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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  raport  o  oddziaływaniu   na  środowisko
przedsięwzięcia  polegającego  przedsięwzięcia  polegającego  eksploatacji  kruszywa
naturalnego  i  kopalin  towarzyszących  ze  złoża  „Bzionków”  zlokalizowanego  na  terenie
nieruchomości  oznaczonej  numerem  geodezyjnym  17/4  obręb  Rzędowice,  gmina
Dobrodzień w powiecie oleskim.

Inwestor:
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe „PLACZYŃSKI” sp. z o.o. 
Ul. Żyzna 1, 42-200 Częstochowa
NIP: 573-24-79-571
REGON: 151985680
KRS: 0000033835

Zawartość  Raportu  jest  określona  w  art.  66   cytowanej  wyżej  ustawy  z  dnia  3
października  2008  r.  i  obejmuje  informacje  o  planowanym  przedsięwzięciu  oraz  określa
wpływ planowanej inwestycji na środowisko.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 40b – wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż
wymienione w z § 2 ust.  1 pkt 27 lit. a, z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha
lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a  Rozporządzenia
Rady  Ministrów z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 , poz. 1839), planowane przedsięwzięcie kwalifikuje
się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

1.2 Zakres opracowania

Zakres raportu   oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko jest
zgodny  z  art.  66  Ustawy  z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania  na  środowisko  (tj.  w   Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2081)  oraz  postanowieniem
Burmistrza  Dobrodzienia  z  dnia  20.05.2019r.  nr  GK.6220.3.2019   w  sprawie  obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  

Przed wydaniem postanowienia Burmistrz Dobrodzienia uzyskał opinie wydane przez:

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26. 03.2019 roku 
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znak WOOŚ.4220.71.2019.IM. RDOŚ,  po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych  uwarunkowaniach  wraz  z  załącznikami,  w  tym  kartą  informacyjną
przedsięwzięcia  wyraził  opinię,  że  istnieje  potrzeba  przeprowadzenia  oceny
oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie z dnia 21.03.2019 roku
znak NZ.4315.8.2019. LŚ

Z wydanej opinii również wynika konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko planowanego przedsięwzięcia 
 Państwowego  Gospodarstwa  Wodnego,  Wody  Polskie  z  dnia  27.03.2019  r.  znak:

GL.ZZO.3.435.60.1.2019.DB
stwierdzającego  konieczność  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko
planowanego przedsięwzięcia

Po  zasięgnięciu  powyższych  opinii,  Burmistrz  Dobrodzienia  w  wydanym
postanowieniu  nałożył  obowiązek  wykonania  raportu  oddziaływania  na  środowisko
omawianego przedsięwzięcia, uzgadniając jednocześnie jego zakres.

Opinie wyżej wymienionych organów oraz postanowienie Burmistrza Dobrodzienia w
załączeniu.

Planowane  przedsięwzięcie   będzie  realizowane  w  województwie  opolskim,  powiecie
oleskim, w gminie Dobrodzień, miejscowości  Bzionków, na działce o nr ewid. 17/4 obręb
Rzędowice o powierzchni 26,36 ha , do którego Inwestor posiada tytuł  prawny -  wypis z
rejestru gruntów w załączeniu.

Położenie działki w terenie1

1  www.geoportal.gov.pl
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Działka,  na  której  planowane  jest  przedsięwzięcie   nie  jest  objęta  miejscowym  planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień przyjętego Uchwałą nr III/20/02 Rady
Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 i zmienionego Zarządzeniem zastępczym
Wojewody Opolskiego nr IN.VI.742.25.1.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku, powyższe działki
położone  są  w  strefie  terenu  przeznaczonego  jako:  tereny  rolniczej  przestrzeni
produkcyjnej.

Ponadto Urzad Miejski w Dobrodzieniu informuje, ze dla przedmiotowej działki:

 nie wyznaczono obszaru zdegradowanego lub obszaru rewitalizacji
 nie ustanowiono na rzecz gminy prawa pierwokupu nieruchomości położonej 

na obszarze rewitalizacji
 nie ustanowiono specjalnej strefy rewitalizacji

Zarządzeniem zastępczym nr IN.VI.742.25.1.2014 z dnia 29 grudnia 2014 Wojewoda Opolski
wprowadził  do Studium przyjętego uchwałą nr III/20/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z
dnia  2002  r.  obszary  udokumentowanych  złóż  kopalin,  m.in.  złoże  „Bzionków”-
zawiadomienie Marszałka województwa opolskiego z 19 marca 2008 r. znak:DOŚ.II.KD-7510-
8/08 o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej złoża.
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Pismo Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz Zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego w załączeniu.

Złoże  „BZIONKÓW”  położone  jest  w  sąsiedztwie  wsi  Bzionków.  Najbliższe  zabudowania
mieszkalne miejscowości Bzionków znajdują się w odległości ponad 150 m od granicy złoża i
terenu projektowanych prac górniczych. Dojazd do niego zapewnia droga lokalna nr 19550
(ulica Bzionkowska)  do której  północną granicą przylega złoże „Bzionków”.  Droga 19550
stanowi odcinek drogi posiadający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr DW 901 relacji
Olesno-Dobrodzień, a od strony przeciwnej stanowi dojazd do drogi lokalnej nr 19520 relacji
miejscowość Rzędowice – Dobrodzień. Złoże położone  jest  przy drodze  wojewódzkiej DW
901  (  granica  zachodnia  złoża)  oraz  w  odległości  około  kilkaset  metrów  od  ulicy
Dobrodzieńskiej (droga 19520).
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2. INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIU

2.1 Charakterystyka przedsięwzięcia 

Stan Istniejący

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na obszarze, na którym Inwestor prowadził

eksploatację złoża   na  obszarze  2,0  ha  na  podstawie  koncesji  z  dnia  

03.06.2008 r nr POŚR.7512-2/08, udzielonej przez Starostę Powiatu Oleskiego i zmienionej

decyzją  nr OŚR 6522.2.2017 Starosty  Oleskiego z dn.  30 maja 2018 r  ustalającą ważność

koncesji do dn. 31 maja 2028r. Eksploatacja obejmowała część zasobów złoża Bzionków w

ilości  370 072  Mg kruszywa  naturalnego,  położonych  w  granicach  obszaru  górniczego

„Bzionków” w obrębie bloków obliczeniowych 3 i 6. Po wyeksploatowaniu zasobów tegoż

złoża Inwestor wystąpił w dn. 05.11.2019 do Starosty Oleskiego o wygaszenie koncesji  nr

POŚR.7512-2/08 wraz ze zmianą.

Obecnie  Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowego „PLACZYŃSKI”  sp.  z  o.o.  ubiega się  o

uzyskanie  pozwolenia  na  eksploatację  kruszywa  naturalnego  z  całości  złoża  „Bzionków”

(w  granicach  ustalonych  w  dokumentacji  geologicznej),  a  co  za  tym  idzie  zamiarem

wystąpienia do Marszałka Województwa Opolskiego o udzielenie koncesji na wydobywanie

kruszywa naturalnego ze złoża „Bzionków” w granicach projektowanego obszaru górniczego

„Bzionków  1”,  którym  objęty  zostanie  cały  obszar  będący  we  władaniu  Przedsiębiorcy

(działka  17/4),  o powierzchni  26,36  ha .  Przewiduje się wydobycie kruszywa w pozostałej

części złoża, na całkowitym docelowym obszarze 21,2 ha oraz generalne przemieszczanie się

frontu eksploatacyjnego zachód północy na południe oraz ze wschodu na zachód.  Wielkość

wydobycia, będzie uzależniona od zapotrzebowania w danym roku na kruszywo.

2.2 Planowane przedsięwzięcie

Eksploatacja  złoża  kruszywa  naturalnego  „Bzionków”  prowadzona  będzie  systemem

odkrywkowym  ,  wyrobiskiem  typu  wgłębnego,  w  większości  obszaru   jednym  piętrem

eksploatacyjnym ( w razie potrzeby kilkoma poziomami) , systemem ścianowo-zabierkowym,
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z równoległym postępem frontu roboczego, z mechanicznym urabianiem kopaliny do spągu

złoża, bez użycia materiałów wybuchowych. Eksploatacją zostanie objęty cały obszar złoża w

jego  granicach  pionowych  ustalonych  w  dokumentacji  geologicznej,  natomiast  granicę

poziomą  stanowią gliny  zapiaszczone  przewidziane  do  eksploatacji  na  głębokości  ok.  5

metrów poniżej spągu złoża kruszyw pospolitych. Urabianie kopaliny odbywało się będzie

koparką jednonaczyniową przy  współpracy ze  spycharką.  Kąt  nachylenia skarp roboczych

wynosił będzie do 80o, natomiast skarpy docelowe formowane będą pod kątem około 45o.

Złoże  jest  złożem  suchym  a  poziom  wód  gruntowych  występuje  poniżej  projektowanej

głębokości  eksploatacji.  Wody opadowe infiltrowały będą w podłoże,  co powoduje iż  nie

zachodzi potrzeba odwadniania kopalni. 

Urabianie złoża odbywać się będzie w sposób mechaniczny, jednym poziomem w jednym lub

w  dwóch  piętrach  eksploatacyjnych  w  zależności  od  miąższości  złoża.  Wysokość  ścian

eksploatacyjnych nie powinna przekraczać 6,0 – 7,0 m przy kącie pochylenia płaszczyzn ich

ociosów do 80o. Maksymalna wysokość skarp roboczych będzie wynosić około 18,5m 

Dla  podniesienia  jakości  urabianej  kopaliny  ,dopuszcza  się  zastosowanie    mobilnego

przesiewacza.

Wielkość  wydobycia  oraz  szczegółowe  kierunki  eksploatacji  zostaną  określone  w

przewidywanych  prawem  geologicznym  i  górniczym  opracowaniach  (projekt

zagospodarowania  złoża  oraz  plan  ruchu  zakładu  górniczego).  Maksymalne  roczne

wydobycie kopalin  powinno wynosić ok.  200 000 ton. W zależności od zapotrzebowania

dopuszcza się zwiększenie wydobycia.

Roboty  udostępniające  polegać  będą  na  zdejmowaniu  nadkładu   i  przemieszczaniu  na

tymczasowe zwałowiska zorganizowane w pasach ochronnych i obszarach bezzasobowych.

Roboty te wykonywane będą przez spycharki czołowe lub koparkę i ładowarkę.

Załadowany  na  środki  transportowe  surowiec  przewożony  będzie  do  odbiorcy  .

Dojazd do złoża możliwy będzie drogą łączącą Rzędowice z drogą 901 Dobrodzień – Olesno.
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W  wyniku  prowadzonych  prac  wydobywczych  powstanie  wyrobisko  odkrywkowe  o

maksymalnej  głębokości  około  18,5  m.  W  miarę  postępu  eksploatacji  obszar  wyrobiska

będzie  się  powiększał.  Docelowo  robotami  wydobywczymi  objęty  zostanie  obszar  o

powierzchni około 23,2  ha natomiast wpływami eksploatacji objęta zostanie całość działki

17/4 o powierzchni ponad 26 ha. 

2.2.1  Roboty przygotowawcze, udostępniające i zwałowanie nadkładu

Prace przygotowawcze i udostępniające w granicach złoża „BZIONKÓW” wykonane

zostaną  po  uzyskaniu  koncesji  na  eksploatację  oraz  zatwierdzeniu  planu  ruch  zakładu

górniczego.  Teren  złoża  nie  będzie  wymagał  specjalnych  robót  przygotowawczych.  Złoże

udokumentowane  zostało  w  jednym  polu.  Rozpoczęcie  eksploatacji  poprzedzić  należy

jedynie zdjęciem nadkładu z nad przewidywanego do wydobycia fragmentu złoża. Nadkład

występujący  nad  złożem  będzie  sukcesywnie  zdejmowany,  składowany  na  zwałowiskach

tymczasowych,  a  w  terminie  późniejszym  wykorzystywany  do  rekultywacji  powstałego

wyrobiska. 

