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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU 

1.1. Przedmiot raportu 

 

Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest przedsięwzięcie polegające 

na planowanym wydobyciu kredy piszącej metodą odkrywkową ze złoża zlokalizowanego na 

działkach nr geod. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gmina Stara Kornica, powiat łosicki, 

województwo mazowieckie. Inwestorem są Kredowe Zakłady w Kornicy Adam Flis, Nowa 

Kornica 12, 08-205 Kornica. 

 

1.2. Podstawy wykonania raportu 

 

Podstawę do wykonania raportu stanowią: 

- Postanowienie Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 06.12.2016r. 

- karta informacyjna przedsięwzięcia, 

- dokumentacja geologiczna złoża opracowana przez uprawnionego geologa Stanisława 

Gałusa w 2015r. 

- koncepcja zagospodarowania terenu kopalni opracowana na podstawie danych 

przekazanych przez inwestora. 

 

1.3. Cel sporządzenia raportu 

 

Przedmiotowy raport opracowano w celu określenia stopnia oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, wynikającego z realizacji 

inwestycji. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania zaproponowano 

rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 

Ponadto raport stanowi kluczowy element postępowania administracyjnego, którego 

przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej 

inwestycji. 

 

1.4. Podstawy prawne wykonania raportu 

 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [11] przedmiotowe 

przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko - § 3, ust. 1, pkt. 40 lit. a) wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową 

bez względu na powierzchnię obszaru górniczego inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 27: 

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,  

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt. 1 

ustawy prawo ochrony środowiska, 

- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od planowanego miejsca wydobywania kopalin 

metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania 

kopalin metodą odkrywkową, 

co będzie mieć miejsce w przedmiotowym przypadku. 
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 Wójt Gminy Stara Kornica postanowieniem z dnia 06.12.2017r. znak: OŚ.6220.6.2016 

nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowej inwestycji. 

 Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 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 [1], przedmiotowe 

przedsięwzięcie przed wydaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż wydawanej na 

podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologie i górnicze [5] wymaga uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Niniejszy raport zawiera informacje zgodne 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 [1]. 

 

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

2.1. Lokalizacja planowanej inwestycji. 

Planowana kopalnia kredy piszącej zlokalizowana będzie w miejscowości Nowa Kornica 

gm. Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie, na działkach o nr geod. 514/4 i 

514/8. Inwestorem są Kredowe Zakłady w Kornicy Adam Flis, Nowa Kornica 12, 08-205 

Kornica.  

Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stara Kornica. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica, przedmiotowe działki oznaczone są 

symbolem PE2 - tereny zabudowy powierzchniowej eksploatacji surowców.  

Otoczenie planowanej kopalni stanowią: 

- od strony północnej teren uprawy aronii, dalej teren zalesiony,  

- od strony wschodniej obiekt biurowo-magazynowy płodów rolnych oraz planowany zakład 

przerobu kredy, 

- od strony zachodniej gminne ujęcie wody podziemnej, 

- od strony południowej droga powiatowa nr 2012W oraz zabudowa mieszkaniowa m. Nowa 

Kornica. 

Najbliższy sąsiedni budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 61,0 m w kierunku 

południowym licząc od miejsca planowanego wydobycia kredy. Odległości pozostałych 

budynków mieszkalnych pokazano w załączniku nr 3.  

Najbliższa sąsiednia kopalnia kredy metodą odkrywkową znajduje się w odległości ok. 295 m 

w kierunku południowo-wschodnim, licząc od planowanego miejsca wydobycia kredy do 

granicy działki istniejącej kopalni. 

Teren planowanej kopalni posiada naturalny spadek w kierunku południowym. Rzędne 

wysokościowe wahają się od 164,4 do 170,6 m npm, deniwelacja wynosi 6,2 m. W 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza Głównymi Zbiornikami Wód 

Podziemnych. 
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Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (mapy ISOK) będzie zlokalizowana poza terenami 

zagrożonymi podtopieniami. 

Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza obszarami ochrony pośredniej czy 

bezpośredniej ujęć wód. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie kopani od strony zachodniej. 

 

2.2. Ogólny opis - stan istniejący. 

Działki o nr geod. 514/4 i 514/8 zajmują łącznie powierzchnię ok. 10,6 ha. Na działkach 

znajdują się dwa zbiorniki wodne wypełnione wodą służące do nawadniania upraw aronii o 

łącznej powierzchni wykopu ok. 4850 m2 i głębokości ok. 7,0 m. Zbiorniki staną się częścią 

wyrobisk planowanej kopalni kredy. Ponadto na działce nr geod. 514/8 znajduje się obiekt 

biurowo-magazynowy o powierzchni ok. 450 m2. W obiekcie magazynowana jest kreda, 

nawozy, maszyny. Na terenie planowanej kopalni nie występują drzewa.  

Ponadto na działce nr geod. 514/8 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku 

biurowo-magazynowego planowany jest zakład przerobu kredy piszącej. 

 

Planowany zakład przerobu kredy. 

 Na działce nr geod. 514/8 planowany jest zakład przerobu kredy piszącej. 

Proces technologiczny przerobu kredy piszącej będzie polegał na zgranulowaniu materiału 

jakim jest kreda, która występuje w naturalnym złożu w postaci gliniastej.  

Głównym celem zamierzonego przedsięwzięcia jest doprowadzenie kredy do regularnej 

postaci w formie kawałków kredy oraz uzyskanie stałej wartości wilgotności nie pozwalającej 

na ponowne doprowadzenia surowca do stanu wyjściowego tj. naturalnego zlepiania się. 

Granulat jest nowym rozwiązaniem technologicznym, który w dalszym wykorzystaniu 

produktu do celów jego ostatecznego przeznaczenia ułatwia jego dozowanie, pakowanie  i 

transportowanie, przez co staje się na rynku atrakcyjnym produktem, a nie stwarza 

problemu jak produkt pylisty poprzez zawieszanie się i trudność jego dozowania. Proces nie 

uwzględnia mielenia w młynach i stosowania produktu jako wypełniacz, tylko jako naturalny 

produkt  o regularnych kształtach do zastosowania w dalszych etapach produkcji. Taka forma 

produkcji nie ingeruje w struktury molekularne produktu a tylko poprzez siłę zgniotu, ścisku 

doprowadza do pozbycia się zawartości wody w kredzie piszącej zabranej prosto z urobku 

złoża co stanowi produkt o naturalnych właściwościach. 

Surowiec tj. kreda w postaci gliniastej, wilgotnej dowożony będzie na bieżąco do zakładu 

wywrotką o ładowności 12 Mg (4 kursy/dobę), rozładowywany samoczynnie w części 

magazynowej surowca budynku produkcyjnego i transportowany ładowarką czołową do 

zasilacza. Z zasilacza surowiec w sposób jednolity podawany będzie podajnikiem 

kubełkowym na podstawowe urządzenie jakim jest granulator. Gotowy granulat 

taśmociągiem podawany będzie do suszarni obrotowej współpracującej  z palnikiem na gaz 

płynny ( około 1.0 MW). Wysuszony granulat podawany będzie na sito siejące, rozdzielające 

produkt na dwie frakcje i dalej do pakowaczki grawitacyjnej w big-bagi. W big-bagach 

pozostanie w magazynie produktu w budynku zakładowym do czasu odbioru przez klientów.   
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Zanieczyszczenia powstające w procesie oczyszczane będą w kompaktowym filtrze 

tkaninowym.  

Przewidywana wydajność zakładu to 12 480 Mg produktu w roku, przy planowanej produkcji 

3-zmianowej tj. 260 dni w roku.  

W skład linii technologicznej wchodzą następujące urządzenia: ładowarka kołowa 120 KM i 3 

m3 ładowności, zasilacz o wydajności 2.0 Mg/h, granulator o wydajności 2.0 Mg/h, taśmociąg 

długości 12 m, suszarnia obrotowa o wydajności 2.0 Mg/h i mocy grzewczej ok. 1.0 MW, sita 

siejącego, pakowaczki grawitacyjnej o wydajności 2.0 Mg/h, podajnika kubełkowego o 

wydajności 2.0 Mg/h, kompaktowego filtra tkaninowego i wózka widłowego.  

Surowiec po osiągnięciu zamierzonych parametrów będzie sprzedawany do dalszych 

procesów w jakich używana jest kreda jako półprodukt /trzeba zaznaczyć że zakład nie 

będzie produkował jak dotychczas robiły to inne firmy produktu w formie pylistej z 

przeznaczeniem na rynek wypełniaczy finalnych, gdzie zachodził proces zapylenia. 

Zapakowany surowiec wózkiem widłowym ładowany będzie na ciągniki z naczepą o 

ładowności 24 Mg  ( dwa na dobę).   

 

2.3. Ogólny opis - stan projektowany. Opis procesu technologicznego 

 

   Złoże „Kornica-Nowa 1” zostało udokumentowane w „Dokumentacji geologicznej złoża 

kredy piszącej „Kornica-Nowa 1” w kategorii rozpoznania C1. Powyższa dokumentacja została 

zatwierdzona decyzją nr 185/15/PŚ.G wydaną w dniu 31.08.2015r. przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. Kreda jest geologicznie najmłodszą forma węglanu wapnia 

stosowaną w rolnictwie. W przeciwieństwie do dolomitów i skał wapiennych nie jest 

kamieniem a wydobywana jest w kopalni odkrywkowej jako specyficzna forma gliny. Dzięki 

temu polska kreda ma parametry- zawartość CaCO3 – 95 % i reaktywność 98% - 

nieporównywalnie lepsze z każdą inna formą wapnia. Jest bezpieczna w stosowaniu 

zmieniając szybko pH i dostarczając wapń w sposób nieosiągalny dla innych nawozów 

wapniowych. Bez problemów może być stosowana w rolnictwie, w tym w rolnictwie 

ekologicznym (certyfikaty Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego 

Instytutu Badawczego w Puławach). Jest to więc surowiec naturalny, pochodzący ze 

środowiska i dla niego bezpieczny.  
 

Tabela nr 1. Karta informacyjna złoża.  
L.p.              Parametr                         Wartość 

 1 Nazwa złoża Kornica- Nowa 1 

 2 Kopalina główna kreda pisząca 

 3  Kopaliny towarzyszące nie występują 

 4 Położenie złoża działki nr 514/4, 514/8, położone w miejscowości Nowa Kornica w 

gminie Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie  

 5 Użytkownik złoża: adres, telefon, 

faks 

Kredowe Zakłady w Kornicy Adam Flis 

08-205 Nowa Kornica 12 

 6 Właściciel terenu złoża Małżeństwo Marzanna i Adam Flis 

Stara Kornica 211, 08-205 Stara Kornica 

 7 Stan zagospodarowania złoża, Złoże nie jest eksploatowane 
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wcześniejsza eksploatacja 

 8 Klasa gleb na obszarze złoża Grunty rolne klasy V-VI (3,2202 ha) 

 9 Sposób użytkowania powierzchni 

na terenie złoża 

Częściowo w miejscu złoża znajdują się dwa zbiorniki wodne o 

łącznej powierzchni ok. 4850 m
2
 i głębokości ok. 7,0 m. Na 

pozostałym terenie częściowo prowadzona jest uprawa aronii, a 

pozostały teren stanowi nieużytek. 

 10 Obiekty i obszary chronione w 

sąsiedztwie złoża 

Dokumentowane złoże leży poza obszarami prawnie chronionymi z 

uwagi na walory przyrodnicze, krajobrazowe lub kulturowe. Teren 

złoża leży poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych  (GZWP). 

 11 Zagrożenie środowiska przez 

wydobycie przeróbkę kopaliny  

Zmiana powierzchni terenu, zmiana krajobrazu, hałas Wyrobisko 

sięgnie poziomu piezometrycznego wód wgłębnych., co jednak nie 

naruszy stosunków wodnych, gdyż wody nie będą odprowadzane 

poza teren złoża.  

 12 Sposób rozpoznania złoża Złoże rozpoznano 12 otworami wiertniczymi o głębokości od 7,0 

do 24,6 m i ogólnym metrażu 186,6 m. 

  

 13 Budowa geologiczna złoża:  Udokumentowane złoże kredy piszącej stanowi 

przypowierzchniową część utworów kredowych wykształconych 

jako kreda pisząca. Strop złoża stanowią gleba, gliny oraz piaski jak 

również silnie zwietrzałą kredę piszącą charakteryzującą się 

znaczną domieszką utworów ilastych.  

 14 Powierzchnia złoża 32202 m
2
  

 15 Głębokość spągu Od 20,3 do 24,6 m, średnio 21,9 m p.p.t 

 

 16 Miąższość złoża (Z) Od 18,3 do 20,7 m, średnio 19,7 m p.p.t 

Średnio: 28,0 m p.p.t. 

 17 Grubość nadkładu (N) 0,0-5,2 m 

Średnio 2,2 m 

 18 Stosunek N/Z N/Z = 0,00-0,27, średnio 0,11 

 19 Parametry jakościowe kopaliny Wybrane parametry jakościowe kopaliny: 

- zawartość CaCO3 [%] : 84,07 

- zawartość CaO [%]: 47,89 

- zawartość MgO [%]: < 0,06 

- zawartość wody [%]- 19,07 

- gęstość objętościowa: 1,8 g/cm
3
  

 

 20 Poziomy wodonośne Od 158,4 m do 158,6 m npm, ok. 7,0 m p.p.t zwierciadło 

swobodne, klasa wód I 

 

 21 Obliczona wielkość zasobów 11452500 Mg ( 634379 m
3
) kredy piszącej 

 

 22 Przewidywany sposób eksploatacji Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym 

 23 Przewidywana wielkość rocznego 

wydobycia 

do 13 500 m
3
/rok  

 24 Przewidywany sposób przeróbki 

kopaliny 

nie przewiduje się 

 25 Kierunki zastosowań kopaliny Kopalina może być stosowana: 

- jako wypełniacz do farb, 
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- jako dodatek do pasz, 

- do odkwaszania gleb, 

- do poprawy struktury gleb, 

- jako dodatek przy produkcji okrywy do pieczarek, 

- w przemyśle chemicznym i gumowym, 

- w ogrodnictwie 

 26 Przewidywany sposób 

rekultywacji wyrobiska 

Po zakończeniu eksploatacji złoża zostaną wykonane: 

- złagodzenie nachylenia ciosów skarp wyrobiska do kąta 40
0
, 

(odpowiadające nachyleniu 1:1,2), 

- teren wokół wyrobiska zostanie uporządkowany, 

Zawodnione wyrobisko zostanie zagospodarowane w kierunku 

hodowli ryb. 

 27 Inne uwagi: (dotyczące złoża i 

sposobu jego eksploatacji) 

Eksploatacja nie może przekroczyć granic ustalonych w koncesji. 

Teren zakładu górnicze należy oznaczyć tablicami informacyjno-

ostrzegawczymi. 

