poziomie wiedzy i możliwości technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla
środowiska.
Projekt realizowany będzie z zachowaniem najważniejszych zasobów środowiska, jakimi
są wody podziemne, gleba, powietrze oraz pozostała przestrzeń. Przewidywane do realizacji
w projektowanym przedsięwzięciu rozwiązania techniczno– technologiczne reprezentują dobry
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poziom krajowy i ich zastosowanie jest uzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego jak
i ochrony środowiska.
Oddziaływanie

wariantu

proponowanego

przez

wnioskodawcę

(wariantu

najkorzystniejszego dla środowiska) szczegółowo opisano w niniejszym raporcie oddziaływania na
środowisko.
5.4. Uzasadnienie wybranego wariantu
Przedstawiona koncepcja realizacji projektowanej instalacji została sporządzona dla
najkorzystniejszego wariantu technologicznego. W raporcie wybranym wariantem jest eksploatacja
piasku ze złoża „Tchórzowa”.
Rozpoczęcie

eksploatacji

kruszywa

z

niniejszego

złoża

jest

konsekwencją

dotychczasowych decyzji władz gminnych - przeznaczenia części terenu w pod powierzchniową
eksploatację.
Planowane przedsięwzięcie nie jest pierwszą inwestycją Przedsiębiorcy, a sposób
prowadzenia dotychczasowej działalności górniczej, stan istniejących wyrobisk, dają gwarancję
prawidłowego prowadzenia wydobycia z przedmiotowego złoża z zapewnieniem minimalizacji
oddziaływania kopalni na środowisko przyrodnicze i ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców
oraz przywrócenia wartości użytkowych terenów poeksploatacyjnych.
Zaproponowany wariant rozwiązań technologicznych, technicznych i ekonomicznych jest
najkorzystniejszy przy lokalnych uwarunkowaniach, nie spowoduje ujemnego oddziaływania i nie
powoduje przekroczeń obowiązujących norm w każdym elemencie oddziaływania na środowisko.
Planowana technologia urabiania kopaliny jest technologią standardową, przyjętą
powszechnie w tego typu przedsięwzięciach zarówno w kraju jak i za granicą.
Stosowane maszyny i urządzenia różnić się mogą jedynie wydajnością i sprawnością techniczną.
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Analiza oddziaływania wariantów przedsięwzięcia.
Oddziaływanie

Wariant proponowany przez inwestora

Racjonalny wariant alternatywny

Emisja
zanieczyszczeń do
atmosfery

• Braki źródeł punktowych emisji zanieczyszczeń do powietrza brak ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,
• emisja zanieczyszczeń na poziomie nieprzekraczającym
wartości dopuszczalnych - brak ponadnormatywnego
zanieczyszczenia powietrza,

• Braki źródeł punktowych emisji zanieczyszczeń do powietrza brak ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza,
• emisja zanieczyszczeń na poziomie nieprzekraczającym wartości
dopuszczalnych, ze względu na pracę całodobową zwiększona
emisja roczna - brak ponadnormatywnego zanieczyszczenia
powietrza, zwiększone oddziaływanie w porównaniu do wariantu
inwestorskiego

Oddziaływanie na
klimat akustyczny

Produkcja ścieków

Powstawanie
odpadów

• brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na
najbliższych terenach chronionych akustycznie, co jest
spowodowane
lokalizacją
planowanych
obiektów
w
odpowiedniej odległości od zabudowy oraz odpowiednim
planowaniem prac.

• brak ścieków socjalno - bytowych,
• brak powstawania zanieczyszczonych ścieków deszczowych,
• brak ścieków technologicznych,

• brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na
najbliższych terenach chronionych akustycznie, co jest
spowodowane lokalizacją planowanych obiektów w odpowiedniej
odległości od zabudowy oraz odpowiednim planowaniem prac, ze
względu na pracę całodobową zwiększone oddziaływanie
akustyczne.
• niewielka prognozowana ilość ścieków socjalno - bytowych,
• brak powstawania zanieczyszczonych ścieków deszczowych,
• możliwość powstania ścieków technologicznych,
- ze względu na wprowadzenie możliwości przeróbki kruszywa
zwiększone oddziaływanie w stosunku do wariantu inwestorskiego;
• możliwość wystąpienia odpadów - selektywne zbieranie,
prawidłowe magazynowanie i odbiór przez uprawnionych
odbiorców;
- ze względu na prowadzenie przeróbki kruszywa wariant
charakteryzuje się zwiększonym oddziaływaniem w porównaniu do
wariantu inwestorskiego;

• brak powstawania odpadów;

Zmiana sposobu
użytkowania gruntu • przekształcenia powierzchni ziemi poprzez utworzenie nowego
i przekształcenie
obszaru i terenu górniczego oraz odkrywkowej kopalni kruszywa
powierzchnio ziemi
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• przekształcenia powierzchni ziemi poprzez utworzenie nowego
obszaru i terenu górniczego oraz odkrywkowej kopalni kruszywa oddziaływanie analogiczne do wariantu inwestorskiego;

Oddziaływanie na
zdrowie i warunki
życia ludzi

• brak
wystąpienia
uciążliwości
ponadnormatywnych
powodowanych emisją zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu
na najbliższych terenach zamieszkania ludzi.
• brak zagrożeń związanych z emisją ścieków i wytwarzaniem
odpadów stałych,
• brak zagrożenia związanego z poważnymi awariami.