Zdejmowanie  nadkładu  prowadzone  będzie  przy  pomocy  spycharek  z  powierzchni

przeznaczonej  bezpośrednio  do  eksploatacji,  sukcesywnie  w  miarę  postępu  robót

wydobywczych. 

Szczegółowo  w/w  roboty  zostaną  omówione  i  zaplanowane  w  projekcie

zagospodarowania złoża oraz poszczególnych planach ruchu. 

2.2.2  Urabianie, transport i przeróbka kopaliny

Kopalina eksploatowana będzie dwoma podstawowymi systemami:

 system ścianowy charakteryzujący się utrzymaniem zgodności generalnego 
kierunku wybierania złoża i kierunku urabiania w przodku,

 system zabierkowy polegający na wybieraniu złoża równoległymi pasami 
(zabierkami) przy czym kierunek urabiania zabierki będzie prostopadły do 
generalnego kierunku postępu robót.

11

ATMOTERM – EKOURBIS sp.z o.o. 
STYCZEŃ 2020 R.



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego
i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem

geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat  oleski.

     

Przy  wybieraniu  złoża  w/w systemami  przewiduje  się  przesuwanie  frontów roboczych  w

sposób  równoległy.  Przewiduje  się,  że  eksploatacja  prowadzona  będzie  jednym  piętrem

wydobywczym, w razie potrzeby kilkoma poziomami. Urobiona kopalina odkładana będzie

na poziomie pracy koparki, skąd ładowana będzie na samochody odstawcze. 

Przy północnej granicy złoża przez jego obszar złoża z południowego-wschodu na północny-

zachód przebiega linia energetyczna. Dla tej instalacji w celu jej ochrony, utworzony zostanie

filar ochronny.

Szczegółowe kierunki eksploatacji, robót udostępniających oraz granice filarów ochronnych

zostaną  określone  w  projekcie  zagospodarowanie  złoża  oraz  w  poszczególnych  planach

ruchu.

Roboty pomocnicze polegające na zdejmowaniu nadkładu, czyszczeniu spągu wykonywane

będą przez spycharki  różnych typów. W kopalni  nie będą prowadzone roboty  strzałowe.

Urobiona kopalina ładowana będzie na samochody kontrahentów w odkrywce i wywożona

poza granice złoża. Dojazd do złoża możliwy będzie drogą łączącą Rzędowice z drogą 901

Dobrodzień – Olesno. 

Do pozyskiwania kruszywa używane będą maszyny o napędzie spalinowym a podstawowy

surowiec do ich napędu to olej napędowy.

2.2.3 Informacje dotyczące sposobu uszlachetniania (segregacji) 

Inwestor zakłada możliwość uszlachetniania kruszywa poprzez jego przeróbkę polegającą na

segregacji  na  ziarna  o  różnej  wielkości.  Woda  użyta  do  rozpoczęcia  procesu  przeróbki

kruszywa pobrana będzie z poziomu czwartorzędowego występującego na obszarze złoża.

W przypadku uruchomienia procesu uszlachetniania,  zakłada się  zastosowanie  mobilnego

zakłady  składające  się  z  przenośników,  z  przesiewaczy,  odwadniaczy  i  jednostek

zintegrowanych  będące  praktycznym  i  ekonomicznym  rozwiązaniem  do  kompleksowej

eksploatacji.  Urządzenia  do  przeróbki  żwiru  są  to  urządzenia  o  napędzie  elektrycznym

całkowicie  bezpieczne  dla  środowiska.  Taśmociągi  używane do przenoszenia  kopaliny  do
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przeróbki  i  segregacji  oraz  taśmociągi  do  przenoszenia  posegregowanego  na  frakcje

kruszywa  nie  wymagają  oliwienia  i  smarowania.  Używane  w  w.w.  urządzeniach  łożyska

działają w układzie zamkniętym, gdyż w innym wypadku zostałyby zapiaszczone i w krótkim

czasie uległyby uszkodzeniu. 

Używana  do  przeróbki  kruszywa  woda  będzie  krążyła  w  obiegu  zamkniętym.  

Po przejściu cyklu technologicznego zrzucana będzie do zbiornika technologicznego (pod tą

nazwą rozumie się zbiornik technologiczny, do którego odprowadzana jest woda po przejściu

cyklu  płukania).  Woda  użyta  do  przeróbki  kruszywa  nie  zawiera  w  sobie  substancji

niebezpiecznych  a  jedynie  najdrobniejsze  frakcje  piaszczyste,  pylaste i  ilaste,  które

przechodzą  przez  najmniejsze  oczka  sit  używanych  do segregacji  kruszywa.  Materiał  ten

osadza się na dnie zbiornika technologicznego, skąd co jakiś czas będzie usuwany za pomocą

koparki i gromadzony na tymczasowym zwałowisku. Materiał ten zostanie wykorzystany w

procesie rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Ubytki wody krążącej w obiegu zamkniętym uzupełniane będą okresowo, w miarę potrzeb z

poziomu  czwartorzędowego.  W  trakcie  płukania  kruszywa  nie  powstają  ścieki,  które

należałoby gdziekolwiek odprowadzać. Sposób ujęcia wód gruntowych wykorzystywanych do

procesu przeróbczego zostanie określony w momencie jego realizacji  (studnia kopana lub

wiercona).  Wykorzystanie  wód  gruntowych  do  procesu  uszlachetniania  kruszywa  (ze

względu na niewielką jej ilość – maksymalnie 5 do 10 m3/h w momencie uzupełniania) nie

spowoduje obniżenia ich zwierciadła. Przewiduje się ubytek wody na poziomie 200m3 w roku 

W przypadku wykorzystywania wód podziemnych do celów uszlachetniania kruszywa (do

płukania) konieczne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na ich pobór.

Taki sposób uszlachetniania kruszywa jest ogólnie przyjęty i stosowany we wszystkich

zakładach górniczych gdzie kruszywo jest poddawane procesowi segregacji.

2.3 Przetwarzanie odpadów
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W ramach prowadzonej działalności Inwestor planuje przyjmowanie na swój teren odpadów

powstających  przy poszukiwaniu i wydobywaniu kopalin, jak również odpady gleby, kamieni

i  piasku. Dostarczone odpady nie będą magazynowane na terenie inwestycji,  a niezwłocznie

poddane przetwarzaniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia

2015 r. w sprawie procesu odzysku R-10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132)

Proces przetwarzania będzie obejmował:

a. Przyjęcie dostaw

Odpady  będą   dostarczane  do  zakładu  transportem  samochodowym  należącym  do  firm

zewnętrznych. Przed rozładunkiem każda dostawa zostanie poddana kontroli wizualnej. 

b. Kontrola jakości dostawy 

Niezwłocznie  po  dostarczeniu  odpadów,  zostaną  sprawdzone  dokumenty  pod  względem

zgodności dostawy z zamówieniem. Odpady nie budzące zastrzeżeń zostaną rozładowywane

w miejscu przeznaczonym na rozładunek odpadów.

c. Reklamacja 

W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z zamówieniem lub stwierdzenia istotnych

niezgodności  wykluczających  możliwość  poddania  ich  procesom  odzysku  stosowanym  w

firmie, odpad zostanie zwrócony do dostawcy. 

d. Przetwarzanie odpadów

Dostarczone i sprawdzone pod względem jakościowym odpady zostaną poddane procesowi

przetwarzania polegającym wykorzystaniu ich do rekultywacji  technicznej , tj. wypełnienia

ubytków i ukształtowaniu powierzchni terenu Inwestora.  Proces będzie prowadzony przy

użyciu spycharki.

Rodzaje i ilości odpadów ilości odpadów przeznaczonych do przetwarzania
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Kod
odpadu

Rodzaj odpadu
Ilość

[Mg]

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 50 000

01 03 99 Inne niewymienione odpady 50 000

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04
07

50 000

01 04 09 Odpadowe piaski i iły 50 000

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż
wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

50 000

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne
niż wymienione w 01 04 07

50 000

02 03 01 Szlamy  z  mycia,  oczyszczania,  obierania,  odwirowywania  i
oddzielania surowców

50 000

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 50 000

17 01 02 Gruz ceglany 50 000

17 01 03 Odpady  innych  materiałów  ceramicznych  i  elementów
wyposażenia

50 000

17 01 07
Zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpadowych
materiałów  ceramicznych  i  elementów  wyposażenia  inne  niż
wymienione w 17 01 06

50 000

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 50 000

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 50 000

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 50 000

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 50 000

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) 50 000

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 50 000

                                                                                       Razem 50 000

Odpady przyjmowane będą przemiennie w ilości nie przekraczającej 50 000 Mg rocznie
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Proces  przetwarzania  odpadów,  który  zamierza  stosować  Inwestor  nie  przewiduje  wytwarzania

odpadów.

W  związku  z  planowanym  przedsięwzięciem  planowane  jest  zatrudnienie  3  osób  na

stanowiskach fizycznych.  Praca w zakładzie będzie odbywała się przez 5 dni w tygodniu, tj.

od poniedziałku do piątku w porze dziennej, w godzinach od 7 do 17.00

2.4 Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie będzie wiązało się z:

 emisją substancji do powietrza 

podczas eksploatacji kruszywa będzie występowała niezorganizowana emisja zanieczyszczeń

do powietrza, spowodowana praca silników samochodów i maszyn  

 emisją hałasu do środowiska 

Praca zakładu  wiąże się z powstawaniem emisji hałasu do środowiska, powodowanego przez
pracę silników samochodowych oraz maszyn wykorzystywanych do eksploatacji złoża. 

2.5 Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystywaniu zasobów naturalnych, w
tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Na terenie na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie na

podstawie ustawy o ochronie przyrody. 

2.6 Informacje  o  zapotrzebowaniu  na  energię,  wodę,  paliwa,  materiały  i  surowce  w
trakcie eksploatacji przedsięwzięcia

W toku prowadzonej działalności przewiduje się:
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 zużycie wody  na cele socjalno-bytowe

 Zużycie  wody  na  cele  bytowe  obliczono  na  podstawie  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.  w sprawie określania przeciętnych norm zużycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

- pracownik fizyczny

Q śrd = 0,06 m3/d  x  3 pracowników

                                                    Q śrd = 0,18 m3/dobę

 Woda na cele technologiczne

W technologii  woda będzie służyła w procesie przeróbki kruszywa. Przewiduje się zużycie
wody  na  poziomie  200  m3  /rok. Stosowany  proces  nie  powoduje  powstawania  ścieków
technologicznych.

 szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną - ok. 53 MW/rok

Żródłem zapotrzebowania na energie elektryczną będą taśmociągi maszyny i urządzenia stosowane w

procesie eksploatacji kruszywa

 ilość wykorzystywanych paliw :

ON – ok. 36000 l/rok

Olej napędowy będzie wykorzystywany do napędu koparki, ładowarki i spycharki

2.7 Informacje o pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko

W związku z planowaną inwestycja nie przewiduje się  na żadnych  prac rozbiórkowych.

2.8 Ryzyko wystąpienia poważnych awarii  lub katastrof naturalnych i budowlanych, w
tym ryzyko związane ze zmianą klimatu
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Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

Przez poważną awarię wg art. 3 pkt 23 „Prawa ochrony środowiska” rozumie się zdarzenie, w

szczególności  emisję,  pożar  lub  eksplozję,  powstałe  w  trakcie  procesu  przemysłowego,

magazynowania  lub  transportu,  w  których  występuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi

lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.