Należy utrzymywać bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w 

warstwie suchej – 60
o
 i 45 

0
 w warstwie zawodnionej 

Każda maszyna urabiająca powinna mieć ustaloną bezpieczną 

odległość od krawędzi skarpy. 

Maszyny winny być wyposażone w sprzęt gaśniczy. 

Na koparce winna być opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu 

środków transportowych. 

Operatorzy maszyn winni posiadać wymagane uprawnienia do ich 

obsługi. 

 

Eksploatacja złoża kredy piszącej „Kornica-Nowa 1” będzie prowadzona metodą 

odkrywkową w systemie ścianowo-zabierkowym, dwoma piętrami przy użyciu jednej koparki 

z osprzętem podsiębiernym na podwoziu gąsienicowym.  

Piętro I w warstwie suchej pokładu nad piezometrycznym poziomem wody gruntowej do 

głębokości średniej ok. 7 m p.p.t. Piętro II w warstwie zawodnionej, do głębokości złoża czyli 

ok. 20,0 m. 

Podczas wydobycia będzie utrzymywany bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w 

warstwie suchej 600 i warstwie zawodnionej 450. 

Urobek będzie ładowany za pomocą ww. koparki na przyczepy pojazdu ciężarowego o 

ładowności 16 t i transportowany na hałdę utworzoną na terenie kopalni. Po kilkudniowym 

przeschnięciu, urobek za pomocą ładowarki będzie zasypywany do mobilnej przesiewarki i 

przesiewany na frakcję grubą i drobną. Frakcja gruba będzie rozgniatana za pomocą 

ładowarki i powtórnie przesiewana, natomiast frakcja drobna będzie ładowana za pomocą 

ładowarki na przyczepę pojazdu ciężarowego o ładowności 16 t i wywożona z terenu kopalni 

do odbiorców – głównie rolnictwo oraz do planowanego w sąsiedztwie zakładu przerobu 

kredy. 

      Przed rozpoczęciem eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia robót wydobywczych 

zdejmowany będzie nadkład. Usuwanie nadkładu będzie się odbywać przy pomocy koparki. 

Nadkład będzie gromadzony poza wyrobiskiem eksploatacyjnym na pasach ochronnych 

wyrobiska górniczego. Nadkład zostanie wykorzystany do uformowania zabezpieczającego 
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wału ziemnego wokół wyrobiska o wysokości ok. 3,0 m, który będzie pełnił funkcję 

zabezpieczającą oraz funkcję ekranu akustycznego. 

      Wszystkie czynności związane z procesem technologicznym wydobywania kopaliny 

oraz działania organizacyjne będą prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w koncesji, 

zasadami techniki górniczej oraz przepisami BHP. Nadzór nad ruchem zakładu górniczego 

będzie sprawował kierownik ruchu zakładu górniczego. Kontrolę nad zgodnością 

prowadzonego ruchu zakładu górniczego z przepisami prawa w tym zakresie, będzie 

sprawował Dyrektor OUG w Warszawie, natomiast nadzór koncesyjny sprawowany będzie 

przez Starostę Powiatu Łosickiego.  

       Wszelkie prace, związane z wydobyciem kopaliny będą prowadzone wyłącznie w 

porze dziennej, okresowo w zależności od zapotrzebowania i zbytu. Ze względu na 

właściwości kopaliny wydobycie będzie prowadzone jedynie w dni bezdeszczowe. 

Przewiduje się prowadzenie wydobycia przez ok. 200 dni w roku. Eksploatacja prowadzona 

będzie tylko w granicach udokumentowanego złoża, tj. w granicach obszaru górniczego. 

Przewidywane, średnie miesięczne wydobycie kredy wyniesie 2000 ton (ok. 1100 m3), co 

daje rocznie 24000 ton (ok. 13200 m3). Dziennie maksymalnie wystąpi wyjazd do 10 

pojazdów ciężarowych z transportem kredy do odbiorców. 
 

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKA. 

 

3.1. Geomorfologia. 

 Morfologicznie rozpatrywany obszar położony jest w obrębie mezoregionu Równina 

Łukowska wchodzącego w skład makroregionu Nizina Południowopodlaska. 

 

3.2. Wody powierzchniowe. 

 Teren planowanej inwestycji leży w zlewni rzeki Klukówki, która przepływa po stronie 

południowej w odległości ok. 4,0 km. Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski,  teren 

planowanej kopalni jest położony w zlewni elementarnej o nazwie „Dopływ ze Starej 

Kornicy”. 

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji na terenie dorzecza Wisły 

zastosowanie ma zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 22 lutego 2011r. Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły /M.P. nr 49, poz. 549/ oraz 

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

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły /Dz. U. z 2016r., poz. 1911/. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych ustalonych na mocy 

art. 4 „Ramowej Dyrektywy Wodnej” to: 

- dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału, 

- dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego 

potencjału ekologicznego, 
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-  w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych 

JCWP „Klukówka od źródeł do dopływu spod Walimia” wg. rejestru krajowego nr 

PLRW2000172664649. Jest to naturalna część wód o złym stanie zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny i dobry 

stan chemiczny wód. 

Obecnie brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty osiągnięcia celów 

środowiskowych. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania 

racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie 

generowało nieuzasadnione koszty. W związku z prowadzonymi w latach 2014-2015 

badaniami monitoringowymi możliwe będzie w roku 2016 przeprowadzenie oceny 

rzeczywistego stanu i zagrożenia JCWP. W przypadku potwierdzenia złego stanu 

wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe 

postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich 

wymaganej skuteczności. 
 

3.3. Tereny zalewowe. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana poza terenami 

zagrożonymi podtopieniami. 

 

3.4. Wody podziemne. 

Zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce, 

wymagających szczególnej ochrony”, 1: 50 0000. AGH. Kraków 1990”. opracowanym pod 

kierunkiem A.S. Kleczkowskiego, teren planowanej inwestycji położony jest poza Głównymi 

Zbiornikami Wód Podziemnych. 

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji na terenie dorzecza Wisły 

zastosowanie ma rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie 

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły /Dz. U. z 2016r., poz. 1911/. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych ustalonych na mocy art. 

4 „Ramowej Dyrektywy Wodnej” to: 

- 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 w skutek 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. 
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Przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych 

JCWPd nr 67. Stan ilościowy wód dobry, stan chemiczny  słaby. Wody zagrożone są ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

Niedotrzymywanie celów środowiskowych wynikają ze względu na zmiany chemizmu wód 

związane są z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt małym stopniem 

skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami. Dominująca presją jest 

oddziaływanie terenów rolniczych (nawożenie) oraz niezorganizowana gospodarka wodno-

ściekowa na obszarach wiejskich. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla 

JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające negatywny wpływ presji na 

stan JCWPd. Niemniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt 

krótki, aby mogła nastąpić poprawa stanu wód. Poprawa przewidywana jest w dalszej 

perspektywie czasowej. 

 

Ujęcia wód podziemnych. 

 W odległości ok. 15 m od granicy działki planowanej kopalni znajduje się ujęcie wód 

podziemnych składające się z trzech studni wraz ze stacją uzdatniania wody. W przeszłości 

głównym odbiorcą wody były Kornickie Zakłady Kredowe. Aktualnie eksploatowana jest tylko 

studnia nr 3 oraz doraźnie studnia nr 2A. Studnia nr 1 na skutek awarii została bezpowrotnie 

wyłączona. 

Zasoby eksploatacyjne studni nr 3 wynoszą 73,0 m3/h i obejmują trzeciorzędowy 

poziom wodonośny, który stabilizuje się na głębokości 48 m (120 m n.p.m.). Oprócz tego w 

pakiecie osadów czwartorzędowych występują dwa zwierciadła wody: swobodny na 

głębokości 3,7 m oraz naporowy nawiercony na głębokości 22 m a następnie ustabilizowany 

na głębokości 5,9 m p.p.t. Ujmowany przez ujęcie poziom wodonośny jest izolowany od 

zanieczyszczeń z powierzchni utworami słaboprzepuszczalnymi w postaci mułków i pyłu 

piaszczystego. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono dla 

ujęcia strefę ochronną. Prace wydobywcze będą prowadzone poza tą strefą. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kredy piszącej „Kornica-Nowa 1” budowa 

geologiczna w miejscu planowanej kopalni przedstawia się następująco (w metrach): 

- 0 - 0,4 humus, 

- 0,4 - 3,0 – piasek drobnoziarnisty 

- 3,0 – 20,5 m kreda pisząca  

Pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym zalega na głębokości ok. 7,0 m.  

 

Kierunek spływu wód gruntowych 

Ze względu na odległość oraz położenie w zlewni elementarnej można przyjąć, że 

kierunek spływu wód gruntowych występuje w stronę południową w stronę cieku Dopływ ze 

Starej Kornicy. 
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3.5. Warunki klimatyczne (meteorologiczne) 

Według Romera przedmiotowy teren zaliczany jest do Rejonu Wschodniego, czyli 

chłodnego z wpływami kontynentalnymi. 

W ocenie jakości powietrza istotnym elementem są warunki meteorologiczne, które 

bezpośrednio wpływają na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Należą do 

nich: temperatura, wiatry, a także stany równowagi atmosfery. Wykorzystano dane 

najbliższej stacji meteorologicznej w Siedlcach. 

Niskie temperatury w zimie i jesienią sprzyjają wyniesieniu termodynamicznemu 

zanieczyszczeń oraz ich większemu rozproszeniu, odwrotnie niż w czasie wiosny i lata, kiedy 

występują małe różnice temperatur między gazami odlotowymi z emitora a powietrzem 

zewnętrznym. 

Wysokie prędkości wiatrów będą powodowały rozpraszanie zanieczyszczeń w dużej 

objętości powietrza, natomiast rozkład kierunków dominujących w róży wiatrów sprawia, że 

najbardziej na emisję będą narażone tereny leżące po stronach północno-wschodnich i 

wschodnich od emitorów. 

Udział poszczególnych stanów równowagi atmosfery przedstawia się następująco: 

  4 – obojętny        49,5%; 

3 - lekko chwiejny  20,6%; 

6 – stały  15,3%; 

2 – chwiejny          8,8%; 

5, 1 - lekko stały, silnie chwiejny     5,9% przypadków w roku. 

Na rozpatrywanym obszarze dominują stany 4, 3 i 6, które hamują rozpraszanie się 

zanieczyszczeń w kierunku pionowym. Smuga zanieczyszczeń odprowadzanych z emitorów 

będzie docierać do powierzchni ziemi w pewnej odległości. 

Wiatry. 
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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  

    
Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru % 

   
 1 m/s  2 m/s  3 m/s  4 m/s  5 m/s  6 m/s  7 m/s  8 m/s  9 m/s 10 m/s 11 m/s 

  27,47    16,42    15,11    12,91    10,41     7,24     5,56     2,78     1,06     0,74     0,30  

 

Stacją anemometryczną, reprezentatywną dla analizowanego terenu jest stacja 

meteorologiczna w Siedlcach, zgodnie z ustaleniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. Podstawowe parametry stacji: 

 - wysokość anemometru    - ha = 13.0 m  

 - średnia temperatura dla roku   - tor = 280,3 K  

 - średnia temperatura dla okresu letniego  - tol = 286,8 K 

 - średnia temperatura dla okresu zimowego - toz =  273,8 K 

 

 Poza ilością emitowanych zanieczyszczeń i warunkami technicznymi emitorów 

(parametry emisji), decydujący wpływ na rozprzestrzenianie się i przemiany zanieczyszczeń 

w atmosferze, mają warunki meteorologiczne. 

 Z wielu elementów charakteryzujących stany atmosfery, najważniejsze to: 

- pionowy gradient temperatury 
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- poziom opadów atmosferycznych i ich struktura 

- temperatura powietrza 

- częstość występowania określonych kierunków wiatrów 

- wilgotność względna powietrza i zachmurzenie 

- przemiany chemiczne i fotochemiczne w atmosferze 

 

Pionowy gradient temperatury - ma istotny wpływ na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń, szczególnie w warstwie przyziemnej. Jest on głównym mechanizmem 

powstawania turbulencji atmosferycznej oraz czynnikiem ułatwiającym lub utrudniającym 

wymianę mas powietrza. Najbardziej korzystna dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest 

równowaga chwiejna, najmniej korzystna - równowaga stała.  

 

Opady atmosferyczne - nie wpływają zasadniczo na warunki rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w atmosferze. Wpływają one na znaczne obniżenie wysokości stężeń, 

powodując wymywanie zanieczyszczeń, szczególnie zanieczyszczeń pyłowych.  

 

Temperatura powietrza - jest jednym z decydujących elementów dla wyniesienia 

termicznego gazów. Wzrost wyniesienia termicznego jest proporcjonalny do różnicy między 

temperaturą powietrza, a temperaturą emitowanych gazów.  

Średnia temperatura powietrza na analizowanym terenie wynosi 7,5 oC. Ujemne 

temperatury powietrza utrzymują się średnio od grudnia do marca. Średnia temperatura dla 

okresu grzewczego wynosi 1,0 oC, natomiast dla okresu letniego 14,0 oC. Średnie wartości 

temperatur okresu zimowego i jesiennego są wartościami niskimi, sprzyjającymi zwiększeniu 

wyniesienia termiczno-dynamicznego zanieczyszczeń, a więc ich szybszemu rozproszeniu. 

Najbardziej niekorzystne temperaturowo są wiosna i lato. Mniejsza niż zimą różnica między 

temperaturą gazów, a temperaturą powietrza zewnętrznego nie sprzyjają rozproszeniu 

zanieczyszczeń obniżając tym samym znacznie efekt wyniesienia termicznego. 

 

Prędkość i kierunki wiatrów - zasadniczo wpływają na rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń z uwagi na to, że ruch zanieczyszczeń odbywa się zawsze z kierunkiem wiatru. 

Udział poszczególnych kierunków wiatrów przedstawiono wyżej.  

 

Wilgotność powietrza i zachmurzenie - zachmurzenie niekorzystnie wpływa na 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Szczególnie niekorzystne warunki występują przy 

istnieniu chmur warstwowych. Zachmurzenie, podobnie jak inwersja termiczna, tworzy jakby 

"sufit", hamujący parametry wyniesienia termicznego. 

 

3.6. Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego 

Stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest 

kształtowany głównie przez zanieczyszczenia pochodzące z ruchu pojazdów po drogach. 

WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim pismem z dnia 08 maja 2017r. 

określił stan jakości powietrza (wartości uśrednione dla roku) dla następujących substancji 

zanieczyszczających: 
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Pył zawieszony PM10 – 22 µg/m3 

Pył zawieszony PM2,5 – 17 µg/m3 

Dwutlenek azotu – 8 µg/m3 

Dwutlenek siarki – 4 µg/m3 

Tlenek węgla – 300 µg/m3 

Benzen – 0,7 µg/m3  

Ołów – 0,05 µg/m3 

Dla pozostałych, rozpatrywanych substancji zanieczyszczających tło przyjęto w 

wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

[13]. 