Oddziaływanie na
obszary chronione
przyrodniczo

• lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 i innymi
obszarami chronionymi,
• lokalizacja poza korytarzami migracyjnymi zwierząt,
• brak na terenie inwestycji siedlisk roślin i zwierząt chronionych
a także pomników przyrody.

• lokalizacja inwestycji poza obszarami Natura 2000 i innymi
obszarami chronionymi,
• lokalizacja poza korytarzami migracyjnymi zwierząt,
• brak na terenie inwestycji siedlisk roślin i zwierząt chronionych a
także pomników przyrody.
- oddziaływanie analogiczne do wariantu inwestorskiego;

przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na dobra materialne,

•

Łączne
oddziaływanie na
stan środowiska

• oddziaływania normowane przepisami prawa poziomami
dopuszczalnymi (emisja zanieczyszczeń do powietrza, hałas)
pozostaną
ograniczone
do
terenu
planowanego
przedsięwzięcia.

•

Planowana
intensywność
produkcji

średnia

średnia

Rachunek
ekonomiczny

wysoki

średni

Wybór wariantu
wraz z oceną

Wariant preferowany przez inwestora cechujący się opłacalnością
ekonomiczną przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju.

Wariant trudny do oszacowania pod względem ekonomicznym ze
względu na niewielką skalę wydobycia oraz trudną do przewidzenia
koniunkturę na rynku kruszyw uszlachetnionych przy zwiększonym
oddziaływaniu na środowisko.

Dobra materialne

•

• brak
wystąpienia
uciążliwości
ponadnormatywnych
powodowanych emisją zanieczyszczeń do atmosfery i hałasu na
najbliższych terenach zamieszkania ludzi.
• brak zagrożeń związanych z emisją ścieków i wytwarzaniem
odpadów stałych,
• brak zagrożenia związanego z poważnymi awariami.
- oddziaływanie analogiczne do wariantu inwestorskiego;

przedsięwzięcie pozostanie bez wpływu na dobra materialne,
oddziaływania normowane przepisami prawa poziomami
dopuszczalnymi (emisja zanieczyszczeń do powietrza, hałas)
pozostaną ograniczone do terenu planowanego przedsięwzięcia.
Zwiększona presja na poszczególne elementy środowiska.
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6. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w wypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Należy podkreślić, że w praktyce nie istnieją przedsięwzięcia nie mające żadnego wpływu
na otoczenie, a różnice polegają tylko na stopniu przekształcenia środowiska i efektach, jakie
może to przynieść w przyszłości. Odrębnym zagadnieniem jest analiza strat i korzyści będących
efektem konkretnych przedsięwzięć inwestycyjnych.
Analizowane w niniejszym opracowaniu przedsięwzięcie będzie ingerowało w stan
środowiska na danym obszarze, chociaż jego oddziaływanie nie będzie znaczące. Istotnym
zagadnieniem jest minimalizacja jego negatywnego wpływu przy jednoczesnym zapewnieniu jak
największych korzyści osób, na które będzie oddziaływał. Analizowane przedsięwzięcie może
praktycznie wpływać na każdy element środowiska, z tym, że inny będzie stopień wprowadzonych
w nim zmian.
W

niniejszym

raporcie

analizie

poddano

całkowite

oddziaływanie

planowanego

przedsięwzięcia na jakość powietrza, wody, środowiska akustycznego, krajobrazu, gruntu i gleby,
świat roślinny i zwierzęcy, dobra kultury i dobra materialne, czyli każdy z decydujących o życiu i
zdrowiu człowieka element.