Zgodnie  z  art.  243 ww. Ustawy –  ochrona środowiska przed poważną awarią  [...]

Oznacza  zapobieganie  zdarzeniom  mogącym  powodować  awarię  oraz  ograniczanie  jej

skutków dla ludzi i środowiska.

Na  negatywne  skutki  awarii  narażone  są:  powierzchnia  ziemi,  grunt,  wody  gruntowe,

podziemne i powierzchniowe, powietrze, zdrowie i życie ludzi.

W celu wyeliminowania ryzyka wystąpienia poważnej awarii,  zostaną podjęte odpowiednie
działania, jak:

 nadzorowanie procesów technologicznych, urządzeń oraz maszyn przez 
wykwalifikowanych pracowników,

 cykliczne szkolenia załogi w zakresie  obsługi maszyn i urządzeń
 wykorzystywanie wyłącznie sprawnych technicznie maszyn posiadających 

dopuszczenie do użytkowania
 poddawanie maszyn i urządzeń okresowym przeglądom i badaniom technicznym,
 magazynowaniu odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie 

na środowisko,
 uwzględnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej – poprzez zaplanowanie 

rozmieszczenia poszczególnych obiektów z zachowaniem odpowiednich odległości, 
wyposażenie w odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej.

 Rygorystyczne przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. na terenie całego zakładu

Ryzyko  wystąpienia  katastrof  naturalnych  i  budowlanych,  w  tym  ryzyko  związane  ze
zmianą klimatu

Rozwiązania  projektowe  planowanej  instalacji  będą  uwzględniać  zabezpieczenia  przed

skutkami potencjalnych zmian warunków klimatycznych i ewentualnego wystąpienia zdarzeń
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ekstremalnych (takich jak: fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, zalewanie,

gwałtowne  burze  i  wiatry,  fale  chłodu,  czy  intensywne  opady  śniegu).  Przedsięwzięcie

zlokalizowano  poza  obszarami  zagrożenia  powodziowego.  W  przypadku  upałów

pracownikom zapewniany będzie dostęp do chłodnej wody pitnej. Procesy technologiczne

będą prowadzone przy użyciu maszyn i urządzeń, które w czasie trwania procesów zostaną

odpowiednio  unieruchomione,  w  sposób  eliminujący  zagrożenie  ich  przewrócenia  na

wypadek  silnych  wiatrów. W  przypadku  intensywnych  opadów  śniegu  wszystkie  drogi

dojazdowe i place manewrowe będą odśnieżane. Wszelkie powyższe opisy odnoszą się do

krótkotrwałych  i  ekstremalnych  zjawisk  pogodowych.  W przypadku  ww.  zdarzeń  o

znamionach  klęski  żywiołowej  zgodnie  z  przepisami  prawnymi,  na  danym  terenie  będą

działać sztaby zarządzania antykryzysowego, które będą podejmować odpowiednie działania

oraz decydować o ewentualnych czasowych przerwach w funkcjonowaniu zakładu. W tym

zakresie  pracownicy,  a  także  decydenci  zakładu  będą  współpracowali  z  odpowiednimi

służbami (straż,  policja,  wojsko)  i  będą dostosowywali  się do poleceń wydawanych przez

odpowiednie służby.

Łagodzenie zmian klimatu

W wyniku analizy stwierdza się następujący możliwy wpływ na zmiany klimatu:

 bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez planowane 
przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, np. dwutlenek węgla, związane ze spalaniem 
oleju napędowego w silnikach urządzeń technologicznych.

 bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych powodowane przez transport 
towarzyszący przedsięwzięciu. W  fazie eksploatacji przewiduje się, że transport 
odbywający się zarówno na terenie zakładu jak i poza nim, ulegnie zwiększeniu 
w stosunku do stanu aktualnego, w związku z czym zwiększy się również emisja 
gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw w środkach transportu. Transport 
będzie zorganizowany w taki sposób (poprzez działania logistyczne), aby możliwie jak
najbardziej zminimalizować emisję. 
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3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA

3.1 Opis  elementów  środowiska  objętych  ochroną  na  podstawie  ustawy  o  ochronie
przyrody oraz korytarzy ekologicznych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wyróżnia się

następujące formy ochrony przyrody:

 parki narodowe;
 rezerwaty przyrody;
 parki krajobrazowe;
 obszary chronionego krajobrazu;
 obszary Natura 2000;
 pomniki przyrody;
 stanowiska dokumentacyjne;
  użytki ekologiczne;
 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;
 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują obszary podlegające ochronie

na podstawie ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie przyrody.  Biorąc pod uwagę

odległość terenów chronionych od granic planowanego przedsięwzięcia,  można wykluczyć

występowanie negatywnego oddziaływania .                                               
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Fotografia nr 2 – Odległość planowanego przedsięwzięcia od terenów chronionych2

     Obszar  chronionego  krajobrazu  Lasy  Stobrawsko-Turawskie,  utworzony  uchwałą  Nr

XXIV/193/88  Wojewódzkiej  Rady  Narodowej  w Opolu  z  dnia  26  maja  1988  r.,  obejmuje

północną część województwa opolskiego, łącznie obszar o powierzchni 118.367 ha, z czego

niecałe  5%  znajduje  się  na  terenie  gminy  Domaszowice.  Granica  chronionego  obszaru

przebiega w gminie od Duczowa Małego do Wielołęki. Stąd drogą na zachód do Domaszowic

i  dalej  drogą na południowy-zachód w kierunku Siemysłowa, aż  do przecięcia z drogą na

Gręboszów. Stąd drogą tą na zachód do granicy kompleksu leśnego i granicą polno-leśną do

drogi  Gręboszów-Domaszowice.  Drogą tą przez Gręboszów do przecięcia z linią  kolejową

Namysłów-Kluczbork  i  torem  kolejowym  na  zachód  do  granicy  lasu.  Lasy  chronionego

krajobrazu  należą  do  najcenniejszych  florystycznie  obszarów  województwa.  Wynika  to

przede wszystkim z dużej lesistości.

2  Geoserwis.pl
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Gatunki roślin podlegających prawnej ochronie, rzadkie i  ginące w skali  kraju lub regionu

występujące na terenie gminy:

  Zanokcica skalna (Asplenium trichomanes)
  Zanokcica piaskowa (Asplenium arenarius), Bluszcz pospolity (Hedera helix), 

Ponikło igłowate (Eleocharis acicularis), Bagno zwyczajne (Ledum palustre)
 Bagno zwyczajne (Ledum)
 Storczyk majowy (Dactylorhiza majalis), 
 Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), 
 Kruszczyk (Epipactis helleborine), 
 Śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum), 
 Listera jajowata (Listera ovata), 
 Nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum), 
 Czarna porzeczka (Ribes nigrum)
 Podejźrzan księżycowy (Botrychium lunaria), 
 Turzyca (Carex umbrosa), Kanianka koniczynowa (Cuscuta trifolii), 
 Ponikło (Eleocharis quinqueflora), 
 Tojeść bukietowa (Lysimachia thyrsiflora), 
 Bobek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), 
 Dziewięciornik błotny (Parnassia palustris), 
 Jaskier wielki (Ranunculus lingua), 
 Wierzba Rokita (Salix rosmarinifolia).

Na  terenie  gminy  występują  również  pływające  zbiorowiska  wodnych  jaskrów,  tworzące

najczęściej  jednogatunkowe  agregacje  na  niewielkich  powierzchniach  w  cieku  wodnym

Oziąbel. 

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na odległość oraz specyfikę nie będzie powodowało

żadnego oddziaływania na najbliższy obszar chroniony.

3.2 Właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne, biologiczne i chemiczne wód

3.2.1 Morfologia i hydrografia
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Złoże  "Bzionków”  położone  jest  w  województwie  opolskim,  powiecie  oleskim,  gminie
Dobrodzień.  Pod  względem  morfologicznym  położony  jest  
w  obrębie  makroregionu  Nizina  Śląska,  mezoregionu  Równina  Opolska  i  leży  u  podnóża
Progu Woźnickiego. (J.Kondracki, 2013). 

Rzędne  terenu  w  obrębie  złoża  wahają  się  od  247,5  na  zachodzie  do  257,5  m  npm  
na wschodzie.

Pod względem hydrograficznym omawiany teren znajduje się w zlewni rzeki Małej

Panwi (dorzecze Odry). Z dokumentowanego terenu wody powierzchniowe zbierane są przez

rzekę Myślinkę (prawobrzeżny dopływ Małej Panwi).

3.2.2 Budowa geologiczna 

 Złoże „BZIONKÓW” leży w obrębie monokliny śląsko – krakowskiej zbudowanej z utworów

mezozoiku zapadających pod kątem 1 – 30 na NE.

W rejonie prowadzonych badań  utworami mezozoiku są osady triasu górnego, wykształcone

w postaci iłów, iłowców i mułowców z wkładkami piaskowców i wapieni. Strop osadów triasu

(iłowce pstre z tzw. brekcją lisowską) znajduje się na głębokości około 30 metrów (rzędna ca

210 m npm). Bezpośrednio na utworach triasu górnego zalegają osady czwartorzędu. Są to

piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału maksymalnego, zlodowacenia środkowopolskiego.

Miąższość  czwartorzędu  w  omawianym  obszarze  waha  się  od  ok.  25  -  30  m.  Złoże

„Bzionków” udokumentowane w kategorii C1 jest złożem typu pokładowego. Zajmuje obszar

23,2  ha.  Miąższość  warstwy  złożowej  wynosi  do  13,5  m.  Złoże  budują  średnio-  i

gruboziarniste piaski oraz drobne żwiry zlodowacenia środkowopolskiego. 

Nadkład nad złożem stanowi warstwa gleby o miąższości od 0,4 do 0,5 m. 

W ramach przeprowadzonych prac dla udokumentowania złoża „BZIONKÓW” odwiercono 9
otworów.  W ośmiu  otworach  stwierdzono  występowanie  piasków  i  żwirów.  Otwór  nr  2
położony przy północnej granicy złoża okazał się otworem negatywnym.
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3.2.3 Warunki  hydrogeologiczne

W  profilu  hydrogeologicznym  badanego  terenu  występują  utwory  wodonośne

czwartorzędu i triasu górnego. 

Dokumentowany obszar leży poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

wymienionych  w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  10  grudnia  2002  r.  w  sprawie

przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do

właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz

podziału dorzeczy na regiony wodne.

Czwartorzędowe piętro wodonośne prowadzi wody porowe występujące na głębokości

5 – 20 m ppt., związane głównie z piaskami i żwirami. Miąższość utworów wodonośnych na

analizowanym terenie wynosi 5 – 15 m. Zwierciadło wody znajduje się pod ciśnieniem lub

posiada charakter swobodny. Potencjalna wydajność typowego otworu studziennego wynosi

10 – 30 m3/d. Wodoprzewodność zawiera się w szerokim zakresie od poniżej 20 m2/d do 500

m2/d.

W przewarzającej części analizowanego obszaru, czwartorzędowe piętro wodonośne

jest przykryte utworami piaszczystymi i żwirowymi nie stanowiącymi izolacji. W miejscach

zalegania na powierzchni glin zwałowych izolacja jest pełna.

Czwartorzędowe piętro wodonośne zasilane jest na całym obszarze jego występowania

z infiltracji opadów atmosferycznych. 

Na obszarach gdzie pod czwartorzędem zalegają ilaste osady triasu górnego               o

dużej  miąższości,  czwartorzędowe  piętro  wodonośne  staje  się  podstawowym  piętrem

użytkowym. Z piętra tego zaopatrywany jest m.in. Bzionków. 