 

3.7. Aktualny stan klimatu akustycznego 

Klimat akustyczny w rejonie planowanej inwestycji związany jest głównie z 

poruszającymi się pojazdami po drodze powiatowej. 

 W dniu 23 maja 2017r. wykonano pomiary własne tła akustycznego w porze dnia na 

danym terenie w jednym punkcie pomiarowym zlokalizowanym w sąsiedztwie najbliższego 

budynku mieszkalnego. Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody [14] 

z zastosowaniem miernika dźwięku I klasy typu SVAN912 z kalibratorem I klasy dokładności 

typ 4230 Bruel&Kjaer– świadectwo wzorcowania nr 4434.1-M34-4180-995/10.  

W wyniku pomiarów otrzymano tło akustyczne w porze dnia na poziomie 43,0 dB. 

 

3.8. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody. 

3.8.1. Rezerwaty przyrody 

 Najbliżej położonym rezerwatem jest rezerwat leśny Chmielinne, który znajduje się w 

odległości ok. 9,9 km w kierunku południowo-wschodnim. Rezerwat utworzono się w celu 

zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu łęgowego (w szczególności 

jesionowo-olchowego i wiązowego). 

 

3.8.2. Parki Krajobrazowe 

 Najbliżej położony jest Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu - otulina w 

odległości ok. 8,0 km w kierunku północnym. 

Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu został ustanowiony w 1994 roku na 

powierzchnia 30904 ha w celu zachowanie w stanie nie naruszonym najcenniejszych pod 

względem przyrodniczym i kulturowym fragmentów lewobrzeżnej doliny Bugu. 

 

3.8.3. Parki Narodowe 

 W promieniu 30 km brak Parków Narodowych. 
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3.8.4. Obszary Chronionego Krajobrazu 

 Najbliżej położonym obszarem chronionego krajobrazu jest Obszar Chronionego 

Krajobrazu Dolina Bugu, który znajduje się w odległości ok. 12,8 km w kierunku północnym. 

Głównym celem utworzenia OCHK jest ochrona terenów o dużych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych. 

 

3.8.5. Pomniki przyrody  

W bezpośrednim sąsiedztwie lub w strefie oddziaływania inwestycji na środowisko nie 

występują pomniki przyrody ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  

 

3.8.6. Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe 

 Najbliżej położonym zespołem przyrodniczo-krajobrazowych jest ZPK „Głogi”, który 

znajduje się w odległości ok. 16,9 km w kierunku północnym. Szczególną wartość tego 

obiektu stanowią dobrze zachowane utwory polodowcowe w postaci serii wzniesień o 

znacznej wysokości względnej, poprzecinane siecią wąwozów powstałych w wyniku 

działalności erozyjnej wód, spływających z wysoczyzny do doliny Bugu. Są też bardzo 

interesujące i zróżnicowane zbiorowiska obfitujące w rzadkie gatunki kserotermiczne. Zespół 

to ostoja wielu gatunków ptaków. 

 

3.8.7. Obszary Natura 2000 

Najbliżej planowanej inwestycji znajdują się następujące obszary wchodzące w skład 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

 

obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

 

• Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) odległość ok. 12,0 km w kierunku północno-

wschodnim 

Obszar obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora 

Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. 

Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu, oraz wokół 

pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych.  

Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. 

Występują co najmniej 22 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 6 gatunków z 

Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 

Bogata fauna bezkręgowców, m.in. interesujące gatunki pająków.  

Cenny kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym charakterze naturalnym, oraz szereg 

zbiorowisk roślinnych związanych z siedliskami wilgotnymi. Stanowiska rzadkich gatunków 

roślin. 

Największe zagrożenie dla tutejszej awifauny stwarzają obwałowania i odcinanie 

starorzeczy od współczesnego koryta rzeki oraz zabudowa doliny. Zanieczyszczenie wód, 

melioracje, tamy zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa drzewostanów w kierunku 

monokultur sosnowych, kłusownictwo, to kolejne czynniki, zagrażające ptakom i przyrodzie 

obszaru. 
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• Dolina Liwca (PLB140002) odległość ok. 21,5 km w kierunku zachodnim 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Liwiec, od źródeł do ujścia rzeki do Bugu, z łąkami i 

zalewowymi pastwiskami utworzonymi na zmeliorowanych bagnach.  

Występuje tutaj, co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Ważna ostoja ptaków wodno-błotnych, 

szczególnie w okresie lęgowym. 

W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 

gatunków ptaków: cyraneczka, cyranka, czerinca, czajka, kulik wielki (PCK), rybitwa 

białowąsa (PCK), brodziec piskliwy, rycyk; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują 

perkoz rdzawoszyi, bocian biały, krzyżówka, błotniak stawowy, derkacz, sieweczka rzeczna, 

kszyk, rybitwa czarna, podróżniczek, strumieniówka, ortolan. 

Głównym zagrożeniem dla obszaru są melioracje, powodujące osuszenie terenu. 

 

obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO) 

 

� Ostoja Nadbużańska (PLH140011) odległość ok. 11,5 km w kierunku północno-

wschodnim 

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora 

Zegrzyńskiego. Większość doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. 

Obszary bagienne są usytuowane głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół 

pozostałych fragmentów dawnych koryt rzecznych. Dominują siedliska nieleśne: łąki i 

pastwiska oraz uprawy rolnicze. 

Naturalna dolina dużej rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o 

zachowanym naturalnym charakterze oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z 

siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na dużych powierzchniach, 16 rodzajów 

siedlisk z tego obszaru znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Stwierdzono 

tu występowanie 21 gatunków z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jest to jeden z 

najważniejszych obszarów dla ochrony ichtiofauny w Polsce. Obejmuje 

ona 10 gatunków ryb z II Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z koza złotawą i 

kiełbiem białopłetwym. Stanowiska rzadkich gatunków roślin w tym 2 gatunki z II Załącznika 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

Obszar ma również duże znaczenie dla ochrony ptaków. 

Zagrożenia dla obszaru to obwałowania i odcinanie starorzeczy od współczesnego koryta 

rzeki; zanieczyszczenie wód, melioracje, tamy zaporowe, trasy szybkiego ruchu, przebudowa 

drzewostanów w kierunku monokultur sosnowych, kłusownictwo. 

 

� Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014) odległość ok. 21,1 km w 

kierunku północnym 

 Ostoję stanowią 2 miejsca występowania mopka - gatunku nietoperza z załącznika II 

Dyrektywy Siedliskowej oraz innych gatunków nietoperzy: mroczek pozłocisty, mroczek 

późny, nocek Brandta, nocek rudy, nocek Natterera, gacek brunatny i gacek szary. 
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Do najpoważniejszych zagrożeń należą: uszczelnianie wlotów do kryjówek, remonty i 

przebudowa schronień nietoperzy szczególnie w okresie ich rozrodu, wykorzystanie 

toksycznych środków ochrony drewna i nadmierne udostępnianie turystyczne kryjówek. 

 
3.9. Usytuowanie przedsięwzięcia na tle korytarzy migracji zwierząt 

 Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej GDOŚ, przedmiotowa 

inwestycja położona jest poza Korytarzami Ekologicznymi. 

 

4. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI. 

 

W zasięgu bezpośredniego potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz tereny 

objęte ochroną konserwatorską. 

 

5. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

 

Odstąpienie od eksploatacji złoża kredy oznacza, że na czas wydobycia nie wzrosną 

obecne poziomy hałasu i emisji do powietrza. 

Wariant ten jest nie do przyjęcia z ekonomicznego punktu widzenia. Środowisko 

lokalizacji inwestycji jest przekształcone przez człowieka i cechuje się przeciętnymi walorami 

naturalnymi. Teren kopalni jest ujęty w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stara Kornica. Wykonana analiza pokazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

negatywnie oddziaływać na ludzi oraz środowisko naturalne. 

 

6. OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

6.1. Wariant proponowany przez inwestora. 
 

Wariant inwestorski zakłada wydobycie kredy piszącej metodą odkrywkową ze złoża 

zlokalizowanego na działkach nr geod. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gmina Stara 

Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Inwestorem są Kredowe Zakłady w 

Kornicy Adam Flis, Nowa Kornica 12, 08-205 Kornica. Wydobycie będzie prowadzone bez 

wypompowywania wody z wyrobiska górniczego. 

 

6.2. Racjonalny wariant alternatywny. 
 

Za racjonalny wariant alternatywny można przyjąć prowadzenie pompowania wody z 

wyrobiska górniczego celem obniżenia zwierciadła wody. Pompowanie wody wiąże się z 

koniecznością wykonania zbiornika celem sedymentacji mleczka kredowego oraz 

poprowadzenia wypompowywanej wody poza teren wyrobiska górniczego. W wyniku 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Kopalnia kredy piszącej KORNICA-NOWA 1” 
w m. Nowa Kornica, gmina Stara Kornica, powiat łosicki 

 

 

  20 

    

pompowania wody uległby obniżeniu poziom zwierciadła wód gruntowych, co mogłoby w 

sposób negatywny oddziaływać na znajdujące się blisko ujęcie wód podziemnych. 
 

6.3. Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 
 

Ze względu na informacje podane powyżej można ocenić, że wariant inwestorski 

będzie najkorzystniejszy dla środowiska ze względu na brak pompowania wód z wyrobiska 

górniczego. 

 

7. UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU WRAZ ZE WSKAZANIEM JEGO WPŁYWU NA 

ŚRODOWISKO. 

 

 Dokonano wyboru wariantu inwestorskiego jako cechującego się niewielkim 

oddziaływaniem na środowisko przy zachowaniu korzyści ekonomicznych, a zatem wyboru 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wariant inwestorski przyjęto do dalszej 

analizy w zakresie oddziaływania na środowisko, gdzie określono jego wpływ na 

poszczególne komponenty środowiska.  

 

7.1. Oddziaływanie na ludzi, dobra materialne 

 

 Teren kopalni będzie oznaczony odpowiednimi tablicami. Na terenie kopalni będzie 

pracowała jedna koparka, jedna ładowarka oraz mobilny przesiewacz. Dzienny transport 

urobku wyniesie do 10 pojazdów ciężarowych. Ciężki sprzęt jaki będzie pracował na terenie 

kopalni będzie zlokalizowany w pewnej odległości od najbliższej zabudowy.  

Teren zakładu górniczego będzie oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. 

Będzie utrzymywać bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w warstwie suchej – 60o i 450 

w warstwie zawodnionej. 

Każda maszyna urabiająca będzie miała ustaloną bezpieczną odległość od krawędzi skarpy. 

Maszyny będą wyposażone w sprzęt gaśniczy. 

Na koparce będzie opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu środków transportowych. 

Operatorzy maszyn będą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 

 W związku z odległością od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, częstotliwością 

ruchu pojazdów oraz skalą działalności oraz ww. rozwiązaniami można ocenić, że nie 

wystąpią znaczące oddziaływania na ludzi i dobra materialne na etapie funkcjonowania 

kopalni. 

 

7.2. Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta 

 

Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi załącznik nr 12 do przedmiotowego raportu. 
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7.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Ujęcia wód podziemnych. 

 W odległości ok. 15 m od granicy działki planowanej kopalni znajduje się ujęcie wód 

podziemnych składające się z trzech studni wraz ze stacją uzdatniania wody. W przeszłości 

głównym odbiorcą wody były Kornickie Zakłady Kredowe. Aktualnie eksploatowana jest tylko 

studnia nr 3 oraz doraźnie studnia nr 2A. Studnia nr 1 na skutek awarii została bezpowrotnie 

wyłączona. 

Zasoby eksploatacyjne studni nr 3 wynoszą 73,0 m3/h i obejmują trzeciorzędowy 

poziom wodonośny, który stabilizuje się na głębokości 48 m (120 m n.p.m.). Oprócz tego w 

pakiecie osadów czwartorzędowych występują dwa zwierciadła wody: swobodny na 

głębokości 3,7 m oraz naporowy nawiercony na głębokości 22 m a następnie ustabilizowany 

na głębokości 5,9 m p.p.t. Ujmowany przez ujęcie poziom wodonośny jest izolowany od 

zanieczyszczeń z powierzchni utworami słaboprzepuszczalnymi w postaci mułków i pyłu 

piaszczystego. Dla ujęcia nie wyznaczono stref ochronnych. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kredy piszącej „Kornica-Nowa 1” budowa 

geologiczna w miejscu planowanej kopalni przedstawia się następująco (w metrach): 

- 0 - 0,4 humus, 

- 0,4 - 3,0 – piasek drobnoziarnisty 

- 3,0 – 20,5 m kreda pisząca  

Pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym zalega na głębokości ok. 7,0 m.  

Na teren kopalni nie będzie doprowadzona woda. Nie będą również powstawać 

ścieki. Pracownicy kopalni będą korzystać z zaplecza socjalnego w istniejącym budynku 

biurowo-magazynowym. Wody wgłębne nie będą odprowadzane poza teren złoża. Na 

terenie kopalni będą powstawać jedynie odpady z przesiewu kopaliny. Będą to różnego 

rodzaje kamienie, które będą gromadzone w wyznaczonym miejscu.  

  W trakcie wykonanych badań geologicznych złoża wody wgłębne o zwierciadle 

swobodnym wystąpiły na głębokości ok. 7,0 m p.p.t. Wydobycie kopaliny będzie prowadzone 

zarówno w warstwie suchej jak i nawodnionej. Nie będzie jednak prowadzone 

wypompowywanie wody. Nawodniony urobek będzie osuszany na hałdzie, a woda z hałdy 

częściowo odparuje, a częściowo wsiąknie w grunt.  

W wyniku prowadzonego wydobycia kredy swobodne zwierciadło wód gruntowych 

które występuje obecnie na głębokości ok. 7,0 m może ulec obniżeniu. Nie będzie to miało 

jednak wpływu na zasoby wodne pobliskiego ujęcia wód podziemnych, ponieważ ujmowana 

warstwa wodonośna o zwierciadle napiętym znajduje się na głębokości ok. 48 m i jest 

oddzielona od innych warstw wodonośnych, natomiast głębokość planowanej kopalni 

wyniesie ok. 20 m. 

 

Wnioski: 

 Przewidziane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne w postaci: 
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- eksploatowane będą wyłącznie sprawne technicznie maszyny i pojazdy, pozbawione śladów 

wycieku płynów eksploatacyjnych, 

- maszyny i pojazdy będą poddawane okresowym przeglądom, 

- na terenie kopalni nie będzie prowadzona wymiana płynów eksploatacyjnych, 

- wody wgłębne nie będą odprowadzane poza teren złoża, co nie naruszy stosunków 

wodnych na terenie kopalni, 

- zastosowanie mat sorbentowych do usuwania ewentualnych wycieków substancji 

niebezpiecznych z maszyn i taboru samochodowego, 
spowodują, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na wody 

powierzchniowe i podziemne. 