6.1. Oddziaływanie na ludzi
Jako że planowana eksploatacja ze złoża „Tchórzowa” prowadzona będzie w gminie gdzie
już od wielu lat wydobywany jest piasek i żwir metodą odkrywkową można stwierdzić, że
inwestycje tego typu znacznym stopniu wtopiły się już w krajobraz gminy a także przyzwyczaiły do
siebie mieszkańców pobliskich wsi. Przedsięwzięcie to nie będzie miało negatywnego wpływy na
zdrowie okolicznych mieszkańców, ponieważ eksploatacja kruszywa nie powoduje emisji do
atmosfery szkodliwych substancji. Eksploatacja złoża zgodnie z przepisami BHP obowiązującymi
w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite oraz odpowiednie
zabezpieczenie i kontrola stanu skarp, nie powinny wpłynąć w negatywny sposób na zdrowie
pracowników. Na stanowiskach pracy, na których przekroczone zostaną normy hałasu, operatorzy
maszyn zostaną wyposażeni w ochraniacze słuchu.
Największe oddziaływanie omawianych przedsięwzięć będzie miało miejsce w fazie normalnej
pracy gdyż w tym okresie będzie pracowało najwięcej maszyn, a dodatkowo faza przygotowywania
złoża do eksploatacji nakłada się z fazą normalnej pracy w obrębie żwirowni. Tylko w fazie
rekultywacji (likwidacji) oddziaływanie na ludzi będzie niewielkie gdyż będzie bardzo ograniczona
liczba maszyn pracujących w obrębie złoża.

56

6.2. Emisja do atmosfery
Jak wynika z analizy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, stężenia
zanieczyszczeń wokół analizowanego zakładu będą niewielkie, krótkotrwałe i w pełni odwracalne.
Będą spełnione dopuszczalne normy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5
grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu
(Dz. U.10.16.87 z dnia 26 stycznia 2010r.). Dlatego w okresie długoterminowym Zakład nie będzie
wywoływał skutków ujemnych dla środowiska. W okresie krótkoterminowym ilość emitowanych
zanieczyszczeń będzie bardzo mała i będzie bez znaczenia dla środowiska.
Emisja niezorganizowana, powstająca z silników samochodowych podczas ich manewrowania
na terenie zakładu nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko, zarówno w okresie krótko,
jak i długoterminowym.
6.3. Hałas
Z akustycznego punktu widzenia, w oparciu o przeprowadzoną analizę stwierdza się, że w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, w środowisku, nie występują przekroczenia
dopuszczalnych wartości poziomów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.
826 ze zm.).

6.4. Wody
Eksploatacja kruszywa odbywać się będzie bez poboru tych wód i co za tym idzie, bez
obniżania naturalnego położenia zwierciadła wód gruntowych. Oznacza to, że nie zostanie
wytworzony lej depresyjny. W związku z tym stosunki wodne, tj. dynamika i reżim przepływu wód
podziemnych nie zostaną zmienione. Poziom wody w zawodnionych częściach wyrobiska będzie
podlegał wahaniom zależnym jedynie od wysokości opadów atmosferycznych i parowania.
Przewidziany sposób eksploatacji nie będzie stanowił istotnego zagrożenia jakości wód
gruntowych w rejonie złoża. Tym samym nie wpłynie negatywnie na głębiej położony główny
użytkowy poziom wodonośny. Jednym z podstawowych zadań podczas eksploatacji kruszywa
będzie

niedopuszczenie

do

zanieczyszczenia

gruntu

i

wód

gruntowych

substancjami

odpowiednia

eksploatacja

ropopochodnymi.
Zachowanie

podstawowych

przepisów

BHP

oraz

wykorzystywanych maszyn i urządzeń zapewni, że eksploatacja nie będzie stanowiła istotnego
zagrożenia dla warunków występowania i jakości wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie
złoża.
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6.5. Awarie
Potencjalne sytuacje awaryjne w przypadku analizowanej instalacji mogą być spowodowane
nieprawidłową obsługą maszyn lub awarią urządzeń. Jednak prawidłowe wykonanie instalacji oraz
eksploatacja i nadzór powiny wyeliminować potencjalne sytuacje awaryjne.
6.6. Oddziaływanie na dobra materialne, dziedzictwo kulturowe
Ze względu na lokalizację inwestycji realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała
niekorzystnego wpływu na dobra kultury.
Na terenie objętym planowaną inwestycją nie stwierdza się występowania żadnych stanowisk
archeologicznych. Biorąc pod uwagę znaczne odległości od zabytków objętych ochroną oraz
zakres planowanych prac, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na krajobraz
kulturowy.

6.7. Oddziaływanie na obszary podlegające ochronie
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000
Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami wchodzącymi w skład Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA 2000.
Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
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Informacja na

temat korytarzy ekologicznych,

znajdujących się w zasięgu

znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
- Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w dalekiej odległości od najbliższych korytarzy
ekologicznych. Ze względu na charakterystykę technologii oraz lokalizację, planowane
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na funkcjonalność korytarzy ekologicznych oraz
nie zahamuje migracji zwierząt.
Odległości do najbliższych form ochrony przyrody w promieniu 30 km.
REZERWATY
Nazwa

[km]

Turzyniec

6.76

Moczydło

7.23

Kantor Stary

12.12

Las Jaworski

19.37

Podjabłońskie

19.68

Bojarski Grąd

20.31

Mokry Jegiel

20.46

Wilcze Błota

21.39

Czaplowizna

21.51
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Biele

21.96

Śnieżyczki

23.95

Sterdyń

24.17

Śliże

29.22

Jegiel

29.35

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa

[km]