Górnotriasowe piętro wodonośne prowadzi wody szczelinowe i szczelinowo – porowe,

występujące  pod  ciśnieniem  lub  lokalnie  o  charakterze  swobodnym,  związane  z

zawodnionymi  przewarstwieniami  piaskowców  i  wapieni,  występujących  wśród  iłów,
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iłowców i mułowców. Warstwy wodonośne są nieciągłe i słabo wodonośne. Woda                z

tych warstw ujmowana jest tylko kilkoma studniami wierconymi w rejonie Lublińca. Studnie

osiągały wydajności od kilkuset dm3/h do kilkunastu m3/h. 

3.2.4 Jednolite części wód powierzchniowych

Analizowane inwestycja  znajdować  się  będzie  w  granicy  JCWP nr  PLRW6000171816369,

której charakterystykę przedstawiono poniżej.

Europejski kod JCWP: PLRW6000171816369

Nazwa JCWP: Łomnica bez prądu

JCWP –niemonitorowana

Naturalna część wód (NAT)

Region wodny Warty

Dorzecze Odry

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej: RZGW Poznań

Typ  JCWP: potok nizinny piaszczysty na utworach staroceglanych

Status: 

- dobry stan ekologiczny

- dobry stan chemiczny

Ocena stanu: dobry
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3.2.5 Jednolite części wód podziemnych – w załączeniu

3.3 Wpływ  planowanej  inwestycji  na  cele  środowiskowe  zawarte  w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Zgodnie  z  „Planem  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Odry”,  cele

środowiskowe  zostały  oparte  głównie  na  wartościach  granicznych  poszczególnych

wskaźników  fizyko-chemicznych,  biologicznych  i  hydromorfologicznych  określających  stan

ekologiczny  wód powierzchniowych  oraz  wskaźników  chemicznych  świadczących  o  stanie

chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu, z

uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r.

w  sprawie  sposobu  klasyfikacji  stanu  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  oraz

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2016.1187). 
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Przy ustalaniu celów środowiskowych dla JCWP brany jest pod uwagę stan JCWP w związku z

wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu. Podstawę oceny każdej

JCW  stanowią  zawsze  elementy  biologiczne,  zaś  elementy  fizykochemiczne  i

hydromorfologiczne pełnią jedynie rolę wspomagającą.

JCWP  jest  w  dobrym  stanie  chemicznym,  jeżeli  dla  każdego  ppkwartości  średnioroczne

pomierzonych  stężeń  wskaźników  wyrażone  jako  średnia  arytmetyczna  oraz  stężenia

maksymalne wyrażone jako 90. percentyl z pomierzonych wartości stężeń (wartość stężenia,

poniżej  której  jest  90%wyników)  nie  przekraczały  dopuszczalnych  wartości  odpowiednio

średniorocznych i  dopuszczalnych stężeń  maksymalnych  określonych dla  poszczególnych

kategorii wód. 

Przedsięwzięcie  nie  przyczyni  się  do  nieosiągnięcia  celów środowiskowych ustalonych  dla

wód powierzchniowych określonych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

Odry, ponieważ nie nastąpi dopływ zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, nie przyczyni

się do zmiany obecnie występującego potencjału ekologicznego. 

Cele środowiskowe dla wód podziemnych

Zgodnie  z  definicją  umieszczoną  w  RDW  dobry  stan  wód  podziemnych  oznacza  stan

osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny

jest określony, jako co najmniej „dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące cele środowiskowe:

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych,

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 
(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW),

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych
 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka
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Dla spełnienia wymogu niepogarszania  stanu części  wód,  dla części  wód będących w co

najmniej  dobrym  stanie  chemicznym  i  ilościowym,  celem  środowiskowym  będzie

utrzymanie tego stanu.

Przedsięwzięcie  nie  przyczyni  się  do  nieosiągnięcia  celów środowiskowych ustalonych  dla

wód podziemnych określonych w planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Odry,

ponieważ  nie  nastąpi  dopływ  zanieczyszczeń  do  wód  podziemnych,  co  wpłynęłoby  na

pogorszenie ich stanu chemicznego oraz ilościowego. 
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4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH

W najbliższej odległości od planowanego przedsięwzięcia znajdują się: 

1. Cmentarz żydowski z końca XVII wieku w Dobrodzieniu
2. Kościół drewniany pw. św. Walentego z 1630 roku w Dobrodzieniu
3. Most dworski z 1610 roku w Dobrodzieniu – najstarszy zachowany zabytek 

Dobrodzienia
4. Kapliczka z rzeźbą sw. Wojciecha w Dobrodzieniu
5. Dąb szypułkowy -350 letni w leśnictwie Brzezinki
6. Cmentarz ewangelicko- augsburski w Bzinicy

Ze  względu  na  znaczna  odległość  oraz  rodzaj  przedsięwzięcia,  nie  ma  możliwości
występowania negatywnego wpływu na obiekty podlegające ochronie.

4.1 Opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane

Teren,  na  którym  planowane  jest  przedsięwzięcie   nie  jest  objęty  miejscowym  planem

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrodzień przyjętego Uchwałą nr III/20/02 Rady

Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 i zmienionego Zarządzeniem zastępczym

Wojewody Opolskiego nr IN.VI.742.25.1.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Położony jest w sąsiedztwie wsi Bzionków na terenach, których część była wykorzystywana

do pozyskiwania kruszyw przez Inwestora, a pozostały obszar stanowią użytki rolne. Teren

stanowi  obszar  intensywnej  uprawy  pszenicy,  kukurydzy,  rzepaku.  Na  przedmiotowym

terenie nie występują drzewa ani krzewy.

4.2 Informacje  na  temat  powiązań  z  innymi  przedsięwzięciami,  w  szczególności
kumulowania się oddziaływań
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Obecnie, na przedmiotowym terenie nie jest  prowadzona  żadna działalność produkcyjna.

Wcześniej, na obszarze 2,0 ha na podstawie koncesji  z dnia 3.06.2008 r.  udzielonej przez

Starostę Powiatu Oleskiego i zmienionej decyzją nr OŚR 6522.2.2017 Starosty Oleskiego z dn.

30 maja 2018 r ustalającą ważność koncesji  do dn. 31 maja 2028. Inwestor eksploatował

złoże przez ważność koncesji do dn. 31 maja 2028r. Eksploatacją objęto część zasobów złoża

Bzionków, położonych w granicach obszaru górniczego „Bzionków” w obrębie  370 072 Mg

kruszywa naturalnego. Po wyeksploatowaniu zasobów tej części  złoża Inwestor wystąpił w

dn. 05.11.2019 r. do Starosty Oleskiego o wygaszenie koncesji nr POŚR.7512-2/08 wraz ze

zmianą

4.3 Opis  przewidywanych  skutków  dla  środowiska  w  przypadku  niepodejmowania
przedsięwzięcia

Niepodejmowanie realizacji  przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego skutku z punktu
widzenia  ochrony  środowiska  oraz  nie  będzie  miało  wpływu  na  poprawę  jakości  stanu
środowiska na terenie potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia. 
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5. OPIS  WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNEGO
WARIANTU  ALTERNATYWNEGO  W  TYM  WARIANTU  NAJKORZYSTNIEJSZEGO  DLA
ŚRODOWISKA

5.1 Opis wariantu proponowanego przez wnioskodawcę

Wariant zaproponowany przez wnioskodawcy zgodny jest z opisem zawartym w punktach
2.2, 2.3

5.2 Opis racjonalnego wariantu alternatywnego

5.2.1 WARIANT I

Nie podejmowanie przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji  kruszywa naturalnego ze

złoża  „BZIONKÓW” pozwoli  zachować  nienaruszone  środowisko naturalne w omawianym

rejonie. Jednocześnie przy sporym zapotrzebowaniu na kruszywo naturalne brak podjęcia

ww. przedsięwzięcia spowoduje konieczność transportu kruszywa ze znacznych odległości. 

Wariant  „zero”  planowanej  eksploatacji  polega  na  niepodjęciu  działalności  górniczej

wykraczającej  poza  granice  aktualnie  posiadanej  koncesji.  Pozostałe  tereny  objęte

udokumentowanym złożem pozostaną gruntami ornymi IV i V klasy, co z kolei niezgodne jest

z  racjonalnym  gospodarowaniem  zasobami  złoża  wynikającym  z  przepisów  Prawa

Geologicznego i Górniczego.

5.2.2  WARIANT II

Jako wariant alternatywny inwestor rozważał prowadzenie eksploatacji kruszywa przy użyciu

maszyn  napędzanych  energią  elektryczną.  Wartością  dodatnią  eksploatacji  kopalni

odkrywkowej  maszynami  o  napędzie  elektrycznym  jest   brak  emisji  spalin.  Wadą  ich

wykorzystywania  jest  to,   że  maszyny  te  przez  cały  rok  pozostają  na  terenie  kopalni  i

podlegają  działaniu  warunków atmosferycznych.  Części  metalowe stanowiące  ich główny

składnik  ulegają  korozji.  Smary  i  oleje  stosowane  w  eksploatacji  są  wypłukiwane  przez

deszcze wprost do ziemi. Maszyny o napędzie elektrycznym są mniej wydajne  i nie mogą być

zastosowane przy rekultywacji złoża. Dostępność części zamiennych  do tych maszyn   jest
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ograniczona. Natomiast maszyny napędzane paliwem ropopochodnym pozostają na terenie

kopalni tylko w czasie prowadzonej eksploatacji. Pozostały czas znajdują się w garażach lub

pod zadaszeniem na terenie bazy sprzętowej. Ich naprawa  i konserwacja   odbywa się poza

terenem kopalni, co ogranicza możliwość skażenia terenu. Używanie maszyn nowej generacji

i w dobrym stanie technicznym gwarantuje ograniczenie emisji spalin i hałasu. Różnorodność

dostępnych na rynku maszyn o napędzie spalinowym pozwala na ich dobór właściwy dla

specyfiki i wielkości wydobycia z konkretnego złoża. 

5.2.3 Uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego przez wnioskodawcę

Biorąc  pod  uwagę  interes  przedsiębiorstwa  a  także  ewentualny  wpływ  na  środowisko,
Inwestor ostatecznie zdecydował się na wariant szczegółowo opisany w punktach 2.2., 2.3
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6. OPIS  METOD  PROGNOZOWANIA  ZASTOSOWANYCH  PRZEZ  WNIOSKODAWCĘ  ORAZ
OPIS  PRZEWIDYWANYCH  ZNACZĄCYCH  ODDZIAŁYWAŃ  PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Identyfikacji  potencjalnych  oddziaływań  dokonano  stosując  metody  list  opisowych
wszystkich czynników środowiskowych.

Ocenę  oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  wykonano  zgodnie  z  następującymi
podstawowymi krokami:

rozpoznanie oddziaływań,

interpretacja oddziaływań,

rozpoznanie skutków,

interpretacja skutków.

Przy prognozowaniu  znaczących  oddziaływań na środowisko zastosowano  analizę  danych
o przedsięwzięciu w nawiązaniu do charakterystyki i aktualnego stanu jakości środowiska w
rejonie lokalizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych. 