 

7.4. Oddziaływanie na powietrze 

 

Podczas wydobycia kredy źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca 

sprzętu i ruch pojazdów o napędzie spalinowym: 

- koparka – 1 szt. 

- ładowarka – 1 szt. 

- pojazdy wywożące urobek,  

- mobilny przesiewacz zasilany z agregatu prądotwórczego. 

 Ponadto w analizie uwzględniono wpływ planowanego zakładu przerobu kredy. 

 

7.4.1. Emisja z maszyn. 

 Wartości wskaźników emisji dla ciężkich maszyn budowlanych przyjęto wg 

"EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook - 2007, Technical report No 16/2007", 

 
Tabela nr 2. Wskaźniki emisji w g na kg spalonego ON z silników wysokoprężnych (Diesla) w 
maszynach budowlanych według EMEP/CORINAIR 

Lp. Substancja  Wskaźnik emisji g/kg 

1 Dwutlenek azotu 6,8 

2 pył  2,3 

3 tlenek węgla 15,8 

4 benzen 0,005 

5 Węglowodory alifatyczne 7,08 
 

Dane do obliczeń: 

- zużycie paliwa przez koparkę  i ładowarkę – 10l/h = 8,4 kg/h (dla gęstości ON=0,84 kg/l) 

- czas pracy koparki i ładowarki w ciągu dnia roboczego – 15 h 

- czas pracy koparki i ładowarki w ciągu roku – 15 x 200 = 3000 h 
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Tabela nr 3. Emisja z koparki i ładowarki. 

Lp. Substancja  Emisja 

[kg/h] 

Emisja 

roczna 

[Mg/rok] 

1 Dwutlenek azotu 0,057 0,171 

2 pył 0,02 0,060 

3 tlenek węgla 0,13 0,390 

4 benzen 0,00004 0,00012 

5 Węglowodory alifatyczne 0,059 0,178 

 

Zgodnie z CEIDARS skład frakcyjny pyłu wynosi: 

- pył PM2,5 – 92% 

- pył PM2,5-10 – 8% 

- pył PM>10 – 0% 

Ze względu na operowanie w jednym miejscu, dla koparki i ładowarki przyjęto emitor 

punktowy o wysokości 0,5 m. 

 

7.4.2. Emisja z agregatu prądotwórczego 

 

 Na potrzeby zasilenia mobilnego przesiewacza zostanie zainstalowany wolnostojący 

agregat prądotwórczy o mocy 60 kW opalany olejem opalowym lekkim. 

Parametry agregatu: 

- maksymalne zużycie oleju opałowego  - 17,1 l/h 

- czas emisji przy maksymalnym obciążeniu –3000 h/rok przy obciążeniu 100% 

- olej opałowy: wartość opałowa 35900 kJ/kg, zawartość popiołu 0,0025%, zawartość siarki 

0,3% 

- emitor pionowy, zadaszony o wysokości 2,0 m i średnicy 0,1 m  

Wielkość emisji obliczono w oparciu o moduł „Spalanie” do programu Operat-FB, który 

wylicza emisję m.in. na podstawie KOBIZE „Wskaźniki emisji ze spalania paliw – kotły o 

nominalnej mocy cieplnej do 5 MW”. 

 

Tabela 4. Emisja maksymalna i roczna z agregatu prądotwórczego 
 Bmax = 0,0171 m

3
/h   Brok = 51,3 m

3
/rok 

Nazwa zanieczyszczenia Wskaźnik 

emisji 

Emisja maksymalna Emisja roczna i średnioroczna 

 kg/m
3 

mg/s kg/h Mg/rok kg/h 

Pył  0,34   1,615   0,00581   0,01744   0,001991  

 w tym pył do 2,5 µm  0,3186   1,513   0,00545   0,01634   0,001866  

 w tym pył do 10 µm  0,3264   1,550   0,00558   0,01674   0,001911  

Dwutlenek siarki (SO2)  5,1   24,23   0,0872   0,2616   0,02987  

Tlenki azotu jako NO2  2   9,50   0,0342   0,1026   0,01171  

Tlenek węgla (CO)  0,57   2,708   0,00975   0,02924   0,00334  

Czas emisji = 3000   godzin 
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Zgodnie z CEIDARS skład frakcyjny pyłu wynosi: 

- pył PM2,5 – 92% 

- pył PM2,5-10 – 8% 

- pył PM>10 – 0% 

 

7.4.3. Emisja z pojazdów wywożących kredę. 

W związku z funkcjonowaniem kopalni wystąpi ruch pojazdów ciężarowych z 

następującą częstotliwością: 

- odbiór urobku – 2000 pojazdów w ciągu roku, 

Obliczenia wielkości emisji z transportu dokonano za pomocą modułu „Samochody” do 

programu Operat-FB. Wskaźniki emisji dla przyjęto na podstawie metodyki zaproponowanej 

przez prof. Z. Chłopka (Politechnika Warszawska). 

Dane do obliczeń  

- maksymalna godzinowa częstotliwość ruchu pojazdów – 2 poj. cięż,  

- długość drogi pokonywanej przez dany pojazd – 763 m (wjazd + wyjazd)  

- prędkość pojazdów 10 km/h 

- czas trwania emisji w ciągu roku 153 h (czas dla 2000 pojazdów w ciągu roku) 

 

Tabela. 5. Zestawienie emisji ze spalania paliw w silnikach pojazdów transportujących urobek 

Substancja Emisja maksymalna 

[mg/s] 

Emisja roczna 

 [kg] 

Tlenek węgla 1,6503 0,909 

Benzen 0,025392 0,0140 

W. alifatyczne 0,9327 0,514 

W. aromatyczne 0,27982 0,154 

Dwutlenek azotu 3,259 1,795 

Pył ogółem 0,30249 0,167 

Dwutlenek siarki 0,24616 0,136 

 

Przyjęto emitor liniowy o długości 381,5 m i wysokości 0,5 m.  

 

 Podczas transportu urobku po nieutwardzonych drogach na terenie kopalni może 

wystąpić emisja wtórna pyłu. Celem ograniczenia emisji prędkość pojazdów będzie 

ograniczona do 10 km/h oraz okresowo w zależności od potrzeb będzie prowadzone 

polewanie dróg wodą z beczkowozu. 

 

7.4.4. Źródła emisji na terenie planowanego zakładu przerobu kredy. 

 

 Źródła emisji na terenie planowanego na działce nr geod. 514/8 zakładu przerobu 

kredy przyjęto zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko pn. „Budowa budynku z 

linią technologiczną przerobu kredy piszącej” opracowanym w lutym 2013r. 
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1. Suszarnia - spalanie gazu płynnego w palniku 

 

 Źródłem emisji ze spalania paliw eksploatowanym na terenie planowanego zakładu 

będzie palnik suszarni obrotowej zasilany gazem płynnym. Przewidywana moc palnika 

około 1.0 MW. Odprowadzenie spalin do powietrza emitorem stalowym o wysokości h = 

8.0 m i średnicy d = 0.60 m. Wprowadzane do powietrza będą  substancje zanieczyszczające 

z procesu spalania paliw tj. pył zawieszony, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenek 

węgla. Sprawność palnika minimum 90 %, temperatura spalin za kotłem 420 K. Zużycie 

paliwa w skali roku  to około 30 000  kg.  Czas pracy urządzenia wyniesie około 6240 godzin  

w roku. 

 

Tabela 6: Zestawienie emisji ze spalania gazu płynnego w suszarni. 

Substancja Emisja maksymalna 

[kg/h] 

Emisja roczna 

 [Mg/rok] 

Dwutlenek siarki 0,0087 0,003 

Dwutlenek azotu 0,2227 0,0768 

Tlenek węgla 0,0626 0,0216 

pył 0,0044 0,0015 

 

Zgodnie z CEIDARS skład frakcyjny pyłu wynosi: 

- pył PM2,5 – 99,2% 

- pył PM2,5-10 – 0,2% 

- pył PM>10 – 0,6% 

 

2. Suszarnia – emisja pyłu  

 

 Ww. emitorem będzie również odprowadzany pył powstający w procesie suszenia 

kredy. 

Linia technologiczna wyposażona będzie  w wysokosprawny filtr tkaninowy, kompaktowy FK, 

o powierzchni filtracyjnej 120 m2 o sprawności  99.0 - 99.9 % (praktycznie 100 % dla 

większych frakcji) zapewniając stężenie pyłu za urządzeniem 50 mg/m3 (nawet 20 mg/m3) 

odciąganego powietrza. Wydajność wentylacji to około 15 000 m3/h. Ponieważ większe 

frakcje przy takiej skuteczności filtrów zatrzymywane są w 100 % można przyjąć, że cały 

emitowany pył za filtrem to pył PM2.5 (sytuacja najbardziej niekorzystna ze względu na 

zasięg rozprzestrzeniania i stężenia w powietrzu oraz normy jakości powietrza).  

Emax.pyłu = 0,75 kg/h 

Eroczna.pyłu = 4,68 Mg/rok 

 

Prędkość wylotowa gazów – 14,7 m/s 

Temperatura – 420 K 
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3. Ruch pojazdów związanych z zakładem  

 

 Ilość pojazdów ciężarowych na dobę 8 sztuk (silniki samoczynne, przyjęto 6 pojazdów 

dojeżdżających z surowcem  i wyjeżdżających z produktem dla zakładu oraz  1- 2 związane z 

budynkiem magazynowo-gospodarczym lub obsługa techniczną zakładu) plus ładowarka i wózek 

widłowy spalinowy. Łączny czas ruchu wszystkich pojazdów to około 4 godziny na dobę 

(samochody ciężarowe 8 x 5 min – 40 minut, ładowarka czołowa 90 min,  wózek widłowy 90 min, 

dodano 20 minut ze względu na samochody osobowe).  Czas odniesienia 4160 godzin. 

 

Tabela 7. Emisja z transportu. 

lp. źródło emisji rodzaj substancji emisja  

 zanieczyszczeń  
maksymalna  

w kg/h 
roczna  

w Mg/rok 

1. 

 

 

Emitor zastępczy 

transportu – 

liniowy o wysokości 

0,5 m, czas emisji 

500 h 

PYŁ ZAWIESZONY (PM2.5)   

WĘGLOWODORY alif.   

SO2 

NO2 

CO 

 0.00023 

 0.00143 

 0.00075 

         0.00220 

         0.00110 

2. 

 

 

Emitor zastępczy 

ładowarki i wózka  

– powierzchniowy 

o wysokości  

0,5 m, czas emisji 

1456 h 

PYŁ ZAWIESZONY (PM2.5)   

WĘGLOWODORY alif.  

SO2 

NO2 

CO 

 0.00068 

 0.00428 

 0.00225 

        0.00660 

        0.00330 

 

 

 

0.0037 

0.0237  

0.0125 

0.0366 

0.0183 

 

7.4.5. Wyznaczenie współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu. 

 

Zgodnie z punktem 2.3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. [13] 

w zasięgu 50hmax = 50 x 8 = 400 m wyznaczono wartość współczynnika aerodynamicznej 

szorstkości terenu. 

∑ ⋅=
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- pola uprawne      40,6 ha, z1 =0,035 m 

- las      5,0 ha, z2 =2,0 m 

- zabudowa mieszkaniowa  4,2 ha, z3 =0,5 m 

- woda        0,5 ha, z4 = 0,00008 m 
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7.4.6. Założenia do obliczeń i wnioski. 

 

W obliczeniach uwzględniono: 

� tło substancji zanieczyszczających zgodnie z informacją WIOŚ, dla pozostałych 

substancji zanieczyszczających w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla 

roku, 

� dane meteorologiczne (statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i 

kierunków wiatru, średnia temperatura dla okresu obliczeniowego wg danych róży 

wiatrów stacji meteorologicznej w Siedlcach, 

� podczas magazynowania kredy na hałdzie oraz przesiewania ze względu na 

zawilgocenie kredy nie wystąpi emisja pyłu, 

� w analizie przyjęto najdłuższą możliwie trasę transportu urobku. 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza obliczono według obowiązującej referencyjnej 

metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określonej w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu [13]. 

Metodyka ta wprowadza do obliczeń dane dotyczące warunków meteorologicznych tj. 

różę wiatrów, stany równowagi atmosfery oraz dane o terenie, czyli aerodynamiczny 

współczynnik szorstkości terenu. Obliczenia można realizować różnymi programami 

uwzględniającymi wymagania określone w powyższym rozporządzeniu. W opracowaniu 

wykorzystany został program komputerowy OPERAT-FB v. 6.6.8 autorstwa Ryszarda Samocia 

w Kaliszu, zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak 

BA/147/96. 

Zgodnie z pkt. 3 obowiązującej referencyjnej metodyki modelowania poziomów 

substancji w powietrzu określonej w wyżej cytowanym rozporządzeniu z obszaru objętego 

obliczeniami wyłączono teren kopalni. 

W odległości mniejszej niż 10 h od emitorów w zespole, nie występują budynki 

wysokości Z wyższe niż parterowe, niemniej jednak 4 najbliższe budynki mieszkalne 

umiejscowiono w siatce dodatkowej, a punkty recepcyjne przyjęto na wysokości parapetu 

najwyższej kondygnacji.  

Obliczenia rozkładu maksymalnych stężeń wykonano dla: 

a) punktów na powierzchni terenu z = 0 m w siatce obliczeniowej o współrzędnych: 

- lewy dolny róg siatki: x = 0 m, y = 0 m, 

- prawy górny róg siatki: x = 780 m, y = 600 m, 

Wielkość oczka siatki przyjęto 30 x 30 m 

b) 4 punktów recepcyjnych w siatce dodatkowej na wysokości parapetu najwyższej 

kondygnacji –Z=2,5 m i Z=5,0 m 

 

 

 

 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Kopalnia kredy piszącej KORNICA-NOWA 1” 
w m. Nowa Kornica, gmina Stara Kornica, powiat łosicki 

 

 

  28 

    

Tabela 8. Wyniki obliczeń stężeń maksymalnych (zakres obliczeń) – stężenia największe z możliwych. 
Nazwa zanieczyszczenia Suma stężeń 

max. [µg/m
3
] 

Stęż. dopuszcz. 

D1 [µg/m
3
] 

Obliczać stężenia w 

sieci receptorów 

Ocena 

pył PM-10 1209  280  TAK Smm > D1 

dwutlenek siarki 5549   3

50  

TAK Smm > D1 

tlenki azotu jako NO2 23172  200  TAK Smm > D1 

tlenek węgla 12118  30000  TAK 0.1*D1< Smm <D1 

benzen 99,6  30  TAK Smm > D1 

węglowodory aromatyczne 1095  1000  TAK Smm > D1 

węglowodory alifatyczne 10186  3000  TAK Smm > D1 

pył zawieszony PM 2,5 610  -   bez oceny - brak D1 

 

Tabela 9. Rozkład maksymalnych stężeń w sieci obliczeniowej – największe wartości z obliczonych 

stężeń substancji. 