Nadbużański Park Krajobrazowy otulina

1.47

Nadbużański Park Krajobrazowy

1.77

PARKI NARODOWE
Brak obszarów
OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa

[km]
7.60

Siedlecko-Węgrowski
Nadbużański Obszar Chronionego
Krajobrazu

18.72

Dolina Bugu i Nurca

28.25

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszarów
NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY
Nazwa

[km]

Dolina Liwca PLB140002

4.86

Dolina Dolnego Bugu PLB140001

17.09

Dolina Kostrzynia PLB140009

20.37

Puszcza Biała PLB140007

24.20

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

[km]

Ostoja Nadliwiecka PLH140032

5.98

Kantor Stary PLH140007

12.12

Dąbrowy Ceranowskie PLH140024

19.68

Ostoja Nadbużańska PLH140011

20.44

Dzwonecznik w Kisielanach
PLH140026

26.69

STANOWISKA DOKUMENTACYJNE
Brak obszarów
UŻYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa

[km]
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użytek 619

4.55

użytek 614

4.82

użytek 618

4.90

POMNIK PRZYRODY
Nazwa

[km]

brak nazwy

3.07

brak nazwy

4.82

brak nazwy

5.10

Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na wymienione
obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary chronione.
6.8. Transgraniczne oddziaływanie
Ze względu na skalę i usytuowanie przedsięwzięcia, nie przewiduje się wystąpienia
transgranicznego oddziaływania na środowisko.
- lokalizacja planowanego przedsięwzięcia
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6.9. Odpady
W związku z projektowaną eksploatacją kruszywa nie powstaną odpady w rozumieniu
Ustawy o odpadach. Usunięty nadkład będzie wykorzystywany na miejscu dla potrzeb rekultywacji,
co oznacza, że nie będzie zakwalifikowany jako odpad.
W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia – eksploatacji złoża, nie będą powstawać
odpady z grupy 01. Wydobyta kopalina będzie wykorzystywana a pozostające podziarno będzie
wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska końcowego.
W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały odpady grupy 16. Zdejmowany w tracie
eksploatacji kruszyw nadkład i gleba nie są klasyfikowane jako odpady.
Na terenie kopalni nie będą prowadzone prace remontowe i konserwacyjne sprzętu, nie będą
więc powstawały odpady eksploatacyjne, w tym niebezpieczne.
6.10.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Planowane przedsięwzięcie na etapie realizacji oraz eksploatacji, nie będzie źródłem
ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.

6.11.

Wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych
ziemi, krajobraz

Jednostki architektury krajobrazu w otoczeniu inwestycji
Elementy krajobrazu wyróżnione jako jednostki architektury krajobrazu (JARK) w otoczeniu
planowanej inwestycji to głownie obszary terenów rolniczych (jark_rol) – pola uprawne, łąki,
pastwiska, nieużytki, zadrzewienia śródpolne, niewielkie wsie i rozproszone gospodarstwa rolne.
Obszar inwestycji znajduje się w pobliżu obszaru wsi Tchórzowa oraz Karpiny.
Lokalizacja w otoczeniu inwestycji terenów leśnych nie sprzyja występowaniu rozległych pól
widokowych.
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Jednostki architektury krajobrazu współtworzące charakterystyczne cechy krajobrazu
otoczenia inwestycji:
- jark_las
- jark _arch
- obszar przedsięwzięcia
pozostały obszar – jark_rol

Diagnoza
Obszar inwestycji znajduje się w poza obszarami chronionymi. Przylega do terenów
leśnych i rolnych. W dalszej odległości znajduje się rozproszona zabudowa siedliskowa. Teren
przedsięwzięcia stanowi fragment obszaru zdegradowanego dawną eksploatacją. W trakcie
eksploatacji kruszywa mogą powstawać skarpy i strome powierzchnie narażone na powstawanie
ruchów

masowych

ziemi.

Procesy

te

będą

zachodziły

jedynie

w

obrębie

wyrobiska

eksploatacyjnego. Zagrożenia te będą miały charakter czasowy tj. tylko w okresie eksploatacji.
W celu przeciwdziałania ujemnym skutkom działalności górniczej na środowisko należy stosować
odpowiednią profilaktykę górniczą pozwalającą w optymalnym stopniu wykorzystać zasoby
udokumentowanego złoża i jednocześnie zapewnić maksymalną ochronę terenów sąsiednich.
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Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, na etapie eksploatacji nie będzie stanowiło ono odrębnej
przesłony widokowej dla panoram widokowych w otaczającym obszar inwestycji krajobrazie
leśnym i rolniczym. Po wyeksploatowaniu złoża teren zostanie zrekultywowany i powróci do stanu
zbliżonego do obecnego.
W promieniu 500 m od planowanej inwestycji brak jest innych obiektów chronionych. Jak
wykazano w rozdziale dotyczącym oceny wpływu przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody,
z powodu charakteru inwestycji i przewidywanych oddziaływań przez nią generowanych,
przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na inne formy ochrony przyrody.

7. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis
przewidywanych

znaczących

oddziaływań

planowanego

przedsięwzięcia

na

środowisko.

7.1. Opis metod prognozowania
Przedstawione w niniejszym raporcie metody oceny i interpretacji wpływu przedsięwzięcia
na poszczególne składniki środowiska opisano szczegółowo w poszczególnych rozdziałach.
Do wykonania niniejszego opracowania wykonano wizje w terenie, wykorzystano badania,
analizy oraz opracowania sporządzone dla innych, podobnych przedsięwzięć.
Do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu wykorzystano program
obliczeniowy OPERAT FB opracowany przez PROEKO Sp. Z o.o. w Kaliszu.
Do określenia wpływu inwestycji na klimat akustyczny wykorzystano program komputerowy
LEQ PROFESIONAL zgodny z PN-ISO 9613-2. Program „LEQ Professional” służy do
prognozowania poziomu dźwięku wokół zakładów przemysłowych na podstawie danych
teoretycznych lub empirycznych. Został on oparty o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO
9613-2 oraz Instrukcję ITB Nr 338.
7.2. Bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: istnienia przedsięwzięcia,
wykorzystywania zasobów środowiska, emisji.
Przepisy prawa precyzują, jakie oddziaływania na środowisko mogą potencjalnie wystąpić
podczas eksploatacji przedsięwzięcia po jego uruchomieniu, a wynikające z pracy instalacji,
wykorzystania zasobów środowiska oraz emisji zanieczyszczeń i energii.
Faza budowy analizowanego przedsięwzięcia zawierała się będzie w fazie eksploatacji,
bowiem czynności wykonywane w fazie budowy tj. wyznaczenie granic złoża, zdjęcie wierzchniej
warstwy gruntu stanowią pierwszy etap eksploatacji złoża. Analizie poddano zatem etap
eksploatacji przedsięwzięcia, z których najbardziej charakterystyczne to:
1. hałas przenikający do środowiska,
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2. emisja zanieczyszczeń do powietrza,
3. zmiany krajobrazowe
Oddziaływania emisji do środowiska zanieczyszczeń i energii na etapie eksploatacji.
oddziaływania
krótkot
rwałe

1.

hałas

2.

emisja do
powietrza

3.

krajobraz

długo
trwają
ce

odwra
calne

X

X

X

nieod
wracal
ne

pośre
dnie

bezpo
średni
e

X

X
X

X

X

stałe

chwilo
we

kumul
ujące

X

X

X

X

X

X

X

8. Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

Ewentualnym negatywnym oddziaływaniom zapobiegną wymienione niżej rozwiązania
chroniące środowisko:
Wykonanie obwałowań z nadkładu wzdłuż granic obszaru górniczego (zgodnie z
projektem zagospodarowania złoża),
Sukcesywna rekultywacja terenów poeksploatacyjnych – rekultywacja terenu
następować będzie już w trakcie prowadzenia wydobycia, na obszarach, na których
nastąpi zakończenie robót wydobywczych. Polegać będzie na łagodzeniu i
profilowaniu skarp poeksploatacyjnych. Kierunek i termin ostatecznego wykonania
rekultywacji zostanie określony w uzgodnieniu z samorządem gminnym, decyzją
Starosty Węgrowskiego, na podstawie dokumentacji rekultywacji,
Dokonywanie uzupełnień paliwa, przeglądów, drobnych napraw i konserwacji maszyn
tylko

w

miejscach

specjalnie

przygotowanych

i

zabezpieczonych

przed

przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu, tj. na placu utwardzonym z
warstwą izolacyjną (np. gliną), poza obszarem górniczym. Poważniejsze naprawy
maszyn i urządzeń dokonywać się będzie bądź u producenta/dostawcy sprzętu bądź
w bazie Przedsiębiorcy, poza obszarem górniczym.
Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje trwałych, ujemnych skutków dla środowiska
przyrodniczego,

a

przy

prawidłowo

przeprowadzonej

rekultywacji,

obszar

wyrobiska
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poeksploatacyjnego może stanowić urozmaicenie krajobrazu o walorze rekreacyjnym (np. zbiornik
wodny).
9.