6.1 Emisja substancji do powietrza

Źródłem emisji  do  powietrza  w obrębie  projektowanego  przedsięwzięcia  będzie  spalanie

paliwa w silnikach  pojazdów ciężarowych poruszających  się  po  drogach  wewnętrznych,  a

także urządzeniach eksploatowanych na terenie zakładu.

 emisja niezorganizowana – emisja substancji do powietrza pochodząca ze spalania 

paliw w silnikach spalinowych samochodów dostawczych i osobowych: C6H6, CO, NO2 

oraz ze spalania paliwa przez koparkę, ładowarkę i spycharkę

 Emisja hałasu związana z ruchem pojazdów i urządzeń

Emisja pochodząca ze spalania paliwa w silnikach 

Planowane  przedsięwzięcie  w  fazie  eksploatacji  będzie  powodowało  nieznaczne

korzystanie  ze  środowiska  w  zakresie  powietrza  atmosferycznego.  Źródłem  emisji

zanieczyszczeń  do  powietrza  atmosferycznego  z  projektowanego  przedsięwzięcia  będzie
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praca silników samochodowych.  Do atmosfery  będą emitowane typowe zanieczyszczenia

pochodzące ze spalania paliw w silnikach spalinowych:

 samochodów osobowych (zakłada się wjazd maksymalnie 2  samochodów/dobę);

 samochodów ciężarowych powyżej 3,5 (zakłada się wjazd maksymalnie 30 

samochodów/dobę);

  koparki –   1 szt.

 Ładowarki  -  1 szt.

 spycharki – 1 szt.

samochody osobowe i ciężarowe 

Do  obliczeń  przyjęto  domyśle  wskaźniki  emisji  zaadoptowane  z  holenderskiego

modelu  Car  International  (Calculation  of  Air  Pollution  from  Trafic  INTERNATIONAL)

opracowanego przez TNO Environmental Sciences, przt bliskiej współpracy z RIVM National

Institute of Public Health and the Environment z Holandii.

Emisja wyznaczana jest przy uwzględnieniu rozbicia na dwie grupy pojazdów:

- samochody ciężarowe (powyżej 3 500 kg) i autobusy,

- samochody osobowe.

Obliczenia  wykonano,  przy  założeniu  najmniej  korzystnym  dla  środowiska,  czyli

zakładającym wjazd na teren przedmiotowego przedsięwzięcia w ciągu dnia 2 samochodów

osobowych przy założeniu, że każdy z samochodów na włączonym silniku będzie przebywał

na terenie ok. 15 min i przebędzie trasę ok. 0,01 km i 30 samochodów ciężarowych z przy

założeniu, że każdy z samochodów na włączonym silniku będzie przebywał na terenie ok. 15

min i przebędzie trasę ok.  0,2 km.

Emisja tlenku węgla (CO)

Typ pojazdu: osobowy
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Liczba pojazdów:  2 [pojazdy/dobę]

Prędkość pojazdu: 20 [km/h]

Czas pracy: 0,5 [h/dobę]

Przejechana droga:  0,01 [km]

Wskaźnik emisji: 10,3 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji:

ECO = 10,3 [g/km/pojazd] x 0,01 [km] x 2 [pojazdów/dobę] = 0,206 [g/dobę]

ECO = 0,000009[kg/h]

Typ pojazdu: ciężarowy

Liczba pojazdów:         30 [pojazdów/dobę]

Prędkość pojazdu:       20 [km/h]

Czas pracy:                  2,5 [h/dobę]

Przejechana droga:    0,2 [km]

Wskaźnik emisji:         12,2 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji

ECO = 12,2  [g/km/pojazd] x 0,2 [km] x 30 [pojazdów/dobę] =73,2  [g/dobę]

ECO =  0,0031 [kg/h]

Emisja tlenków azotu (NOx)

Typ pojazdu: osobowy

Liczba pojazdów:  2 [pojazdy/dobę]

Prędkość pojazdu: 20 [km/h]

Czas pracy: 0,5 [h/dobę]

Przejechana droga: 0,01       [km]

Wskaźnik emisji: 1,3 [g/km/pojazd] 
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Wielkość emisji

ENOx = 1,3 [g/km/pojazd] x 0,01 [km] x 2 [pojazdów/dobę] =  0,026 [g/dobę]

ENOx = 1,0833 x 10-6 [kg/h]

Typ pojazdu: ciężarowy

Liczba pojazdów:                    30 [pojazdów/dobę]

   Prędkość pojazdu:     20     [km/h]

    Czas pracy:                 2,5 [h/dobę]

    Przejechana droga:      0,2 [km]

    Wskaźnik emisji:         14,7 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji

ENOx = 14,7  [g/km/pojazd] x 0,2 [km] x 30 [pojazd/dobę] = 88,2 [g/dobę]

ENOx =  0,0037 [kg/h]

Emisja benzenu

Typ pojazdu: osobowy

Liczba pojazdów:              2 [pojazdy/dobę]

Prędkość pojazdu: 20 [km/h]

Czas pracy: 0,5 [h/dobę]

Przejechana droga: 0,01 [km]

Wskaźnik emisji: 0,136 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji

EB = 0,136 [g/km/pojazd] x 0,01 [km] x 2 [pojazdów/dobę] =  0,00272[g/dobę]

EB = 1,1333x10-7 [kg/h]
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Typ pojazdu: ciężarowy

 Liczba pojazdów:        30 [pojazdów/dobę]

Prędkość pojazdu:       20  [km/h]

Czas pracy:                2,5 [h/dobę]

Przejechana droga:    0,2 [km]

Wskaźnik emisji:          0,079 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji

EB = 0,079 [g/km/pojazd] x 0,2[km] x 30 [pojazdów/dobę] =  0,474 [g/dobę]

EB = 1,975 x10-5[kg/h]

Emisja sadzy

Typ pojazdu: osobowy

Liczba pojazdów:  2 [pojazdy/dobę]

Prędkość pojazdu: 20 [km/h]

Czas pracy: 0,5      [h/doba]

Przejechana droga: 0,01 [km]

Wskaźnik emisji: 0,105 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji

ES = 0,105 [g/km/pojazd] x 0, 01 [km] x 2 [pojazdów/dobę] = 0,0021 [g/dobę]

ES =  8,75 x10-8 [kg/h]

Typ pojazdu: ciężarowy

Liczba pojazdów:    30 [pojazdów/dobę]

Prędkość pojazdu: 20 [km/h]

Czas pracy:            2,5 [h/dobę]
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Przejechana droga:  0,2 [km]

 Wskaźnik emisji:      0,8 [g/km/pojazd] 

Wielkość emisji

ES = 0,8  [g/km/pojazd] x 0,2 [km] x  30 [pojazdów/dobę] = 4,8 [g/dobę]

ES =  0,0002 [kg/h]

Koparka

Do obliczeń emisji wykorzystano wskaźniki emisji pochodzące z publikacji Complilation of Air
Polutant Emision Factors, No – AP42-EPA, North Carolin, USA..

Do obliczeń przyjęto założenia:

Paliwo – ON

Zużycie paliwa: 5 litrów/godzinę = 0,005 m3/godzinę 

Czas pracy: 10 godzin/dobę

zanieczyszczanie
Wskaźnik

[kg/m3]

Emisja

[kg/h]

Pył 1,00 0,005

Tlenek węgla CO 0,4 0,002

Dwutlenek azotu NO2 5,00 0,025

Dwutlenek siarki SO2 19,00 0,095
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6.2 Emisja hałasu    

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku i lokalizacja planowanego przedsięwzięcia

Dopuszczalne  poziomy  hałasu  dla  terenów  o  określonym  charakterze

zagospodarowania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /DZ. U. poz. 1109/.

Dotyczy  ono  wartości  równoważnego  poziomu  hałasu  w  środowisku,  występującego  dla

przedziału czasu odniesienia równego 8-miu najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po

sobie  następującym  (tzn.  pomiędzy  godziną  600 i  2200)  i  w  przedziale  czasu  odniesienia

równym jednej najmniej korzystnej godzinie nocy (tj. pomiędzy godziną 2200 i 600). Poziom

hałasu przenikającego na tereny chronione, w żadnym miejscu takiego terenu nie powinien

przekraczać wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu.

Planowane przedsięwzięcie Inwestora polega na eksploatacji kruszywa naturalnego i kopalin

towarzyszących ze złoża „Bzionków”. Zgodnie z pismem Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu

sygnatura RG.6727.9.2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku działka zlokalizowana w Rzędowicach

– Bzionkowie o nr ewid. 17/4 na karcie mapy 11 obręb Rzędowice, nie ma obowiązującego

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobrodzień uchwalonego Uchwałą nr

III/20/02 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 12 grudnia 2002 r. działka nr 17/4 leży w

strefie  terenu  przeznaczonego  jako  „tereny  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej”,  (bez

symbolu)  i  zmienionego  Studium   Zarządzeniem  Zastępczym   Wojewody  Opolskiego  nr

IN.VI.742.25.1.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r wprowadza do studium przyjętego uchwałą  nr.

III/20/02 Rady Miasta Dobrodzień  w dniu 12 grudnia 2002 r.  obszar udokumentowanych

złóż kopalin , m. in. w punkcie 1; „Bzionków”

Działka o nr ewid. 17/4 w miejscowości Bzionków k/Dobrodzienia jest własnością Inwestora.

Działka leży w otoczeniu terenów rolnych i sąsiaduje z:
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- strona wschodnia, leżą tereny nie zabudowane

- strona południowa, leżą tereny niezabudowane

-strona zachodnia, przebiega droga wojewódzka nr DW 901 relacji Olesno-Dobrodzień, dalej

tereny rolne

- strona północna, przebiega droga utwardzona do Rzedowic.

Obszary podlegające ochronie w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, stanowią tereny

zabudowy zagrodowej, leżące w na kierunku płn. – wsch. w odległości ponad 350 metrów od

planowanego przedsięwzięcia.

W  analizie  przyjęto  dopuszczalne  poziomy  hałasu  wyrażone  równoważnym  poziomem

dźwięku A dla terenów chronionych – zabudowa mieszkalna:

- 55 dB[A] – dla pory dnia,

- 45 dB[A] – dla pory nocy.

Charakterystyka obiektu pod względem akustycznym

Planowane  przedsięwzięcie  inwestycyjne  dotyczy  eksploatacji  istniejącego  złoża

kruszywa  naturalnego  i  kopalin  towarzyszących  ze  złoża  „Bzionków”.  Na  terenie

przedsięwzięcia  inwestycyjnego  wyodrębniono  następujące  obiekty  zagospodarowania

terenu:

1. dół – wyrobisko kruszywa

2. utwardzona droga dojazdowa

Źródłem hałasu będą pracująca  w dole wyrobiska koparka i  spycharka.  Maszyny zakładu

będą  pracowały  10  h  /  dobę,  tylko  w  porze  dnia.  Systematyczny  ruch  samochodów

wywożących  pozyskane  kruszywo  wystąpi  tylko  w  porze  dnia.  Dodatkowo  spychacz

zdejmujący nadkład ziemi nad złożem pracował będzie nie częściej  niż 1 raz na pół roku,

przez jeden do dwóch dni, tylko w porze dnia.
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Żwirownia czynna będzie tylko w porze dnia, w godz. 7oo – 17oo.

Źródła hałasu

Źródłami hałasu na terenie planowanego przedsięwzięcia będą źródła stacjonarne i

źródła ruchome, przedstawione niżej w tabeli.

Pora dnia

nr

źródła
rodz. źródła

czas pracy

[min]/8 godz.

(700 – 1700)

poziom mocy

akustycznej

[dB(A)]

kop Koparka w wyrobisku 480 100

spch Spycharka 480 100

c
Jazda auta ciężarowego

24 auta / 8 godz.
Zależy od drogi 76,5

hc
Hamowanie aut ciężarowych

24 auta / 8 godz.

72 sek.

24 aut x 3 sek.
74,0

sc
Start aut ciężarowych

24 auta / 8 godz.

120 sek.