 
 

Nazwa 
zanieczyszczenia 

Maksym. częstość przekroczeń D1, % Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m
3
 

 X, m Y, m Z, m Obliczona Dopuszcz. X, m Y, m Z, m Obliczone Dyspoz. 
pył PM-10 - - - 0,00   <  0,2        600        360       0         1,506    < 18 

dwutlenek siarki - - - 0,00   <  0,274      522        198       0         0,522    < 16 

tlenki azotu jako NO2 - - - 0,00   <  0,2        310,4      109,2     0         2,162    < 32 

tlenek węgla - - - 0,00   <  0,2        310,4      109,2     0         4,632  

benzen - - - 0,00   <  0,2        310,4      109,2     0        0,0014    < 4,5 

węglowodory 

aromatyczne 

- - - 0,00   <  0,2        383,8      103       0         0,003    < 38,7 

węglowodory 

alifatyczne 

- - - 0,00   <  0,2        310,4      109,2     0         2,109    < 900 

pył zawieszony PM 2,5 - - - - -      600        360       0        1,5044    < 8 

 

Kryterium opadu pyłu. 
Analizowano emisję pyłu z 5 emitorów. 

0,0667/n*Σh3,15 =     24,98 

Suma emisji średniorocznej pyłu =  152,8  > 24,98  [mg/s] 

Łączna emisja roczna  =  4,819 < 10 000  [Mg] 

Wniosek: Należy obliczyć opad pyłu. 

 

Tabela 10. Obliczenia opadu pyłu w sieci obliczeniowej. 

Wartość 

maksymalna z 

obliczonych 

Wartość 

maksymalna z 

obliczonych + tło 

Wartość dotrzymująca 

warunki 

Lp. Nazwa obliczeń 

g/m2 x rok g/m2 x rok g/m2 x rok 

1. Analiza opadu pyłu 48,40 68,40 180,00 
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Obliczenia dla substancji emitowanych w procesach technologicznych i 

energetycznych wykazały, że: 

− stężenia maksymalne wszystkich rozpatrywanych substancji zanieczyszczających nie 

spełniają warunku 0,1xD1 skróconego zakresu obliczeń, wobec powyższego zastosowano 

pełny zakres obliczeń, również dla pyłu PM2,5 dla którego brak wartości odniesienia 

stężeń maksymalnych jednogodzinnych, 

− obliczenia stężeń maksymalnych jednogodzinnych w siatce receptorów na powierzchni 

terenu (Z = 0) nie wykazały na granicy terenu kopalni oraz poza terenem kopalni 

przekroczeń stężeń maksymalnych rozpatrywanych substancji zanieczyszczających, 

− przekroczenia stężeń maksymalnych jednogodzinnych tlenków azotu i dwutlenku siarki 

wystąpiły jedynie na terenie kopalni, 

− obliczenia nie wykazały przekroczeń stężeń maksymalnych jednogodzinnych na 

wysokości parapetu najwyższej kondygnacji czterech najbliższych rozpatrywanych 

budynków mieszkalnych, 

− obliczenia nie wykazały przekroczeń wartości dyspozycyjnej dla wszystkich substancji 

zanieczyszczających poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, 

− spełnione jest II kryterium opadu pyłu, 

− obliczenia opadu pyłu wykonane w sieci obliczeniowej nie wykazały przekroczenia 

wartości dopuszczalnej opadu pyłu. 

Wyniki obliczeń wskazują, że maksymalne stężenia substancji wprowadzanych do 

powietrza przez analizowane emitory wystąpią w odległości 69,6 m od emitora suszarni 

zakładu przerobu kredy. 

Potwierdzeniem powyższej analizy są wydruki obliczeń załączone do niniejszego 

raportu – Załącznik Nr 7. Ponadto w Załączniku Nr 8 przedstawiono w formie graficznej 

oddziaływanie kopalni na stan zanieczyszczenia powietrza.  

W związku z powyższym wyczerpany został zakres obliczeń, zmierzających do ustalenia 

wpływu źródeł emisji na stan czystości powietrza, wynikający z obowiązujących aktów 

prawnych. 

Uwzględniając otrzymane wyniki stężeń oraz odległość od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej można ocenić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa planowana 

kopalnia łącznie z planowanym zakładem przerobu kredy nie powinna powodować 

uciążliwości dla najbliższych budynków mieszkalnych.  

Wykonane obliczenia pozwalają ocenić, że emisja zanieczyszczeń z projektowanej 

kopalni spełni kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. [13] a więc zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska (spełniony art. 144 

POŚ).  

 

7.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

 

Planowana kopalnia będzie źródłem następujących rodzajów hałasu: 

� praca koparki i ładowarki, 

� praca mobilnego przesiewacza urobku, 

� praca agregatu prądotwórczego, 
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� ruch pojazdów związanych z kopalnią. 

 

Ponadto w analizie uwzględniono wpływ planowanego zakładu przerobu kredy. 

  

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku. 

Najbliższe tereny chronione są jedynie częściowo objęte są miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica, zgodnie z którym oznaczone są 

symbolem MR – tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. 

Najbliżej planowanej kopalni w odległości ok. 61 m od strony południowej znajduje się 

jeden budynek mieszkalny, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. Wszystkie analizowane tereny chronione przyjęto jako zabudowę 

zagrodową. 

Wymagania dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określone są w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku [10]. 

W ww. Rozporządzeniu podane są zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu 

określone wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N dla różnych terenów (o różnym przeznaczeniu) z 

uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu oraz okresy, do 

których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia. 

Zamieszczona poniżej tabela z ww. Rozporządzenia podaje dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku wywołanego przez poszczególne grupy hałasu, z wyłączeniem hałasu 

powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie 

energetyczne, 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. 

Tabela 11.  Dopuszczalne poziomy hałasu 

 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Pozostałe obiekty i działalność będąca 
źródłem hałasu 

Lp. Rodzaj terenu LAeq D 

przedział czasu 
odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 
godzinom dnia 
kolejno po sobie 
następującym 

LAeq N 

przedział czasu 
odniesienia 
równy 
1 najmniej 
korzystnej 
godzinie nocy 

1 
a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
(2) 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe  

55 45 

4 Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 55 45 
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100 tys. mieszkańców (3) 

 

Dla najbliższych terenów chronionych przed hałasem (zabudowa mieszkaniowa 

zagrodowa) należy przyjąć następujące wartości dopuszczalne poziomu hałasu (wg ww. 

Rozporządzenia). 

L
Aeq D = 55 dB  dla pory dziennej tj w godz. 6oo-22oo 

L
Aeq N = 45 dB  dla pory nocnej tj w godz.  22oo- 6oo 

 

7.5.1.  Praca koparki i ładowarki 
 

 Na terenie kopalni pracowała będzie jedna koparka urobku oraz jedna ładowarka, 

która będzie ładować przesiany urobek na przyczepy pojazdów. Koparka i ładowarka będą 

operować na niewielkiej przestrzeni, stąd przyjęto, że będą to źródła punktowe. 

Moc akustyczną koparki ładowarki ustalono w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki 

z dnia 15 lutego 2006r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska, 

przyjmując moc urządzeń równą 130 kW, stąd moc akustyczna wyniesie 105 dB. Wysokość 

źródła przyjęto 1,0 m.  Przyjęto maksymalny czas pracy źródła, czyli 5 godzin w ciągu 8 

następujących po sobie najmniej korzystnych godzin pory dnia. Źródła w porze nocy nie będą 

pracować. Źródło w postaci koparki usytuowano jak najbliżej terenów chronionych. Nie 

wystąpi sytuacja, aby jednocześnie pracowało więcej niż jedna koparka i ładowarka (tabela 

12).  

 

Rodzaj i typ urządzenia 

Moc akustyczna 
dB(A) 

 (dane do 
programu 

SOUNDPLAN) 

Czas pracy w 
ciągu 8 najmniej 

korzystnych 
godzin pory dnia 

[h] 

Czas pracy w 
ciągu 1 

najmniej 
korzystnych 
godzin pory 

nocy [h] 

Koparka K-1 105,0 5,0 - 

Ładowarka Ł-1 105,0 5,0 - 

 

7.5.2. Praca mobilnego przesiewacza urobku i agregatu prądotwórczego. 

 

  Stacjonarnymi, punktowymi, źródłami hałasu będzie mobilny przesiewacz urobku o 

mocy ok. 60 kW oraz agregat prądotwórczy. Agregat będzie służył do zasilenia mobilnego 

przesiewacza. 

Moc akustyczną przesiewacza przyjęto na poziomie 102 dB – w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska. Moc akustyczną agregatu prądotwórczego ustalono na 

poziomie 97,0 dB w oparciu o kartę katalogową. Przyjęto maksymalny czas pracy źródła, czyli 

5 godzin w ciągu 8 następujących po sobie najmniej korzystnych godzin pory dnia. Źródła w 

porze nocy nie będą pracować. 
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Tabela 13.  Charakterystyka punktowych źródeł hałasu. 

Rodzaj i typ 
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Moc 
akustyczna 
dB(A) – do 
programu 

SOUNDPLAN 
 

Czas pracy w 
ciągu 8 

najmniej 
korzystnych 
godzin pory 

dnia 

Czas pracy w 
ciągu 1 

najmniej 
korzystnych 
godzin pory 

nocy 

Wysokość 
źródła 

[m] 

Przesiewacz 
mobilny (PM) 

1 100,0 5,0 - 1,0 

Agregat 
prądotwórczy 
(AP) 

1 97,0 5,0 - 0,5 

 

7.5.3. Ruch pojazdów związanych z kopalnią. 

 

W związku z funkcjonowaniem kopalni wystąpi ruch pojazdów ciężarowych z 

następującą częstotliwością: 

- odbiór urobku – do 2000 pojazdów w ciągu roku. 

 Ruch pojazdów ze zmiennym natężeniem wystąpi jedynie w porze dnia w godzinach 

od 800-2000. Będą to źródła liniowe, ruchome, wszechkierunkowe o wysokości 1,0 m. Przyjęto 

prędkość pojazdów równą 10 km/h. Przyjęta do obliczeń maksymalna częstotliwość 

pojazdów wyniesie: 

- pojazdy ciężarowe – 10 pojazdów w ciągu 8 następujących po sobie najmniej korzystnych 

godzinach w porze dnia.  

Dla prędkości 10 km/h i długości rozpatrywanej drogi czas jednego pojazdu (przejazd przez 

kopalnię) wyniesie 4,6 min, długość drogi 763 m (wjazd + wyjazd). 

Łączny czas przejazdu dla 10 pojazdów wyniesie 46 minut. Łączny czas przejazdu rozłożono w 

ciągu 8 godzin po 5,8 minuty w każdej godzinie. 

Wartość poziomu mocy akustycznej pojazdów przyjęto w oparciu o instrukcję ITB nr 

338/2008 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.  

 

Tabela 14. Poziom mocy akustycznej źródła dla samochodów zgodnie z instrukcją ITB nr 

338/2008 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.  

Start Jazda 10 km/h Hamowanie 
Rodzaj pojazdu 

LMA ti LMA ti LMA ti 

Samochody ciężarowe – ciężkie 105 dB 5 s 100 dB * 100 dB 3 s 

   Samochody osobowe i dostawcze - 

lekkie do 2,5 t  
97 dB 5 s 94 dB * 94 dB 3 s 

* zależy od długości drogi i prędkości pojazdów 

 

Powyższe dane zostały wprowadzone do programu obliczeniowego, na podstawie którego 

został obliczony równoważny poziom dźwięku. 
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7.5.4. Źródła hałasu planowanego zakładu przerobu kredy 

 

 Źródła hałasu na terenie planowanego na działce nr geod. 514/8 zakładu przerobu 

kredy przyjęto zgodnie z raportem o oddziaływaniu na środowisko pn. „Budowa budynku z 

linią technologiczną przerobu kredy piszącej” opracowanym w lutym 2013r. 

Źródłami hałasu będą: 

- praca wentylatora wyciągowego za filtrem tkaninowym, 

- praca ładowarki, 

- praca wózka widłowego, 

- hałas powstający wewnątrz zakładu, 

- ruch pojazdów związanych z obiektem. 
 

Praca wentylatora wyciągowego. 
 W sąsiedztwie zakładu zostanie zainstalowany wentylator wyciągowy spalin i pyłu za 
filtrem tkaninowym. Będzie to wentylator o wydajności 15000 m3/h, mocy 15 kW i mocy 
akustycznej 102 dB. Będzie to źródło punktowe oznaczone symbolem WT i wysokości 0,5 m.  
 

Tabela 15.  Charakterystyka punktowych źródeł hałasu. 

Rodzaj i typ 
urządzenia 

Ilość 
szt. 

Moc 
akustyczna 
dB(A) – do 
programu 

SOUNDPLAN 
 

Czas pracy w 
ciągu 8 

najmniej 
korzystnych 
godzin pory 

dnia 

Wysokość 
źródła 

[m] 

WT 1 102,0 8,0 0,5 

 
Praca ładowarki. 

Celem załadunku urobku do linii technologicznej w sąsiedztwie budynku na niewielkiej 

przestrzeni będzie operować ładowarka, stąd przyjęto, że będzie to źródło punktowe. 

Moc akustyczna ładowarki - 101 dB. Wysokość źródła przyjęto 1,0 m. – tabela 16 

 

Rodzaj i typ urządzenia 

Moc akustyczna 
dB(A) 

 (dane do 
programu 

SOUNDPLAN) 

Czas pracy w 
ciągu 8 najmniej 

korzystnych 
godzin pory dnia 

[h] 

Czas pracy w 
ciągu 1 

najmniej 
korzystnych 
godzin pory 

nocy [h] 

Ładowarka Ł-2 101,0 1,5 - 

 
 

Praca wózka widłowego 

W sąsiedztwie zakładu, jak również wewnątrz celem załadunku, transportu wyrobu 

gotowego będzie pracował wózek widłowy. Moc akustyczną wózka widłowego wynosi 95 dB. 

Wózek będzie operował na zewnątrz na niewielkiej przestrzeni, stąd przyjęto, że będzie to 

źródło punktowe. Wysokość źródła przyjęto 1,0 m – tabela 17 
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Rodzaj i typ urządzenia 
Moc akustyczna 

dB(A) 
  

Czas pracy w 
ciągu 8 najmniej 

korzystnych 
godzin pory dnia 

[h] 

Wózek widłowy WW 95,0 1,5 

 
Hałas powstający wewnątrz zakładu. 
 

Źródłem hałasu wewnątrz zakładu będzie praca linii technologicznej przerobu kredy 

oraz wózka widłowego, itp. Przyjęto, że w ciągu 8 następujących po sobie najmniej 

korzystnych godzin pory dnia równoważny poziom dźwięku wyniesie 85 dB. 