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na etapie likwidacji

Likwidację planowanego przedsięwzięcia należy rozpatrywać jako przywrócenie go do
środowiska – rekultywację. Oddziaływanie na tym etapie na poszczególne elementy środowiska
będzie analogiczne lub mniejsze do etapu eksploatacji ze względu na wykorzystanie w większości
tych samych maszyn z możliwie zmniejszającym się natężeniem w miarę postępowania prac.
10. Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania,
o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001roku Prawo ochrony środowiska poprzez
pojęcie instalacji - rozumie się:
a) stacjonarne urządzenie techniczne,
b) zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których
tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
c) budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,
których eksploatacja może spowodować emisję;

W związku z powyższym projektowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem
instalacji.
11. Obszar ograniczonego użytkowania

Zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jednostka
organizacyjna w projektowanej i prowadzonej działalności jest obowiązana uwzględnić i stosować
takie rozwiązanie techniczne, technologiczne i organizacyjne, które wyeliminują szkodliwe
oddziaływanie na środowisko poza terenem zakładu, do którego jednostka organizacyjna ma tytuł
prawny.
Analizowane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których
tworzy się obszar ograniczonego użytkowania. Przyjęte w przedstawionej koncepcji rozwiązania
techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią wyeliminowanie szkodliwego oddziaływania
na środowisko poza terenem inwestycji.
Konieczna jest ścisła realizacja postanowień i decyzji dotyczących uzgodnień inwestycji i
warunków korzystania ze środowiska.
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12. Odniesienie

się

do

celów

środowiskowych

wynikających

z

dokumentów

strategicznych.

Realizacja planowanej inwestycji nie stoi w sprzeczności z zapisami zawartymi
w dokumentach strategicznych obejmujących teren planowanego przedsięwzięcia, w tym
wymienionymi na stronie Gminy Miedzna dokumentami strategicznymi), a mianowicie:
- Planem gospodarki niskoemisyjnej;
- Programem Ochrony Środowiska Gminy Miedzna na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata
2020 - 2023
13. Analiza

możliwych

konfliktów

społecznych

związanych

z

planowanym

przedsięwzięciem.

W związku z ryzykiem ekologicznym analizowanej inwestycji należy wyróżnić następujące
kategorie pojęć: „spostrzegane ryzyko ekologiczne” oraz „akceptowane ryzyko ekologiczne”.
Operując ww. pojęciami konflikt społeczny na tle ekologicznym w lokalnej społeczności związany z
planowanym przedsięwzięciem można zinterpretować, jako powstanie takiej sytuacji, w której
spostrzegane przez mieszkańców ryzyko ekologiczne przedsięwzięcia w ich środowisku lokalnym
jest znacznie przekraczające możliwości jego akceptacji.
Aktualnie system prawny gwarantuje obywatelom nie tylko szerokie możliwości wyrażenia
własnych opinii i poglądów, lecz również zapewnia partycypację w decyzjach politycznych i
gospodarczych podejmowanych na szczeblu krajowym jak i lokalnym. W praktyce oznacza to, że
społeczeństwo dysponuje prawem do informacji, zgłaszania uwag oraz udziału w opracowywaniu
dokumentów i podejmowaniu decyzji
Obowiązek ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich wynika z Ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118), rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
W porównaniu do stosowanych w Polsce rozwiązań techniczno-technologicznych
rozwiązania związane z powstaniem przedmiotowej inwestycji należy uznać za ogólnie stosowane
i właściwe z punktu widzenia ochrony środowiska w warunkach krajowych.
W przypadku odkrywkowej eksploatacji kruszywa najczęściej spotykanym konfliktem jest
eksploatacja zbyt blisko granicy gruntów nie należących do przedsiębiorcy oraz niszczenie dróg
dojazdowych – najczęściej gruntowych - do wsi.
W przypadku złoża „Tchórzowa” eksploatacja będzie ograniczona do obszaru górniczego,
wyznaczonego z zachowaniem zgodnych z normą pasów bezpieczeństwa od dróg i gruntów
należących do innych właścicieli, zgodnie z obowiązującymi normami.
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Eksploatacja kruszywa z analizowanego złoża nie będzie miała wpływu na zdrowie
okolicznych mieszkańców. Dla bezpieczeństwa osób postronnych należy pamiętać o oznakowaniu
obszaru wyrobiska tablicami informacyjnymi, o zakazie przebywania na jego terenie osobom
nieupoważnionym.
Ochrona uzasadnionych interesów osób trzecich obejmuje w szczególności:
dostęp do dróg publicznych,
ochronę przed pozbawieniem korzystania z wody, energii elektrycznej oraz ze środków
łączności,
dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochronę przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia
elektryczne, promieniowanie,
ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.
Ewentualne naruszenie faktycznych interesów osób trzecich, które może nastąpić w wyniku
realizacji inwestycji podlega roszczeniom cywilno-prawnym w stosunku do Przedsiębiorcy.
Inwestor od wielu lat działa w tej branży i jego wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu
kopalni odkrywkowych pozwala sądzić, że działalność będzie prowadzona zgodnie ze sztuką i nie
będzie generować konfliktów społecznych.
Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że ewentualna uciążliwość projektowanego
przedsięwzięcia ograniczy się do granic działek przeznaczonych pod inwestycję. Nie zostaną
naruszone standardy jakości środowiska.
14. Propozycja monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego
budowy i eksploatacji