24 aut x 5 sek.
81,2

o
Jazda auta osobowe

2 auta / 8 godz.
Zależy od drogi 71,5

so Hamowanie aut osobowe 6 sek. 57,2
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2 auta / 8 godz. 2 aut x 3 sek.

ho
Start aut osobowe

2 auta / 8 godz.

10 sek.

2 aut x 5 sek.
62,4

W porze nocy zakład nie pracuje.

Założenia do obliczeń i metoda obliczeniowa

W  celu  określenia  uciążliwości  akustycznej  dla  środowiska  zewnętrznego,  planowanego

przedsięwzięcia, posłużono się programem komputerowym LEQ Professional wersja 6-2017

prognozującego poziom dźwięku w oparciu o model obliczeniowy zawarty w normie PN-ISO

9613-2 oraz instrukcje ITB Nr 308 i 338. 

Parametry akustyczne źródeł hałasu przyjęto jak w tabeli rozdziału „Źródła hałasu”.

Z powodu okazjonalnej pracy spycharki zrywającej nadkład ziemi ze złoża i zmniejszonego w

tym  czasie  ruchu  aut  wywożących  urobek,  uwzględniając  bardzo  małą  czasową

charakterystykę pracy spycharki, 1 raz /pół roku, nie włączono wartości emitowanego przez

nią hałasu do obliczeń. 

 Dla  źródeł  punktowych,  przyjęto  równoważny  poziom  mocy  akustycznej  w czasie

odniesienia równego 8-miu najmniej korzystnym godzinom kolejno po sobie następującym w

porze dnia.  Założono,  że pojazdy ciężarowe przejeżdżają drogę ze średnią prędkością 6,0

m/s. Przyjęty ruch rozkłada się na drogi wewnętrzne na terenie Inwestora. Przyjęto przejazd

24  aut  ciężarowych  w  ciągu  8  godzin,  proporcjonalnie  do  czasu  pracy  żwirowni  i  ilości

przejechanych aut ciężarowych w tym czasie. 

30  aut  x  8h  /  10  h  =24  auta.   Przyjęto  że  wszystkie  auta  osobowe  przyjadą  w  czasie

odniesienia 8 godzin. 
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Przyjęto  wysokość  wszystkich  źródeł  hałasu  1  m  nad  poziom  terenu,  w  rzeczywistości

spychacz i koparka, jak również auta wywożące urobek pracują poniżej poziomu terenu w

zagłębieniu wyrobiska. Ze względu na zmienność położenia źródeł hałasu względem poziomu

terenu w obliczeniach pominięto zagłębienie wyrobiska,  nie uwzględniono również zwału

zepchniętej gleby tzw. nadkładu, oba te elementy niejednokrotnie wysokości kilku metrów

są ekranami akustycznymi  w rzeczywistości  skutecznie hamującymi propagację  hałasu do

środowiska.  Ze względu na otoczenie żwirowni,  tereny rolne niezabudowane przyjęto do

obliczeń wysokość 1.5 m nad poziom terenu.  

Przyjęto  warunki  propagacji  fali  akustycznej:  temperatura  otoczenia  10o C,  wilgotność

względna 70%. Przyjęto współczynnik gruntu G=0. 

Obliczenia prognozowanego rozkładu poziomów hałasu dla projektowanej inwestycji

Obliczenia wykonano w sieci punktów obliczeniowych o parametrach:

- X: 0,0 – 1400 m

- Y: 0,0 – 1000 m,

- gęstość siatki obliczeniowej: x i y = 20,0m,

- początek  współrzędnych:  0,0;  0,0  -  dolny  lewy  róg  mapy  stanowiącej  załącznik

graficzny do obliczeń „izofony_pora dnia”.

- wysokość punktu obserwacji: z = 1,50 m nad ziemią,

- przyjęty  krok  logarytmowania  pozwala  na  określenie  prognozowanego  zasięgu

oddziaływania akustycznego projektowanej inwestycji z dokładnością do 20,0 m.

Rozkład wartości poziomów dźwięku na terenie planowanego przedsięwzięcia ilustruje

załączona  do  opracowania  mapa  akustyczna  terenu  sporządzona  przez  program

komputerowy i nałożona na plan sytuacyjny inwestycji.

Oddziaływanie skumulowane
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Wykonana  analiza  oddziaływania  akustycznego  planowanego  przedsięwzięcia  jest  analizą

oddziaływania skumulowanego ponieważ w bliskim otoczeniu złoża nie ma innych zakładów

przemysłowych  emitujących   hałas.  Występują  jedynie  okresowe  prace  polowe  sprzętu

rolniczego, rozproszone po rozległym terenie.

Wykonanie  planowanego  przedsięwzięcia  nie  zwiększy  dotychczasowej  emisji  hałasu  do

środowiska  na  terenach  chronionych.  Izofony  o  wartości  55  dB,  generowane  przez

inwestycję na kierunku północnym, południowym i  zachodnim nie wykraczają poza teren

Inwestora.

 Wnioski

Planowane  przedsięwzięcie  inwestycyjne,  dla  przyjętych  założeń  w  niniejszym

opracowaniu,  pt.  eksploatacja  istniejącego  złoża   kruszywa  naturalnego  i  kopalin

towarzyszących  ze  złoża  „Bzionków” zlikalizowanego  na  działce  nr  17/4  Rzędowice

k/Dobrodzienia,  nie będzie stanowiło źródła pogorszenia  stanu środowiska zewnętrznego

pod względem hałasu. Zakres oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia nie

przekroczy  dopuszczalnych  normatywów  dla  terenów  chronionych.  Tereny  chronione  o

normatywnym,  dopuszczalnym  poziomie  hałasu  w  środowisku  nie  leżą  w  zasięgu

oddziaływania  akustycznego  inwestycji,  najbliższa  zabudowa  zagrodowa  znajduje  się  w

odległości ponad 350 metrów od planowanego przedsięwzięcia. Zakład otaczają tereny rolne

i utwardzone drogi publiczne. 

Ocena  oddziaływania  akustycznego  wykonana  została  przy  określonych  założeniach

teoretycznych,  jak  np.  maksymalny  ruch  samochodów.  Dla  bezpieczeństwa  pewności

obliczeń  przyjęto  ekstremalne  wartości  poziomów  mocy  akustycznej  źródeł  hałasu,  przy

najbardziej niekorzystnych (z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska) warunkach pracy

zakładu.
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6.3 Wprowadzanie ścieków do środowiska

Ścieki bytowe

Przy założeniu, że powstające ścieki stanowią 100 % zużycia wody, należy przyjąć 0,18 m3

ścieków bytowych w ciągu doby. Będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego.

6.4 Wytwarzanie odpadów

W wyniku działalności związanej z eksploatacją omawianego złoża będzie powstawał

nadkład, który zalegał nad złożem oraz powstałe w trakcie przeróbki kruszywa. Zgodnie z

ustawą z dnia 10 lipca 2008 r o odpadach wydobywczych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1849) są to

masy  ziemne  i  skalne.  Będą  magazynowane  w  granicach  obszaru  górniczego  na

tymczasowych  zwałowiskach,  a  następnie  wykorzystane  do  rekultywacji  po  zakończeniu

eksploatacji złoża.

Według danych z dokumentacji geologicznej i przy założeniu poziomu wydobycia na ok. 200

000 Mg/rok można szacować, że rocznie będzie zdejmowane będzie ok. 20 000 Mg nadkładu,

tj. mas ziemnych i skalnych, które zostaną zagospodarowane do rekultywacji terenu.

.

45

ATMOTERM – EKOURBIS sp.z o.o. 
STYCZEŃ 2020 R.



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego
i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem

geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat  oleski.

     

7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO WARIANTU PROPONOWANEGO
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 

7.1 Etap eksploatacji 

Oddziaływanie  na  środowisko  wariantu  proponowanego  przez  wnioskodawcę  na  etapie

eksploatacji zostało szczegółowo opisane w rozdziale 6

7.2 Etap likwidacji

W przypadku zaistnienia konieczności zakończenia działalności w zakresie eksploatacji złoża

Spółka  podejmie  niezbędne  kroki  zmierzające  do  jej  likwidacji.  W  pierwszej  kolejności

nastąpi  rekultywacja  techniczna  polegająca  na  wyprofilowaniu  terenu,  a  następnie

rekultywacja biologiczna zgodna z projektem rekultywacji.
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8. PRZEWIDYWANE  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO  RACJONALNEGO  WARIANTU
ALTERNATYWNEGO 

Warianty alternatywne przedsięwzięcia  nie spowodowałby istotnych zmian w oddziaływaniu

na środowisko w porównaniu do wariantu wybranego przez inwestora.  Oddziaływanie na

poszczególne  komponenty  środowiska   wybranego  wariantu  zostało  szczegółowo

przedstawione w pkt. 6

Woda  do  celów  socjalno-bytowych  personelu,  w  wariantach  alternatywnym  pobierana

będzie  nadal  z  sieci  wodociągowej,  a  ścieki  bytowe  wprowadzane  będą  zbiornika

bezodpływowego. 

Ze względu na lokalny charakter  przedsięwzięcia,  oraz  odległość od najbliższych terenów

ochrony akustycznej, działalność zakładu nie będzie uciążliwa dla środowiska. Emisja hałasu z

terenu inwestycji, w trakcie eksploatacji maszyn i urządzeń nie uległaby istotnej zmianie w

przypadku wyboru wariantów alternatywnych. 
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9. PRZEWIDYWANE  ODDZIAŁYWANIE  NA  ŚRODOWISKO  RACJONALNEGO  WARIANTU
NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA 

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant wybrany przez inwestora, a jego
oddziaływanie na środowisko zostało szczegółowo przedstawione w punktach 2.2, 2.3
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10. PORÓWNANIE ODDZIAŁYWAŃ ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

Jak  wynika  z  poprzednich  rozdziałów,  oddziaływanie  analizowanego  przedsięwzięcia  na
środowisko nie będzie znaczące. 

10.1 Opis  przewidywanych  znaczących  oddziaływań  planowanego  przedsięwzięcia  na
środowisko

Potencjalnie  znaczące  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  mogą  dotyczyć
następujących elementów:

emisji substancji do powietrza,

emisji hałasu,

wprowadzania ścieków do środowiska,

wytwarzania odpadów,

Poniżej w formie macierzy przedstawiono wykaz przewidywanych znaczących oddziaływań
na  poszczególne  komponenty  środowiska  w  związku  z  planowaną  eksploatacją
przedsięwzięcia.
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Faza eksploatacji

Emisja substancji do
powietrza B B - - - - P P - -

Emisja hałasu - - B - - - B B - -

Wprowadzanie 
ścieków do 
środowiska

- - - P - - - - - -

Wytwarzanie 
odpadów

- - - P P B - - B -

Zużycie wody - - - P P - - - - -

Zużycie energii P P - - - - - - - -

Wykorzystanie - - - - - - - - - -

49

ATMOTERM – EKOURBIS sp.z o.o. 
STYCZEŃ 2020 R.



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego
i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem

geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat  oleski.

     

zasobów 
środowiska

Faza likwidacji

Emisja substancji do
powietrza B - - - - P P - -

Emisja hałasu - - B - - - B B - -

Wprowadzanie 
ścieków do 
środowiska

- - - p - - - - - -

Wytwarzanie 
odpadów

- - - - - B - - B -

Zużycie wody - - - P P - - - - -

Zużycie energii P P - - - - - - - -

Wykorzystanie 
zasobów 
środowiska

- - - - - - - - - -

Objaśnienia:

B – Bezpośrednie znaczące oddziaływanie

P – Pośrednie oddziaływanie

(-) – brak oddziaływania

Oddziaływanie  w  fazie  realizacji  przedsięwzięcia  będzie  miało  charakter  krótkotrwały,
natomiast  na  etapie  eksploatacji  ciągły.  Aktualnie  nie  przewiduje  się  zakończenia
eksploatacji, jednak w przypadku ewentualnego wystąpienia takiej okoliczności, w większości
przypadków  oddziaływanie  będzie  przemijające,  powodujące  samoistny  powrót  do stanu
pierwotnego obszaru, w jakim został przejęty przez inwestora. 