Uwzględniając izolacyjność akustyczną ścian obiektów na poziomie 40 dB i dachu na 

poziomie 25 dB poziom hałasu emitowanego przez ściany zakładu wyniesie 45 dB, natomiast 

przez dach 60 dB, co zostało uwzględnione w modelowaniu matematycznym propagacji 

hałasu.  
 

Ruch pojazdów związanych z zakładem 
 

W związku z funkcjonowaniem zakładu wystąpi ruch pojazdów ciężarowych i 

osobowych z następującą częstotliwością: 

- pojazdy ciężarowe – 5 pojazdów dziennie, 

- pojazdy osobowe – 10 pojazdów dziennie, 

 Będą to źródła liniowe, ruchome, wszechkierunkowe o wysokości 1,0 m. Przyjęto 

prędkość pojazdów równą 10 km/h. Przyjęta do obliczeń maksymalna częstotliwość 

pojazdów wyniesie: 

- pojazdy ciężarowe – 8 pojazdów w ciągu 8 następujących po sobie najmniej korzystnych 

godzinach w porze dnia.  

- pojazdy osobowe – 10 pojazdów w ciągu 8 następujących po sobie najmniej korzystnych 

godzinach w porze dnia.  

Przyjęto dwie drogi ruchu pojazdów, odrębną dla pojazdów ciężarowych i osobowych. 

Dla prędkości 10 km/h i długości rozpatrywanych dróg czas jednego pojazdu wyniesie: 

- pojazdy ciężarowe 4,0 min, długość drogi 664 m (wjazd + wyjazd). 

- pojazdy osobowe 2,9 min, długość drogi 481 m (wjazd + wyjazd). 

 Łączny czas przejazdu dla 8 pojazdów ciężarowych wyniesie 32 minuty. Łączny czas 

przejazdu rozłożono w ciągu 8 godzin po 4 minuty w każdej godzinie. 

 Łączny czas przejazdu dla 10 pojazdów osobowych wyniesie 29 minut. Łączny czas 

przejazdu rozłożono w ciągu 8 godzin po 3,6 minuty w każdej godzinie. 

Wartość poziomu mocy akustycznej pojazdów przyjęto w oparciu o instrukcję ITB nr 

338/2008 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.  
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Tabela 18. Poziom mocy akustycznej źródła dla samochodów zgodnie z instrukcją ITB nr 

338/2008 Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku.  

Start Jazda 10 km/h Hamowanie 
Rodzaj pojazdu 

LMA ti LMA ti LMA ti 

Samochody ciężarowe – ciężkie 105 dB 5 s 100 dB * 100 dB 3 s 

   Samochody osobowe i dostawcze - 

lekkie do 2,5 t  
97 dB 5 s 94 dB * 94 dB 3 s 

* zależy od długości drogi i prędkości pojazdów 

Powyższe dane zostały wprowadzone do programu obliczeniowego, na podstawie którego 

został obliczony równoważny poziom dźwięku. 

 

7.5.5. Założenia do obliczeń. 

 

Przy ocenie akustycznej obiektu przyjęto następujące założenia: 

- kopalnia funkcjonować będzie jedynie w porze dnia, 

- przyjęto wskaźnik gruntu G=0,6 (przeważająca powierzchnia pochłaniająca), 

- założono wykonanie wału ziemnego o wysokości 3,0 m wokół kopalni. 

- parametry powietrza przyjęte do obliczeń: temperatura 10oC, wilgotność względna 70%. 

- obliczenia wykonano dla tła na poziomie 0,0 dB w porze dnia i 0,0 dB w porze nocy, 

Symulację komputerową wykonano w oparciu o program „SOUNDPLAN” wersja 7.3. 

Do obliczeń wprowadzono dane opisujące położenie i wysokość źródeł hałasu, 

położenie i wysokość obiektów ekranujących hałas, ukształtowanie terenu. Współrzędne 

geometryczne określono względem przyjętego układu XY, przyjęto skok na obu osiach co 20 

m. Obliczenia wykonano na wysokości 4,0 m. 

Program SOUDPLAN posiada m.in. możliwość obliczeń równoważnego poziomu 

dźwięku zgodnie z modelem obliczeniowym propagacji hałasu przemysłowego opisanym w 

normie PN-ISO 9613-2:2002. 

W wyniku obliczeń uzyskano mapy akustyczne określające imisję hałasu na tereny 

sąsiadujące z planowaną inwestycją, odpowiadające pracy źródeł hałasu, zawierające linie 

jednakowego poziomu dźwięku.  

 

7.5.6. Ocena klimatu akustycznego i wnioski. 

 

W wyniku obliczeń propagacji hałasu z zastosowaniem modelowania matematycznego, 

na granicy najbliższych terenów chronionych w 7 przyjętych punktach recepcyjnych 

otrzymano następujący równoważny poziom hałasu A w porze dnia (tabela 19). 

 

Nr punktu 

recepcyjnego 

Równoważny 

poziom 

dźwięku A 

w porze dnia 

1 48,3 

2 48,9 
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3 48,8 

4 47,5 

5 49,2 

6 49,2 

7 53,2 

  

 W wyniku obliczeń otrzymano wyniki niższe od dopuszczalnego poziomu 55 dB (A) w 

porze dnia. Wykonane obliczenia pozwalają ocenić, że planowane przedsięwzięcie łącznie z 

planowanym zakładem przerobu kredy nie spowodują na terenach chronionych akustycznie 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dnia, co będzie 

spełnieniem aktualnie obowiązujących standardów w zakresie ochrony przed hałasem.  

Należy zaznaczyć, że otrzymane poziomy dźwięku w pkt. 1 do pkt. 6 są niższa aniżeli tło 

akustyczne. Na poziom dźwięku w pkt. Nr 7 wpływa głównie planowany zakład przerobu 

kredy. Warto również zaznaczyć, że do obliczeń przyjęto sytuację najmniej korzystną z 

punktu widzenia ochrony przed hałasem, czyli że koparka pracuje jak najbliższej terenów 

chronionych akustycznie.  

W załączeniu znajdują się wyniki obliczeń propagacji hałasu – załącznik nr 5. Ponadto w 

załączniku nr 6 przedstawiono w sposób graficzny oddziaływanie inwestycji na stan klimatu 

akustycznego z pokazaniem układu izofon wraz z wartościami maksymalnymi poziomów 

hałasu na granicy terenów chronionych.  

Program SOUNDPLAN jest profesjonalnym narzędziem do wykonywania analiz 

akustycznych. Program nie pozwala jednak na wydruk obliczeń w punktach recepcyjnych jak 

np. program SON2, a jedynie pokazanie wartości poziomów hałasu w punktach recepcyjnych 

w sposób graficzny, co załączono do przedmiotowego raportu. 

 

7.6. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych 

ziemi, klimat i krajobraz 

 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na krajobraz. 

 

a) określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analiz wpływu 

Zasięg przestrzenny prowadzonej analizy znajduje się w promieniu 500 m od 

przedmiotowej kopalni. 

 

b) wstępna ocena ryzyka wystąpienia znaczącego oddziaływania na krajobraz ze 

wskazaniem wykorzystanych danych i materiałów wyjściowych 

 Opierając się na wizji w terenie oraz dokumencie PAN pt. „Identyfikacja i ocena 

krajobrazów – metodyka oraz główne założenia” można wstępnie ocenić, że ryzyko 

wystąpienia oddziaływania na krajobraz planowanej inwestycji nie będzie mieć cech 

charakteru znaczącego. 
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c) inwentaryzacja krajobrazów w strefie oddziaływania 

 Zgodnie z dokumentem PAN pt. „Identyfikacja i ocena krajobrazów – metodyka oraz 

główne założenia” w otoczeniu planowanej inwestycji występuje typ krajobrazu – 

rolniczy, podtyp: Z przewagą mozaikowo rozmieszczonych użytków rolnych, tworzących 

małe pola. Jest to krajobraz ukształtowany w wyniku wspólnego działania procesów 

naturalnych i świadomych modyfikacji pokrycia terenu i struktury przestrzennej przez 

człowieka. 

 

d) określenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych 

krajobrazu oraz przejawów degradacji i dewastacji 
  

   Region ma charakter rolniczy. Charakteryzuje się drobno mozaikową strukturą 

 krajobrazu. Występuje zwarta zabudowa mieszkaniowa wzdłuż ciągów 

 komunikacyjnych. Brak jest stanowisk archeologicznych. Występują rozproszone

 kompleksy leśne. Na terenie dominuje uprawa zbóż, ziemniaków i warzyw. Nie

 występują przejawy degradacji czy dewastacji. 

 

e) waloryzacja cech charakterystycznych krajobrazów i waloryzacja krajobrazów 

Omawiany krajobraz należy zaliczyć do względnie trwałych, gdyż nie jest zagrożony przez 

czynniki wywołujące zmianę. Krajobraz nie nosi śladów obecności tradycji lokalnych czy 

regionalnych. Krajobraz nie cechuje się tożsamością oraz swojskością. Przedmiotowy 

krajobraz ma cechy standardowe, przeciętne, nie posiada cech unikatowych. Typ 

fizjonomiczny krajobrazu do krajobraz równinny, inkrustowany. Typ genetyczny 

krajobrazu to, krajobraz względnie jednorodny i jednolity. Krajobraz pełni funkcję 

rolniczą – produkcji rolniczej. 

 

f) ocena wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość 

 Planowana kopalnia zostanie zlokalizowana w miejscu, w którym obecnie znajdują się 

dwa zbiorniki wodne. Kopalnia wchłonie przedmiotowe zbiorniki. Usytuowanie kopani na 

terenie obecnie przekształconym nie spowoduje znaczącego oddziaływania na cechy 

charakterystyczne istniejącego krajobrazu oraz nie spowoduje utraty wartości 

krajobrazowych terenu. 

 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na fizjonomię krajobrazu 

a) inwentaryzacja elementów ekspozycji czynnej – ciągów i punktów widokowych 

 Teren w miejscu planowanej kopalni wznosi się w kierunku północnym. Różnice 

terenu pomiędzy terenem kopalni, a drogą powiatową przebiegającą przez m. Nowa 

Kornica wynoszą ok. 4,0 m.  

 

b) ocena jakości wizualnej panoram z punktów widokowych i ich wrażliwości na 

zmiany po realizacji przedsięwzięcia 

Jeśli założyć punkt widokowy na drodze powiatowej, to planowana kopalnia nie 

zmieni jakości wizualnej panoramy, gdyż z drogi nie będzie widoczne wyrobisko, 
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które dodatkowo zostanie obwałowane, co nie spowoduje utraty wrażeń wizualnych 

przestrzeni jaką tworzą pola, zabudowa oraz lasy. 

 

c) ocena siły oddziaływania wizualnego przedsięwzięcia 

 Oddziaływanie wizualne przedsięwzięcia można ocenić jako mało znaczące. 

 

d) klasyfikacja znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na wartości 

widokowe krajobrazu 

 Nie wystąpią znaczące negatywne oddziaływania na krajobraz. 

 

e) wizualizacja 

 W przedmiotowym przypadku nie występuje konieczność tworzenia wizualizacji. 

 

Oddziaływania skumulowane na krajobraz. 

W przedmiotowym przypadku nie wystąpią oddziaływania skumulowane na krajobraz. 

 

Działania ograniczające negatywny wpływ na krajobraz. 

Minimalizacja wpływu planowanej inwestycji na krajobraz 

 Do działań ograniczających wpływ na krajobraz należy zaliczyć wykonanie wału 

ziemnego wokół wyrobiska. 

 

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 wprowadzany jest 

w szerokim zakresie aspekt związany z łagodzeniem zmian klimatu, adaptacją do zmian 

klimatu i ochroną różnorodności biologicznej. 

 

Bezpośredni i pośredni wzrost emisji gazów cieplarnianych 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znaczącym źródłem emisji gazów cieplarnianych. 

 

Emisje pośrednie. 

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla kopalni wyniesie 180 MWh/rok. Wg informacji na 

stronie internetowej KOBIZE spalenie 1Mg oleju opałowego generuje emisję CO2 na 

poziomie 3,2 Mg. Dla maksymalnej ilości spalonego oleju opałowego na poziomie 50 Mg/rok 

emisja CO2 wyniesie: 

50 x 3,2 / 1000 = 160 ton 

 

 Powyższe jest równoważne spaleniu ok. 87 ton węgla ( 1 tona węgla = 1850 kg CO2 

wg. Kobize). Wobec powyższego emisja CO2 z przedmiotowej kpalni może mieć wpływ na 

klimat w odniesieniu lokalnym, a oddziaływania należy traktować jako nieznaczące. Obecnie 

brak aktów prawnych regulujących to zagadnienie, stąd też ocena jest trudna. 
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Utrata siedlisk zapewniających sekwestrację CO2 

W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji nieużytek oraz częściowo uprawa aronii 

zostanie zastąpione przez kopalnię.   

Nie będzie miało wpływu istotnego ze względu na mnogość znajdujących się w sąsiedztwie 

terenów zielonych, które będą mogły przejąć pochłanianie CO2 z przekształconego przez 

kopalnię terenu. Nie będzie to zatem istotna utrata siedlisk zapewniających sekwestrację 

CO2.  

Przedstawienie informacji o działaniach łagodzących zmiany klimatu 

W przedmiotowym przypadku nie będą podejmowane działania minimalizujące ewentualne 
oddziaływanie na klimat poprzez emisję gazów cieplarnianych  - nie takowej potrzeby. 

Przedstawienie informacji o działaniach związanych z adaptacją przedmiotowej inwestycji do 

zmian klimatu 

W przedmiotowym przypadku nie będą podejmowane działania związane z adaptacją do 

zmian klimatu. 

Charakterystyka rodzaju i skali oddziaływań inwestycji na bioróżnorodność, działań 

zapewniających minimalizację oddziaływań w tym zakresie i przywracanie bioróżnorodności 

 Miejsce lokalizacji planowanej inwestycji stanowi obecnie nieużytek oraz częściowo 

uprawę aronii, którego likwidacja nie będzie miała wpływu na bioróżnorodność, gdyż w 

sąsiedztwie znajdują się duże powierzchnie zielone. 

Na etapie eksploatacji niniejsze przedsięwzięcie będzie oddziaływać na powierzchnię 

ziemi głównie z racji wytwarzanych odpadów. 

 

7.6.1. Emisja odpadów 

 

Podczas funkcjonowania kopalni będą powstawać jedynie odpady kamieni, które 

powstaną podczas przesiewania kredy. Odpad będzie magazynowany w stosie i okresowo 

przekazywany osobom fizycznym np. do utwardzenia terenu. Na terenie kopalni mogą 

powstawać również odpady sorbentu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi – 

konieczność usunięcia wycieków z maszyn i pojazdów związanych z kopalnią. 