Wobec przedstawionych niewielkich zmian środowiska ze strony eksploatacji kruszywa
naturalnego nie zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu zmian stanu środowiska.
Monitoring oddziaływania przedsięwzięcia ze strony inwestora polegał będzie na właściwym
nadzorze kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego oraz służby mierniczo-geologicznej.
W szczególności kontrolowane będą z częstotliwością określoną przez kierownika ruchu zakładu
górniczego: stan wyrobisk oraz skarp ostatecznych i eksploatacyjnych, stan maszyn i urządzeń
oraz właściwe ich wykorzystanie, stan zabezpieczenia przeciwpożarowego.
Ponadto zakład górniczy będzie pozostawał pod nadzorem i kontrolą organu koncesyjnego
(Marszałka Województwa Mazowieckiego) i organu nadzoru górniczego (Dyrektora Okręgowego
Urzędu Górniczego w Warszawie) oraz Państwowej Inspekcji Pracy i Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.
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15. Trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie
napotkano opracowując raport.

Rozpatrywane w niniejszym raporcie przedsięwzięcie nie będzie inwestycją o charakterze
nowatorskim i przełomowym ani też innowacyjnym, zarówno ze względów lokalizacyjnych, jak tez
pod kątem doświadczenia autora niniejszego raportu. Planowane do zastosowania rozwiązania są
typowe dla analizowanej branży. Rozpatrywana inwestycja, pod względem zagrożenia dla
środowiska jest analogiczna do innych zakładów z terenu Polski jak też Unii Europejskiej.
Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia oraz potrzebę udostępnienia
informacji o wpływie inwestycji na środowisko, niniejszy raport stanowił będzie niezbędne
kompendium wiedzy dla zainteresowanych stron, w tym również społeczeństwa.
16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie.
Celem

niniejszego

opracowania

jest

określenie

wpływu

na

środowisko

planowanego

przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego
„Tchórzowa” w granicach działki nr ew. 375/6 w miejscowości Tchórzowa gm. Miedzna
Inwestorem przedsięwzięcia jest:
Adam Witkowski P.W. „WIKRUSZ”
ul. Orzeszowska 5, 07-106 Miedzna

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt.1 ustawy z dn. 03.10.2008 r. – o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Z 2016r. Poz. 71),
przedmiotowa

inwestycja

zalicza się

do przedsięwzięć

mogących

znacząco

oddziaływać

na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być
wymagane:
•

§ 3 ust.1 pkt. 40 wydobywanie kopalin ze złoża metodą 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,
– na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
W związku z powyższym, o konieczności i zakresie sporządzenia raportu oddziaływania na
środowisko

dla

analizowanego

przedsięwzięcia

decyduje

organ

wydający

decyzję
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o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację, po uzgodnieniu z właściwym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i Organem Ochrony Środowiska.
Złoże kruszywa naturalnego „Tchórzowa” zostało udokumentowane w 2016r. dokumentacją
geologiczną w kat. C1, zatwierdzoną przez Starostę Węgrowskiego decyzją z dnia 14.09.2017r.
znak ŚRL.6528.1.2017.MB.
Całkowita powierzchnia złoża wynosi 19 901,00 m2, a udokumentowane zasoby bilansowe
wynoszą 374 067 ton w kat C1.
Powierzchnia działki nr 375/6 na której inwestor planuje realizację przedmiotowego
przedsięwzięcia wynosi 2,65 ha. Obecnie teren przewidziany pod planowaną inwestycję stanowi
nieużytki oraz w części użytkowany jest rolniczo.
W