10.2 OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO

Na terenie objętym bezpośrednio niniejszym opracowaniem oraz w jego sąsiedztwie

nie występują obszary NATURA 2000. 
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Na  terenie  eksploatowanym  przez  kopalnię  nie  występują  siedliska  ani  gatunki  roślin

chronionych, które predestynowałyby go do objęcia ochroną. 

W związku z tym przewiduje się, że planowane przedsięwzięcie, nie wpłynie negatywnie na

formy  ochrony  przyrody.  Kompensacja  przyrodnicza  polegała  będzie  na  przywróceniu

równowagi  przyrodniczej  poprzez  rekultywację  terenu.  Planowane  przedsięwzięcie  nie

pogorszy stanu środowiska przyrodniczego.

Na teren przedsięwzięcia  zostaną  dostarczone  kontenery  i  pojemniki  do  magazynowania

odpadów.  Podjęte  zostaną  również  działania  mające  na  celu  zabezpieczenie  środowiska

naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięcia, które będą polegały na:  

 Zabezpieczenie terenu przed wyciekami z maszyn i urządzeń poprzez 
stosowanie wyłącznie sprawnego sprzętu z ważnymi badaniami technicznymi,

 w trakcie realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć do minimum uciążliwość
dla ludzi i środowiska poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu 
pojazdów transportowych.

 prowadzeniu procesu technologicznego zgodnie z instrukcjami technologicznymi,

 utrzymywanie i kontrola prawidłowego stanu technicznego eksploatowanych maszyn
i urządzeń (prowadzenie na bieżąco przeglądów i remontów wszystkich elementów
urządzeń  oraz  ich  konserwacja  w  celu  niedopuszczenia  do  ich  mechanicznego
zużycia),

 eksploatacji maszyn i urządzeń  zgodnie z instrukcjami użytkowania zalecanymi przez
producentów,

 przestrzeganiu  zakazu  eksploatacji  urządzeń  w  warunkach  odbiegających  od
normalnych,

 racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniu materiałami i surowcami,

 utrzymywaniu terenu zakładu w stałym porządku i czystości,

 neutralizacji ewentualnych wycieków olejowych za pomocą sorbentów,

 prowadzeniu  wszelkich  prac  w  sposób  nie  wykraczający  poza  granice  terenu,  do
którego prowadzący zakład posiada tytuł prawny,

51

ATMOTERM – EKOURBIS sp.z o.o. 
STYCZEŃ 2020 R.



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego
i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem

geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat  oleski.

     

 prowadzeniu szkoleń pracowników w zakresie bhp

Ponadto, należy zauważyć, iż ze względu na znaczną odległość od obszarów chronionych,

planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na tereny o szczególnym znaczeniu

przyrodniczym, w tym na obszary Natura 2000.
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11. PORÓWNANIE  PROPONOWANEJ  TECHNOLOGII  Z  TECHNOLOGIĄ  SPEŁNIAJĄCĄ
WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. –
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

W przedmiotowym przedsięwzięciu nie będzie wykorzystywana instalacja, w związku z czym

nie przeprowadzono porównania z najnowszą technologią spełniającą wymagania, o których

mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska. 
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12. ODNIESIENIE  SIĘ  DO  CELÓW  ŚRODOWISKOWYCH  WYNIKAJĄCYCH Z  DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH

12.1 Program ochrony środowiska

Zgodnie z uchwałą nr XXXII/254/18 Rady Powiatu w Olesnie z dnia 7 lutego 2018 r.  wszedł w
zycie opracowany „ Program Ochrony Środowiska Powiatu Oleskiego na lata 2017-2020 z
perspektywą na lata 2021-2024” określajacy listę celów i priorytetów ekologicznych, która
obejmuje:

 Poprawę jakości powietrza na terenie gminy
 Realizację racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną 

z nowoczesnymi technologiami
 Poprawę i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska
 Utrzymanie niskich wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego
 Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi
 Powszechny dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
 Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych
 Racjonalną gospodarkę zasobami glebowymi
 Racjonalną gospodarkę odpadami
 Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i 

georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu
 Przeciwdziałanie awariom i zagrożeniom środowiska
 Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy
 Udostępnianie informacji o środowisku

Przyjęte  w  Powiatowym  Programie  Ochrony  Środowiska  cele,  zbieżne  są  z  priorytetami
określonymi w polityce ekologicznej państwa i województwa opolskiego.   

Przewidziana  inwestycja  ze  względu  na  położenie  i  charakter  nie  utrudni  osiągnięcia
przyjętych celów.  

12.2 Plan gospodarki odpadami

Uchwałą Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Sejmik Województwa Opolskiego przyjął
,,Plan  gospodarki  odpadami  dla  województwa  opolskiego  na  lata  2016-2022”,  w  którym
przyjęto następujące cele główne:
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 ZPO – zapobieganie powstawaniu odpadów;
 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów;
 dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów;
 osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów 
komunalnych;

 zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytych baterii i 
akumulatorów;

 osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, 
między innymi odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych;

 zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.

Planowana  inwestycja  nie  przyczyni  się  do  zwiększenia  ilości  wytworzonych   odpadów.
Należy  zatem stwierdzić,  że  jej  realizacja  nie  wpłynie  na  osiąganie  celów określonych  w
Planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego.

12.3 Program ochrony powierza 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/403/2018 sejmiku województwa opolskiego z dnia 30 stycznia
2018 roku  w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta
Opola  ze  względu  na  przekroczenie  poziomów  dopuszczalnych  pyłu  PM10  i  poziomu
docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu
dla strefy opolskiej”, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych. Na
obszarze  województwa  opolskiego  do  przygotowania  programu  ochrony  powietrza
zakwalifikowano miasto Opole oraz strefę opolską, w tym gminę Dobrodzień ze względu na
przekroczenia:

 Dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego oraz dopuszczalnej częstości 
przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godzinnego stężeń pyłu zawieszonego 
PM10, 

 dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 
 poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, 
 dopuszczalnego poziomu benzenu
 dopuszczalnego poziomu docelowego ozonu

Jako główne działania naprawcze w Programie ochrony powietrza wskazano:
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 określenie możliwości dofinansowań dla mieszkańców do paneli fotowoltaicznych, 
instalacji solarnych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych

 rozważenie możliwości przeprowadzenia gazyfikacji terenu gminy
 wymiana starych kotłów węglowych na kotły zasilane ekogroszkiem, gazem 

propan-butan, peletem, olejowe lub elektryczne
 wykonanie oświetlenia drogowego
 ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych,
 budowa tras rowerowych
 egzekwowanie zakazu wypalania traw
 działania promocyjne i edukacyjne z zakresu ekologii
 zwiększanie świadomości mieszkańców w kwestii zagrożenia wynikającego z  niskiej

emisji

Działania  zaplanowane  w  programie  ochrony  powietrza  maja  na  celu  uzyskanie
maksymalnego efektu ekologicznego poprzez redukcje emisji zanieczyszczeń do powietrza ze
źródeł, które w największy sposób oddziałują na wielkość stężeń substancji w powietrzu

Projektowane przedsięwzięcie nie wymaga produkcji energii cieplnej, w związku z czym nie
przewiduje się eksploatacji  kotła. Inwestycja nie będzie miała wpływu na żadne szlaki ani
procesy  komunikacyjne  prowadzone  w  gminie,  a  emisja  niezorganizowana  będzie  na
niewielkim  poziomie.  W  związku  z  powyższym  stwierdza  się  brak  negatywnego  wpływu
przedsięwzięcia na działania określone w Programie ochrony powietrza. 

12.4 Plan gospodarki wodami

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został  zatwierdzony przez Radę

Ministrów w dniu 21 czerwca 2011 r.  i  ogłoszony  w Monitorze  Polskim nr  49 poz.  549.

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry została zawarta w

Rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  18  października  2016r.  w  sprawie  Planu

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry(Dz. U. z 2016r. poz. 1967).

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa m.in.:

 szczegółowe  wymagania  w  zakresie  stanu  wód  wynikające  z  ustalonych  celów

środowiskowych,
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 priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych,

 ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo

dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów

środowiskowych  w  szczególności  w  zakresie:  poboru  wód  powierzchniowych  lub

podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń

kanalizacyjnych.

Plan gospodarowania wodami określa również główne cele środowiskowe:

 zapobieganie  dopływowi  lub  ograniczenia  dopływu  zanieczyszczeń  do  wód

podziemnych,

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,

 wdrożenie  działań  niezbędnych  dla  odwrócenia  znaczącego  i  utrzymującego  się

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności

człowieka.

Dla  spełnienia  wymogu niepogarszania  stanu części  wód,  dla  części  wód będących  w co

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie

tego stanu.

Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie wpływać na jakość wskaźników

wód  w ocenie  stanu  chemicznego  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  (JCWP).

Eksploatacja złoża nie pogorszy stanu/potencjału jednolitych części wód ani nie wpłynie na

możliwość osiągnięcia dobrego stanu/potencjału wód.

Inwestycja nie będzie generować bezpośrednich oddziaływań na stan ilościowy i jakościowy

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd).

Zasięg  oddziaływania  planowanego  przedsięwzięcia  będzie  ograniczony  do  najbliższego

otoczenia. Planowana do realizacji inwestycja, ze względu na małą ingerencję w środowisko

będzie mieć charakter lokalny.
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Przedsięwzięcie  nie  będzie  sprzeczne  z  celami  środowiskowymi  zarówno  dla  jednolitych

części wód powierzchniowych jak i jednolitych części wód podziemnych.

58

ATMOTERM – EKOURBIS sp.z o.o. 
STYCZEŃ 2020 R.



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego
i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem

geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat  oleski.

     

13. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Projektowana inwestycja, zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska nie
kwalifikuje  się  do  przedsięwzięć,  dla  których  projektuje  się  obszar  ograniczonego
oddziaływania.  Ponadto  przeprowadzona  ocena oddziaływania  nie  wykazała  konieczności
ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanej inwestycji.
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14. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE

Lokalizacja  planowanej  inwestycji  oraz  skala  jej  oddziaływania  określona  w  niniejszym
opracowaniu wyklucza możliwość wpływu na obszary położone poza granicami Polski.  W
związku  z  powyższym  nie  przewiduje  się  transgranicznego  oddziaływania  planowanego
przedsięwzięcia. 
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15. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

Planowana  inwestycja  zgodna  jest  z  warunkami  zagospodarowania  terenu,  a  zasięg
oddziaływania planowanej inwestycji nie będzie wykraczał poza granice działek, na których
będzie realizowana.

Ze  względu  na  charakter  przedsięwzięcia  nie  przewiduje  się  wystąpienia  przekroczeń
dopuszczalnych  poziomów substancji  ani  wartości  odniesienia  poza  terenem, do którego
Inwestor posiada tytuł prawny.

Przeprowadzona  w  raporcie  analiza  oddziaływania  przedmiotowego  przedsięwzięcia  na
środowisko wykazała, że nie będzie ono uciążliwe dla środowiska oraz nie będzie wywierało
negatywnego wpływu na tereny podlegające ochronie gatunkowej roślin i zwierząt. Praca
zakładu  nie  będzie  powodować  ponadnormatywnej  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza
atmosferycznego,  zatem  nawet  najbliżej  sąsiadująca  zabudowa  znajduje  się  poza  strefą
oddziaływania.  Emisja  hałasu  z  analizowanego  obiektu  spełniać  będzie  wymogi  ochrony
środowiska.