 

Tabela 20. Odpady powstające w wyniku eksploatacji kopalni 

Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg/rok] 

1    

1 
Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy 
metali 

01 01 02 10,0 

2 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i 
ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

15 02 02 0,01 
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Tabela 21. Gospodarka odpadami 

Rodzaj odpadu  Sposób gospodarowania odpadem 

Odpady z wydobywania 
kopalin innych niż rudy 
metali 

Odpad będzie magazynowany w stosie w sąsiedztwie przesiewacza kredy i okresowo 
odbierany przez osoby fizyczne z przeznaczeniem np. do utwardzania dróg, proces odzysku 
R3, R5 

Sorbenty, materiały 
filtracyjne (w tym filtry 
olejowe nieujęte w innych 
grupach), 
tkaniny do wycierania (np. 
szmaty, ścierki) i ubrania 
ochronne zanieczyszczone 
substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

Będzie to sorbent w postaci granulatu, który będzie służyć do usuwania ewentualnych 
wycieków ropopochodnych z maszyn i pojazdów związanych z kopalnią. Zużyty sorbent 
będzie magazynowany w zamykanym, szczelnym pojemniku ustawionym na terenie 
kopalni. Odpad będzie okresowo odbierany przez firmę zewnętrzną do przetworzenia. 

 

Wnioski. 

 Przedmiotowa kopalnia ze względu na rodzaje oraz ilości odpadów, sposób 

gospodarowania nimi oraz przewidziane do zastosowania środki organizacyjno-techniczne 

nie będzie zagrożeniem dla środowiska. 

 

7.7. Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą 

dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

 

W otoczeniu przedmiotowej inwestycji brak obiektów wpisanych do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. Niemniej jednak, zgodnie z art. 32.1. 

ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [8], podczas 

prowadzenia wydobycia kredy w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy 

zabytku np. fragmenty naczyń glinianych, szklanych, kafli, fragmenty konstrukcji 

murowanych, drewnianych itp. osoby prowadzące wydobycie obowiązane są wstrzymać 

wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, a także zabezpieczyć go i 

miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków 

lub gdy nie jest to możliwe właściwego miejscowo wójta. 

 

7.8. Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. 

 

W związku z planową eksploatacją kredy może wystąpić sytuacja mająca znamiona 

katastrofy naturalne np. obsunięcie się ścian wyrobiska. Do działań zabezpieczających, które 

będą przestrzegane należy zaliczyć: 

- Teren zakładu górniczego będzie oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. 
- będzie utrzymywany bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w warstwie suchej – 60o i 

45 0 w warstwie zawodnionej, 

- każda maszyna urabiająca będzie mieć ustaloną bezpieczną odległość od krawędzi skarpy. 

- na koparce będzie opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu środków transportowych. 
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- operatorzy maszyn będą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 

 

7.9. Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

  

Zgodnie z art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska [2] pod pojęciem 

poważnej awarii rozumie się zdarzenie, w szczególności emisje, pożar lub eksplozję, powstałe 

w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 

jedna lub więcej substancji niebezpiecznych, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z 

opóźnieniem. Pod pojęciem poważnej awarii przemysłowej rozumie się natomiast poważną 

awarię w zakładzie. 

Na terenie kopalni będzie magazynowany olej napędowy na potrzeby agregatu 

prądotwórczego. Olej będzie magazynowany w zbiorniku stanowiącym integralną całość 

agregatu. Ryzyko wycieku będzie minimalne. 

 

7.10. Oddziaływania skumulowane. 

 

W przedmiotowym opracowaniu uwzględniono oddziaływania skumulowane 

pochodzące od planowanego zakładu przerobu kredy. 

 

7.11. Oddziaływanie na obszary chronione. 

 

Ze względu na odległość od najbliższych terenów chronionych oraz skalę działalności 

planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary chronione, w tym Natura 

2000. 

 

7.12. Oddziaływanie transgraniczne 

 

Ze względu na skalę oddziaływania oraz odległość od granic państwa przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.  

 

7.13. Oddziaływanie związane z likwidacją przedsięwzięcia. 

 

Po zakończeniu eksploatacji złoża zostaną wykonane: 

- złagodzenie nachylenia ciosów skarp wyrobiska do kąta 400, (odpowiadające nachyleniu 

1:1,2), 

- teren wokół wyrobiska zostanie uporządkowany, 

Zawodnione wyrobisko zostanie zagospodarowane w kierunku hodowli ryb. 
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7.14. Wzajemne oddziaływanie między elementami 

 

Komponenty środowiska przyrodniczego są ściśle ze sobą powiązane i zanieczyszczenie 

jednego z elementów środowiskowych, ma wpływ na pozostałe, co może spowodować 

zachwianie równowagi ekologicznej. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac i oddziaływanie przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy środowiskowe należy stwierdzić, że funkcjonowanie kopalni będzie 

oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska w obrębie przedmiotowej działki. 

Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny. W związku z powyższym nie nastąpi 

znaczące oddziaływanie na żaden z elementów środowiskowych i nie przewiduje się również 

wzajemnego oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami. 

 

8. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  

 

8.1. Metoda prognozowania emisji i rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń 

powietrza 
 

Do obliczeń wielkości imisji zanieczyszczeń oraz ich przestrzennego rozkładu 

zastosowano program OPERAT-FB v. 6.6.8 autorstwa Ryszarda Samocia zatwierdzony przez 

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.  

Metodyka obliczeń programu oparta jest na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

[13]. Dyspersja pionowa modelowana jest przez współczynnik dyfuzji pionowej Pasquille’a. 

Dyspersja pozioma modelowana jest przez współczynnik dyfuzji poziomej Turnera. Stężenie 

obliczane jest kolejno dla wszystkich kierunków wiatru, co dwa stopnie i dla wszystkich 

sytuacji meteorologicznych. 

Zasadniczym kryterium oceny oddziaływania inwestycji na powietrze atmosferyczne 

jest dotrzymywanie warunków stężeń dopuszczalnych w powietrzu. 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami obowiązują dopuszczalne 

stężenia zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [12] oraz Rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu [13]. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu [12] określa poziomy dopuszczalne dla niektórych 

substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na: 

− ochronę zdrowia ludzi, 

− ochronę roślin. 

Załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia [12] określa poziomy dopuszczalne dla 

niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i 

ochronę roślin, termin ich osiągnięcia, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla 

których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów 

oraz marginesy tolerancji. 
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Tabela 22. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi i roślin wg Rozporządzenia [12] 
Lp. Nazwa substancji 

(numer CAS) [a] 
Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów 

Dopuszczalny poziom 
substancji w 
powietrzu 

w µg/m
3
 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym [b] 

1. Benzen (C6H6) 
(971-43-2) 

rok kalendarzowy 5 
[c] 

- 

jedna 
godzina 

200 
[c] 

18 razy Dwutlenek azotu (NO2) 
(10102-44-0) 

rok kalendarzowy 40 
[c] 

- 

2. 

Tlenki azotu (NO22, NO) [d] 
(10102-44-0, 10102-43-9) 

rok kalendarzowy 30 
[e] 

- 

jedna 
godzina 

350 
[c] 

24 razy 

24 
godziny 

125 
[c] 

3 razy 

3. Dwutlenek siarki (SO2) 
(7446-09-5) 

rok kalendarzowy 20 
[e] 

- 

4. Ołów (Pb) [f] 
(7446-09-5) 

rok kalendarzowy 0,5 
[c] 

- 

24 
godziny 

50 
[c] 

35 razy 5. Pył zawieszony 
PM10 [g] 

rok kalendarzowy 40 
[c] 

- 

rok kalendarzowy 25 do 01.01.2015r. 
[c, j] 

- 6. Pył zawieszony 
PM2,5 [g] 

rok kalendarzowy 20 01.01.2020r. 
[c, k] 

- 

7. Tlenki węgla 8 godzin 10000 
[c, i] 

- 

Objaśnienia: 
[1] a) Oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Number. 
[2] b) W przypadku programów ochrony powietrza, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, częstość przekraczania odnosi się do poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem tolerancji. 
[3] c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
[4] d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 
[5] e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin.  
[6] f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.  
[7] g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami 

uznanymi za równorzędne. 
[8] h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami 

uznanymi za równorzędne.  
[9] i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w 

ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy; pierwszym okresem 
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem 
obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.  

[10] j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I). 
[11] k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. [13] określa wartości 

odniesienia, wyrażone jako poziomy substancji w powietrzu, zróżnicowane również dla ww. 

rodzajów obszarów. Załącznik Nr 1 do niniejszego rozporządzenia określa wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne 

tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia. 
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W poniższej tabeli zestawiono wartości odniesienia dla rozpatrywanych substancji 

zanieczyszczających (wg Rozporządzenia [13]). W kolumnie pierwszej podano liczbę 

porządkową zanieczyszczenia, pod którą występuje ono w Załączniku nr 1 do rozporządzenia. 

 

Tabela 23. Wartości odniesienia dla poszczególnych substancji w powietrzu. 
Wartości odniesienia [µg/m3] uśrednione 
dla okresu 

L.p.* 
 

Zanieczyszczenie Numer CAS** 

1 godzina rok 

72 dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 

137 pył zawieszony PM 10 - 280 40 

150 tlenek węgla 630-08-0 30000 - 

164 węglowodory alifatyczne  - 3000 1000 
* liczba porządkowa według załącznika Nr 1 do rozporządzenia 
** oznaczenie numeryczne substancji CAS 

W obliczeniach uwzględniono aktualny stan zanieczyszczenia powietrza określony 

przez WIOŚ w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim – załącznik nr 4.  
 

8.2. Metoda prognozy równoważnego poziomu dźwięku 
 

Ocenę klimatu akustycznego wykonano korzystając z programu komputerowego 

SOUNDPLAN v. 7.3.  Program służy do określania zasięgu hałasu przemysłowego do 

środowiska naturalnego w oparciu o model obliczeniowy zgodny z PN-ISO 9613-2:2002. 

Prognozowanie imisji hałasu w sieci punktów recepcyjnych /obserwacji/ odbywa się na 

podstawie znajomości parametrów geometrycznych źródeł oraz ich mocy akustycznej. 

Pozwala to określić równoważny poziom dźwięku w wybranym punkcie na podstawie 

znajomości położeń źródeł oraz ich parametrów akustycznych, charakterystyki podłoża 

terenu przy uwzględnieniu zjawisk ekranowania przez ekrany naturalne i urbanistyczne. 

Uzyskane dane umożliwiają ocenę klimatu akustycznego w otoczeniu istniejącego lub 

projektowanego zakładu, a wyniki obliczeń można bezpośrednio odnosić do wartości 

dopuszczalnych dla danego rodzaju terenu i zabudowy.  

 

9. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, 

WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I 

CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO. 
 

Oddziaływania bezpośrednie 

W poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania pokazano, że nie będzie ono 

źródłem znaczących oddziaływań na środowisko. W związku z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia związana będzie emisja do środowiska, przede wszystkim zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych do powietrza i hałasu. Będą to oddziaływania bezpośrednie. 

 

Oddziaływania pośrednie 

Pośrednie oddziaływania będą obejmować przede wszystkim wpływ, zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza oraz wytwarzanych odpadów na gleby. Ze względu na 

zachowane standardy jakości powietrza, małą emisję oraz ilości i rodzaje wytwarzanych 
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odpadów, a także sposób gospodarowania nimi, oddziaływania te nie będą posiadać 

znaczących rozmiarów i nie będą oddziaływać szkodliwie na zabudowę mieszkalną oraz na 

gleby.  

 

Oddziaływania skumulowane. 

W analizie uwzględniono oddziaływania skumulowane w związku z planowanym 

zakładem przerobu kredy. 

 

10. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, 

OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ 

NA ŚRODOWISKO 

 

Do działań mających na celu minimalizację ewentualnych negatywnych oddziaływań należy 

zaliczyć: 

� stosowanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego wymogi dopuszczające go 

do użytku, pozbawionego śladów wycieku płynów eksploatacyjnych, 

� właściwa organizacja robót. 

� zastosowanie wału ziemnego wokół planowanego wyrobiska ograniczającego pylenie 

oraz emisję hałasu, 

� prowadzenie wydobycia jedynie w porze dnia z zachowaniem zasad BHP, 

� nie prowadzenie na terenie kopalni wymiany płynów eksploatacyjnych w 

eksploatowanych maszynach i pojazdach, 

� ograniczenie prędkości pojazdów transportujących urobek do 10 km/h 

� w zależności od potrzeb polewanie wodą z beczkowozu tras transportu urobku 

ograniczając pylenie wtórne z nieutwardzonych dróg, 

� wyposażenie kopalni w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów 

eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów, 

� będzie utrzymywany bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w warstwie suchej – 

60o i 450 w warstwie zawodnionej, 

� każda maszyna urabiająca będzie mieć ustaloną bezpieczną odległość od krawędzi 

skarpy. 

� na koparce będzie opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu środków 

transportowych. 

� operatorzy maszyn będą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 

� rozpoczęcie wydobycia nie wcześniej niż 1 sierpnia w pierwszym roku 

funkcjonowania kopalni, 

� w przypadku znalezienia dorosłych płazów w wyrobisku – przeniesienie ich poza 

obszar kopalni. 
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11. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI 

TECHNIKAMI 

 

Zgodnie z art. 207 ust. 1a POŚ technologia stosowana w nowo uruchamianych lub 

zmienianych w istotny sposób instalacjach lub urządzeniach powinna spełniać wymagania, 

przy których określaniu uwzględnia się w szczególności: 

 

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń 

Na terenie kopalni będzie stosowany jedynie olej napędowy. 

 

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii 

W obiekcie zainstalowane będą nowoczesne urządzenia i maszyny o wysokich 

współczynnikach sprawności oraz charakteryzujące się niskim poborem energii. 

 

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw. 

Zostyanie zapewnione racjonalne gospodarowanie paliwami. 

 

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku 

powstających odpadów 

Wszystkie odpady będą segregowane i przekazywane do przetworzenia. 

 

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Wykazano, że obliczone wielkości emisji nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych 

prawem stężeń poza terenem, którym dysponuje inwestor.  

 

Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej 

Realizowane będą procesy technologiczne współmierne z najlepszą dostępną techniką 

stosowaną przy prowadzeniu tego typu działalności w skali przemysłowej. Planowane 

instalacje pod względem technologicznym i logistycznym są współmierne do obecnie 

eksploatowanych obiektów tego typu na terenie UE. 

 

Postęp naukowo-techniczny 

Planowana technologia jest technologią powszechną i zawiera w sobie określoną sumę 

doświadczeń badawczych. 
 

12. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST 

USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA. 

 

Jak wykazał niniejszy raport funkcjonowanie przedmiotowej kopalni nie będzie 

naruszać wartości środowiskowych we wszystkich komponentach. Nie występują, więc 

przesłanki do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 

 



Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Kopalnia kredy piszącej KORNICA-NOWA 1” 
w m. Nowa Kornica, gmina Stara Kornica, powiat łosicki 

 

 

  47 

    

13. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ. 