najbliższym

sąsiedztwie

terenu

prowadzono

prace

geologiczne

związane

z udokumentowaniem złóż kruszywa ŻELEŹNIKI, ŻELEŹNIKI I i Żeleźniki II.
Eksploatację kopaliny ze złoża „ŻELEŹNIKI” zaniechano. Teren poeksploatacyjny znajduje
się w odległości ok. 3 km na południowy wschód.
Złoża „ZELEŹNIKI I” i „ŻELEŻNIKI II” znajdują się w odległości ok 3,3 km na południowy
wschód.
Przedsiębiorca zamierza objąć działalnością górniczą cały obszar udokumentowanego
złoża. Zakłada się wydobywanie kopaliny w ilości do 20 000 m3 rocznie. Planuje się, że złoże
kruszywa naturalnego „Tchórzowa” będzie eksploatowane metodą odkrywkową, systemem
ścianowym z jednego lub dwóch poziomów eksploatacyjnych. Kopalina będzie urabiana za
pomocą koparek i ładowarek. Nie przewiduje się poddawania urabianej kopaliny procesom
uszlachetniania w obrębie obszaru górniczego poza odsianiem najdrobniejszych frakcji kopaliny i
oddzieleniu nadziarna. Urabiana kopalina będzie transportowana i poddawana uszlachetnianiu
poza granicami obszaru górniczego.
Wydobyte kruszywo transportowane będzie transportem kołowym przy użyciu samochodów
samowyładowczych wieloosiowych przystosowanych do jazdy po terenie. Ilość przewożonego
kruszywa i prędkość pojazdów nie powinna przekraczać wielkości dopuszczalnych dla rodzaju
dróg występujących na analizowanym terenie.
Praca projektowanej żwirowni przewidziana jest w porze dziennej.
Na terenie kopalni nie przewiduje się lokalizacji budynków stanowiących zaplecze socjalnobiurowe. W granicach terenu górniczego przewiduje się wyłącznie lokalizację niewielkiego
zaplecza socjalno-biurowego, składającego się z kontenera typu „Dozorcówka”. Z kontenera
będzie korzystał jeden pracownik. W kontenerze będzie znajdował się pojemnik na ewentualne
odpady komunalne pozostawiane przez pracownika o pojemności 10 l, który będzie zabierany z
terenu kopalni po napełnieniu. Woda pitna będzie przywożona w pojemnikach.
Obok kontenera będzie ustawiona toaleta typu Toi-toi.

70

W trakcie działalności górniczej nie będą powstawać ścieki, nie przewiduje się również
powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.
Przeprowadzone w niniejszym opracowaniu obliczenia stężeń zanieczyszczeń
z emisji na terenie i wokół planowanego przedsięwzięcia wykazały, że spełnione będą
standardy jakości powietrza, a mianowicie:
•

Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanego
Zakładu, dotrzymane będą wartości dopuszczalne lub wartości odniesienia przy
uwzględnieniu dopuszczalnej częstości przekroczeń wynoszącej 0,2%;

•

Dla emitowanych zanieczyszczeń na poziomie terenu poza obszarem analizowanego
Zakładu,

dotrzymane

zostaną

wartości

odniesienia

uwzględniające

tło

zanieczyszczenia powietrza;
Z akustycznego punktu widzenia stwierdza się, że w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
środowiska, nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 826, poz. 8276).
Analizowany obiekt nie będzie również stwarzał zagrożenia dla wód powierzchniowych
i podziemnych oraz gruntu.
Odległość od obszarów Natura 2000, rodzaj i skala emisji oraz jej lokalizacja powoduje,
że przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego opracowania nie będzie miało wpływu
na integralność obszarów Natura 2000.
Niniejszym wnioskuje się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
opisanego powyżej przedsięwzięcia.
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17. Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu

17.1. Podstawa merytoryczna i prawna
Niniejszy raport wykonano zgodnie z wymogami określonymi w przedstawionych poniżej
aktach prawnych oraz innych materiałach i wytycznych:
Ustawa z dn. 03.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353),
Ustawa z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519)
Ustawa z dn. 09.06.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz. 1131)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397 ze zm.);
Ustawa z dn. 8.01.2013 r. odpadach (Dz.U. z 2013 poz. 21 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031);
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i
ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2013 poz. 1479);
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 r., nr 137, poz. 984 ze zm.).

17.2. Wytyczne i materiały uzupełniające:
Wytyczne do procedury i wykonywania ocen oddziaływania na środowisko – IUCN Program
Europy, Warszawa 1996 – 1999;
Ustalenia dokonane przy udziale Inwestora;
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – poradnik inwestora, Ewa
Augustyniak - Olpińska, Warszawa 2006 r.
Koncepcja zagospodarowania terenu;
Strategia Ochrony Fauny Na Nizinie Mazowieckiej, Siedlce 2001;
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Fizjografia terenu inwestycyjnego;
Dokumentacja Geologiczna Złoża „Tchórzowa”,
materiały dostępne na stronie Państwowej Służby Hydrogeologicznej,
Identyfikacja i waloryzacja krajobrazów – wdrażanie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
GROŚ, Warszawa 2013;
www.maps.google.com
http://natura2000.gdos.gov.pl/
http://warszawa.rdos.gov.pl/
Raporty oddziaływania na środowisko dla podobnych obiektów;

ZAŁĄCZNIKI

1. Oświadczenie autora
2. Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
Nr MM-MO.7016.1.167.2017.MJ z dnia 02.11.2017r.- aktualny stan jakości powietrza;
3. Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów;
4. Wydruki danych i obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu;
5. Lokalizacja złoża;
6. Raport oddziaływania na środowisko na elektronicznych nośnikach danych.
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