Korzystne  położenie  oraz  proponowane  działania  mające  na  celu  zapobiegnie
negatywnym  wpływom  planowanej  inwestycji  na  środowisko,  nie  przewiduje  się,  aby
planowana inwestycja stała się źródłem wystąpienia konfliktów społecznych. 
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16. PROPOZYCJA MONITORINGU

Etap eksploatacji 

Nie proponuje się dodatkowego prowadzenia monitoringu na etapie eksploatacji niż

wymagany do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia.

Zgodnie z art.  101 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  Prawo górnicze i  geologiczne

(Dz.U.  z  2015,  poz.  196),  że  przedsiębiorca  jest  obowiązany  do  prowadzenia  ewidencji

zasobów złoża kopaliny, ustalając ich zmiany spowodowane: eksploatacją złoża i powstałymi

wskutek niej stratami. W ramach prowadzonej ewidencji zasobów złoża kopaliny sporządza

się corocznie, w terminie do dnia 28 lutego, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego

roku, operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny, zwany dalej „operatem ewidencyjnym”.

Zgodnie z art. 116 ww Ustawy przedsiębiorca, który uzyskał koncesję jest obowiązany

posiadać dokumentację mierniczo-geologiczną oraz aktualizować  i uzupełniać ją w trakcie

postępu robót. Przedsiębiorca jest również obowiązany nieodpłatnie udostępnić organom

administracji  geologicznej  oraz  organom  nadzoru  górniczego,  na  żądanie  tych  organów,

dokumentację mierniczo-geologiczną w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.

Na etapie eksploatacji  kopalni nie zaleca się prowadzenia monitoringu. Monitoring

zalecany jest w przypadkach, gdy konieczne jest długotrwałe prowadzenie obserwacji stanu

środowiska, a więc sytuacji, gdy przewiduje się, że w dłuższej perspektywie czasu wystąpi

możliwość negatywnego oddziaływania na skutek kumulowania się zanieczyszczeń (np. wody

podziemne, gleba) itp.

Analiza  przeprowadzona  w  niniejszym  Raporcie  nie  wykazała  konieczności

prowadzenia monitoringu żadnego z elementów środowiska wymienionych w opracowaniu.
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Monitoringu  gleb  i  wód  podziemnych  zaleca  się  w  przypadku  bardzo  cennych

środowisk  (np.  strefa  ochronnych  ujęć  wód,  gleba  I  klasy  bonitacji).  W  przypadku

planowanego przedsięwzięcia nie zaleca się ww. monitoringu.
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17. TRUDNOŚCI PRZY OPRACOWANIU RAPORTU

Ocena  elementów  istotnych  dla  środowiska  polegała  na  sprawdzeniu  zgodności  z
obowiązującymi  wymogami  ustawowymi  i  innymi  przepisami  oraz  określeniu zmian,  jakie
mogą wynikać z realizacji przedsięwzięcia.

Ocenę  wykonano  w  oparciu  o  dostępną  wiedzę  i  badania  naukowe  z  zakresu  ochrony
środowiska oraz w oparciu o dane o środowisku.
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18. WNIOISKI

1) Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na podjęciu wydobycia kruszywa 
naturalnego ze złoża „BZIONKÓW”. W wyniku prowadzonych prac wydobywczych 
powstawać będzie wyrobisko odkrywkowe o maksymalnej głębokości około 18,5 m. 
Docelowo (po uzyskaniu koncesji) robotami wydobywczymi objęty zostanie obszar o 
powierzchni około 23 ha. 

2) Planowana eksploatacja złoża prowadzona będzie według technologii zapewniających
ograniczenie do minimum ujemnego oddziaływania eksploatacji na środowisko. 

3) Analizując sytuację, w której inwestycja nie byłaby realizowana (wariant polegający 
na niepodejmowaniu przedsięwzięcia) należy stwierdzić, że podstawowa różnica 
związana byłaby z zagospodarowaniem terenu. 

4) Przeznaczone pod eksploatację grunty to grunty użytkowane rolniczo.
5) Działalność górnicza – pozyskiwanie kruszywa – będzie w całości prowadzona na 

gruntach stanowiących własność Inwestora.
6) Elementy przyrodnicze środowiska, które mogą być narażone na ujemne 

oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia to bardzo ograniczonym zakresie: 
środowisko gruntowo-wodne, powietrze i klimat akustyczny. Wpływ na wyżej 
wymienione elementy przyrodnicze środowiska zostały przeanalizowane w 
niniejszym raporcie. 

7) Przeprowadzona analiza pozwoliła na stwierdzenie, że w wyniku zorganizowania 
pracy projektowanego przedsięwzięcia na warunkach określonych w niniejszym 
raporcie nie będzie on stanowił istotnego zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

8) Niekorzystne oddziaływanie na środowisko planowanej eksploatacji kruszywa 
powinno być eliminowane na bieżąco głównie poprzez sukcesywne zdejmowanie i 
zwałowanie nadkładu poza okresami suszy, co ograniczy lub wyeliminuje unoszenie 
pyłów w czasie suchej i wietrznej pogody

9) Dla analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności stosowania 
monitoringu lokalnego na etapie eksploatacji lub likwidacji kopalni.

10) Planowane przedsięwzięcie nie powinno być źródłem potencjalnych konfliktów 
społecznych. W niniejszym raporcie nie przewiduje się naruszenia interesów osób 
trzecich, w związku z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko.
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20. STRESZCZENIE

Niniejsze opracowanie ma na celu określenie wpływu na środowisko eksploatacji kruszywa

naturalnego ze złoża „Bzionków” na terenie Kopalni Odkrywkowej Bzionków, położonej na

gruntach wsi Bzionków w gminie Dobrodzień, pow. oleski, woj. opolskie, na działce nr 17/4

k.m. 11 obręb Rzędowice o powierzchni 27,0 ha.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji  kruszywa naturalnego (piasku i

żwiru) ze złoża „Bzionków”. Wyniki badań przeprowadzonych dla udokumentowania złoża

kruszywa naturalnego „Bzionków”, które będzie przedmiotem eksploatacji,  przedstawione

zostały (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze /Dz.

U.  1994  r.  nr  27  poz.  96  z  późniejszymi  zmianami w  „Dokumentacji  geologicznej  złoża

kruszywa  naturalnego  BZIONKÓW”  w  kat  C1   

Ww.  dokumentacja  przyjęta  została  bez  zastrzeżeń  przez  Marszałka  Województwa

Opolskiego  zawiadomieniem Nr DOŚ.II.KD-7510-8/08 z dnia 19 03.2008 r.

Według.  stanu  na  31.12.2007  r.  ustalone  w  dokumentacji  geologicznej  zasoby  kruszywa

naturalnego wynoszą:

1 825 050,39 Mg kruszywa naturalnego

Złoże „Bzionków” udokumentowane w kategorii C1 jest złożem typu pokładowego. Zajmuje

obszar ca 23 ha i leży w obrębie działki o nr ewidencyjnym 17/4, której właścicielem jest p.

Andrzej Placzyński. 

Złoże  budują  czwartorzędowe  piaski  i  żwiry  pochodzenia  lodowcowego

iwodnolodowcego. Złoże udokumentowano w warstwie suchej.

Złoże było eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PLACZYŃSKI” Sp. z
o.o.  na  obszarze  2,0  ha  na  podstawie  koncesji  z  dnia  
03.06.2008 r nr POŚR.7512-2/08, udzielonej przez Starostę Powiatu Oleskiego. Eksploatacją
objęta  była  część  zasobów  złoża  Bzionków,  położonych  w  granicach  obszaru  górniczego
„Bzionków”  w  obrębie  bloków  obliczeniowych  3  i  6  w  ilości  370 072  Mg kruszywa
naturalnego.  Po  wyeksploatowaniu  zasobów  tego  złoża,  PHU  „PLACZYŃSKI”  sp.  z  o.o.
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wystąpiła  do  Starosty  Oleskiego  z  pismem  o  wygaszenie  koncesji  nr  POŚR.7512-2/08  ze
zmianą.

Analiza została przeprowadzona w związku z zamiarem ubiegania się przez Inwestora

o uzyskanie pozwolenia na eksploatację kruszywa naturalnego z całości złoża „Bzionków, a

co za tym idzie zamiarem wystąpienia eksploatatora do Marszałka Województwa Opolskiego

o  udzielenie  koncesji  na  wydobywanie  kruszywa  naturalnego  ze  złoża  „BZIONKÓW”  w

granicach  projektowanego  obszaru  górniczego  „Bzionków  1”.  Projektowanym  obszarem

górniczym „Bzionków 1” Przedsiębiorca zamierza objąć całą działkę 17/4 o powierzchni 27

ha.

Niniejsze  opracowanie  ma  na  celu  określenie  wpływu  eksploatacji  kruszywa

naturalnego na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:

 wody powierzchniowe i podziemne,

 powietrze atmosferyczne (emisja zanieczyszczeń i hałasu),

 powierzchnia ziemi 

w  rejonie  lokalizacji  i  w  zasięgu  oddziaływania  obiektu  oraz  wskazanie  sposobów

wydobywania kopaliny zapewniającego maksymalne ograniczenie jej wpływu na środowisko

przy  jednoczesnym  spełnieniu  wymogów  przepisów  prawa  geologicznego  

i górniczego a także norm wymaganych przepisami z zakresu ochrony środowiska.

Realizacja  przedsięwzięcia  polegającego  na  wydobywaniu  kopaliny  pospolitej  -  kruszywa

naturalnego  prowadzona  w  oparciu  o  zalecenia  niniejszego  opracowania,  nie  będzie  w

istotny sposób wpływać na stan środowiska naturalnego.
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zakładu  do  zakładu  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku  wystąpienia  poważnej  awarii
przemysłowej (Dz. U. poz. 138)

15. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  października  2016  r.  w  sprawie  Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 poz. 1967)
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RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia polegającego eksploatacji kruszywa naturalnego
i kopalin towarzyszących ze złoża „Bzionków” zlokalizowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem

geodezyjnym 17/4 obręb Rzędowice, gmina Dobrodzień, powiat  oleski.

     

16. Uchwała Nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Sejmiku województwa opolskiego w
sprawie  przyjęcia  Planu  gospodarki  odpadami  dla  województwa  opolskiego  na  lata
2016-2022 z perspektywą do roku 2026”

17. Uchwała Nr XXXII/254/18 z dnia 7 lutego 2018 r. Rady Powiatu w Olesnie w sprawie
uchwalenia  „Programu  Ochrony  Środowiska  Powiatu  Oleskiego  na  lata  2017-2020  z
perspektywą na lata 2021-2024

18. http://www.gdos.gov.pl/ - strona internetowa Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
19. http://www.kzgw.gov.pl/ - strona internetowa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
20. http://www.psh.gov.pl/ - strona internetowa Państwowej Służby Hydrogeologicznej
21. http://www.pgi.gov.pl/  -  strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego –

Państwowego Instytutu Badawczego
22. https://zabytek.pl/pl - strona internetowa Narodowego Instytutu Dziedzictwa

23. Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych PIG-PIB, Warszawa.
24. http://natura2000.gdos.gov.pl  
25. http://natura2000.mos.gov.pl  /  natura2000/   
26. Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych PIG-PIB, Warszawa.

 Kondracki J., 2013 - Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa
 Mikołajków J., Sadurski A., (red), 2017 - Główne Zbiorniki Wód Podziemnych, 

Informator PSH, 2017, PIG PIB Warszawa
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