Zagadnienia w formie graficznej przedstawiono w załącznikach do niniejszego raportu. 

 

14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 

PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 

W przypadku planowanej kopalni możliwym źródłem konfliktów społecznych może być 

obawa najbliższych mieszkańców przed nadmiernym hałasem oraz zapyleniem. 

W przedmiotowym raporcie wykazano, że planowana kopalnia nie będzie źródłem 

ponadnormatywnych poziomów hałasu. Otrzymano wyniki świadczące o tym, że poziom 

dźwięku emitowany z kopalni będzie niższy aniżeli tło akustyczne przy najbliższej zabudowie 

mieszkaniowej. Odnośnie emisji pyłu z kopalni to podczas przesiewu ze względu na 

zawilgocenie kredy emisja pyłu nie występuje. Może wystąpić emisja wtórna pyłu z dróg 

gruntowych – tras transportu kredy. Inwestor przewidział działania minimalizujące we 

postaci polewania dróg wodą oraz ograniczenia prędkości poruszających się pojazdów. 

Ponadto funkcjonowanie planowanej kopalni nie będzie utrudniać dostępu osobom 

trzecim do drogi publicznej czy możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 

elektrycznej oraz ze środków łączności, a więc nie naruszy ich interesu.  

W związku z powyższym dla przedmiotowej lokalizacji konflikty społeczne nie powinny 

wystąpić. Na obecnym etapie prowadzonego postępowania nie wystąpiły konflikty 

społeczne. W przypadku pojawienia się sprzeciwów społecznych będą one mało zasadne lub 

bezzasadne. 

 

15. PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI 

   

Na etapie funkcjonowania kopalni istotnym elementem oddziaływania na środowisko 

w wyniku budowy planowanego przedsięwzięcia będzie hałas i zanieczyszczenie powietrza 

związane z pracą maszyn i urządzeń oraz transport samochodowy materiałów. W ramach 

monitoringu prowadzona będzie kontrola i ewidencja powstających odpadów oraz ich 

selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadów. 

Monitoring hałasu będzie polegał na stosowaniu na placu budowy maszyn i urządzeń, 

spełniających wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska). 

 

16. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

  

Do trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

należy zaliczyć brak dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych dla pyłu zawieszonego PM2,5. 
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17. WNIOSKI 
 

1. Planowana kopalnia spełniać będzie określone prawem standardy jakości środowiska w 

zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

2. Analiza wykazała, że dla przyjętych założeń technicznych nie wystąpią przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych. 

3. Zaproponowany w raporcie sposób zagospodarowana wytworzonych odpadów nie 

będzie powodował negatywnego oddziaływania na środowisko w tym zakresie. 

4. Zgodnie z wykonanymi obliczeniami oraz biorąc pod uwagę lokalizację najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej przewiduje się, że wpływ planowanej kopalni na stan 

środowiska w otoczeniu będzie miał charakter lokalny i nie będzie powodował 

uciążliwości dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej. 

 

18. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W 

RAPORCIE 

  

PRZEDMIOT, PODSTAWA, ZAKRES I CEL SPORZĄDZENIA RAPORTU 

Przedmiot raportu 

 

Przedmiotem raportu o oddziaływaniu na środowisko jest przedsięwzięcie polegające 

na planowanym wydobyciu kredy piszącej metodą odkrywkową ze złoża zlokalizowanego na 

działkach nr geod. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gmina Stara Kornica, powiat łosicki, 

województwo mazowieckie. Inwestorem są Kredowe Zakłady w Kornicy Adam Flis, Nowa 

Kornica 12, 08-205 Kornica. 
 

Podstawy wykonania raportu 

 

Podstawę do wykonania raportu stanowią: 

- Postanowienie Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 06.12.2016r. 

- karta informacyjna przedsięwzięcia, 

- dokumentacja geologiczna złoża opracowana przez uprawnionego geologa Stanisława 

Gałusa w 2015r. 

- koncepcja zagospodarowania terenu kopalni opracowana na podstawie danych 

przekazanych przez inwestora. 
 

Cel sporządzenia raportu 

 

Przedmiotowy raport opracowano w celu określenia stopnia oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, wynikającego z realizacji 

inwestycji. W przypadku stwierdzenia negatywnego oddziaływania zaproponowano 

rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 
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Ponadto raport stanowi kluczowy element postępowania administracyjnego, którego 

przedmiotem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej 

inwestycji. 

 

Podstawy prawne wykonania raportu 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedmiotowe 

przedsięwzięcie zaliczane jest do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. Wójt Gminy Stara Kornica postanowieniem z dnia 06.12.2017r. nałożył na 

inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedmiotowej inwestycji. 

 Raport wykonano zgodnie wymogami 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. 
 

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. 

Lokalizacja planowanej inwestycji. 

Planowana kopalnia kredy piszącej zlokalizowana będzie w miejscowości Nowa Kornica 

gm. Stara Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie, na działkach o nr geod. 514/4 i 

514/8. Inwestorem są Kredowe Zakłady w Kornicy Adam Flis, Nowa Kornica 12, 08-205 

Kornica.  

Przedmiotowe działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gminy Stara Kornica. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Kornica, przedmiotowe działki oznaczone są 

symbolem PE2 - tereny zabudowy powierzchniowej eksploatacji surowców.  

Otoczenie planowanej kopalni stanowią: 

- od strony północnej teren uprawy aronii, dalej teren zalesiony,  

- od strony wschodniej obiekt biurowo-magazynowy płodów rolnych oraz planowany zakład 

przerobu kredy, 

- od strony zachodniej gminne ujęcie wody podziemnej, 

- od strony południowej droga powiatowa oraz zabudowa mieszkaniowa m. Nowa Kornica. 

Najbliższy sąsiedni budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 61,0 m w kierunku 

południowym licząc od miejsca planowanego wydobycia kredy.  

Najbliższa sąsiednia kopalnia kredy metodą odkrywkową znajduje się w odległości ok. 295 m 

w kierunku południowo-wschodnim, licząc od planowanego miejsca wydobycia kredy do 

granicy działki istniejącej kopalni. 

Teren planowanej kopalni posiada naturalny spadek w kierunku południowym. Rzędne 

wysokościowe wahają się od 164,4 do 170,6 m npm, deniwelacja wynosi 6,2 m. W 

bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza Głównymi Zbiornikami Wód 

Podziemnych. 
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Planowana inwestycja zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (mapy ISOK) będzie zlokalizowana poza terenami 

zagrożonymi podtopieniami. 

Planowane przedsięwzięcie będzie położone poza obszarami ochrony pośredniej czy 

bezpośredniej ujęć wód. Najbliższe ujęcie wód podziemnych znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie kopani od strony zachodniej. 

 

Ogólny opis - stan istniejący. 

 

Działki o nr geod. 514/4 i 514/8 zajmują łącznie powierzchnię ok. 10,6 ha. Na działkach 

znajdują się dwa zbiorniki wodne wypełnione wodą służące do nawadniania upraw aronii o 

łącznej powierzchni wykopu ok. 4850 m2 i głębokości ok. 7,0 m. Zbiorniki staną się częścią 

wyrobisk planowanej kopalni kredy. Ponadto na działce nr geod. 514/8 znajduje się obiekt 

biurowo-magazynowy o powierzchni ok. 450 m2. W obiekcie magazynowana jest kreda, 

nawozy, maszyny. Na terenie planowanej kopalni nie występują drzewa.  

Ponadto na działce nr geod. 514/8 w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku 

biurowo-magazynowego planowany jest zakład przerobu kredy piszącej. 

 

Ogólny opis - stan projektowany 

 

Eksploatacja złoża kredy piszącej „Kornica-Nowa 1” będzie prowadzona metodą 

odkrywkową w systemie ścianowo-zabierkowym, dwoma piętrami przy użyciu jednej koparki 

z osprzętem podsiębiernym na podwoziu gąsienicowym.  

Piętro I w warstwie suchej pokładu nad piezometrycznym poziomem wody gruntowej do 

głębokości średniej ok. 7 m p.p.t. Piętro II w warstwie zawodnionej, do głębokości złoża czyli 

ok. 20,0 m. 

Urobek będzie ładowany za pomocą ww. koparki na przyczepy pojazdu ciężarowego o 

ładowności 16 t i transportowany na hałdę utworzoną na terenie kopalni. Po kilkudniowym 

przeschnięciu, urobek za pomocą ładowarki będzie zasypywany do mobilnej przesiewarki i 

przesiewany na frakcję grubą i drobną. Frakcja gruba będzie rozgniatana za pomocą 

ładowarki i powtórnie przesiewana, natomiast frakcja drobna będzie ładowana za pomocą 

ładowarki na przyczepę pojazdu ciężarowego o ładowności 16 t i wywożona z terenu kopalni 

do odbiorców – głównie rolnictwo oraz do planowanego w sąsiedztwie zakładu przerobu 

kredy. 

      Przed rozpoczęciem eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia robót wydobywczych 

zdejmowany będzie nadkład. Usuwanie nadkładu będzie się odbywać przy pomocy koparki. 

Nadkład będzie gromadzony poza wyrobiskiem eksploatacyjnym na pasach ochronnych 

wyrobiska górniczego. Nadkład zostanie wykorzystany do uformowania zabezpieczającego 

wału ziemnego wokół wyrobiska o wysokości ok. 3,0 m, który będzie pełnił funkcję ekranu 

akustycznego. 

      Wszystkie czynności związane z procesem technologicznym wydobywania kopaliny 

oraz działania organizacyjne będą prowadzone zgodnie z warunkami określonymi w koncesji, 

zasadami techniki górniczej oraz przepisami BHP.    Wszelkie prace, związane z wydobyciem 
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kopaliny będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, okresowo w zależności od 

zapotrzebowania i zbytu. Ze względu na właściwości kopaliny wydobycie będzie prowadzone 

jedynie w dni bezdeszczowe. Przewiduje się prowadzenie wydobycia przez ok. 200 dni w 

roku. Eksploatacja prowadzona będzie tylko w granicach udokumentowanego złoża, tj. w 

granicach obszaru górniczego. 

Przewidywane, średnie miesięczne wydobycie kredy wyniesie 2000 ton (ok. 1100 m3), co 

daje rocznie 24000 ton (ok. 13200 m3). Dziennie maksymalnie wystąpi wyjazd do 10 

pojazdów ciężarowych z transportem kredy do odbiorców. 

 

OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM 

PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ŚRODOWISKA. 

 

Geomorfologia 

Morfologicznie rozpatrywany obszar położony jest w obrębie mezoregionu Równina 

Łukowska wchodzącego w skład makroregionu Nizina Południowopodlaska. 

 

Wody powierzchniowe. 

 Teren planowanej inwestycji leży w zlewni rzeki Klukówki, która przepływa po stronie 

południowej w odległości ok. 4,0 km. Zgodnie z podziałem hydrograficznym Polski,  teren 

planowanej kopalni jest położony w zlewni elementarnej o nazwie „Dopływ ze Starej 

Kornicy”. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych 

JCWP „Klukówka od źródeł do dopływu spod Walimia” wg. rejestru krajowego nr 

PLRW2000172664649. Jest to naturalna część wód o złym stanie zagrożona ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych. Cel środowiskowy to dobry stan ekologiczny i dobry 

stan chemiczny wód. 

 

Tereny zalewowe. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Krajowego Zarządu 

Gospodarki Wodnej, przedmiotowa inwestycja będzie zlokalizowana poza terenami 

zagrożonymi podtopieniami. 

 

Wody podziemne. 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w obszarze jednolitych części wód podziemnych 

JCWPd nr 67. Stan ilościowy wód dobry, stan chemiczny  słaby. Wody zagrożone są ryzykiem 

nieosiągnięcia celów środowiskowych.  

 

Warunki klimatyczne (meteorologiczne) 

Według Romera przedmiotowy teren zaliczany jest do Rejonu Wschodniego, czyli 

chłodnego z wpływami kontynentalnymi. 
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Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego 

Stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia jest 

kształtowany głównie przez zanieczyszczenia pochodzące z ruchu pojazdów po drogach. 

 

Aktualny stan klimatu akustycznego 

Klimat akustyczny w rejonie planowanej inwestycji związany jest głównie z 

poruszającymi się pojazdami po drodze powiatowej. 

 

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 

przyrody. 

Najbliżej planowanej inwestycji znajdują się następujące obszary wchodzące w skład 

europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. 

 

obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

� Dolina Dolnego Bugu (PLB140001) odległość ok. 12,0 km w kierunku północno-

wschodnim 

� Dolina Liwca (PLB140002) odległość ok. 21,5 km w kierunku zachodnim 

 

obszary specjalnej ochrony siedlisk (SOO) 

� Ostoja Nadbużańska (PLH140011) odległość ok. 11,5 km w kierunku północno-

wschodnim 

� Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego (PLH200014) odległość ok. 21,1 km w kierunku 

północnym 

 
Usytuowanie przedsięwzięcia na tle korytarzy migracji zwierząt 

 Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej GDOŚ, przedmiotowa 

inwestycja położona jest poza Korytarzami Ekologicznymi. 

 

OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE 

PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI. 

 

W zasięgu bezpośredniego potencjalnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko nie występują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków oraz tereny 

objęte ochroną konserwatorską. 

 

OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

Odstąpienie od eksploatacji złoża kredy oznacza, że na czas wydobycia nie wzrosną 

obecne poziomy hałasu i emisji do powietrza. 
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Wariant ten jest nie do przyjęcia z ekonomicznego punktu widzenia. Środowisko 

lokalizacji inwestycji jest przekształcone przez człowieka i cechuje się przeciętnymi walorami 

naturalnymi. Teren kopalni jest ujęty w studium zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Stara Kornica. Wykonana analiza pokazuje, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

negatywnie oddziaływać na ludzi oraz środowisko naturalne. 

OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Wariant proponowany przez inwestora. 

Wariant inwestorski zakłada wydobycie kredy piszącej metodą odkrywkową ze złoża 

zlokalizowanego na działkach nr geod. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gmina Stara 

Kornica, powiat łosicki, województwo mazowieckie. Inwestorem są Kredowe Zakłady w 

Kornicy Adam Flis, Nowa Kornica 12, 08-205 Kornica. Wydobycie będzie prowadzone bez 

wypompowywania wody z wyrobiska górniczego. 

 

Racjonalny wariant alternatywny. 

Za racjonalny wariant alternatywny można przyjąć prowadzenie pompowania wody z 

wyrobiska górniczego celem obniżenia zwierciadła wody. Pompowanie wody wiąże się z 

koniecznością wykonania zbiornika celem sedymentacji mleczka kredowego oraz 

poprowadzenia wypompowywanej wody poza teren wyrobiska górniczego. W wyniku 

pompowania wody uległby obniżeniu poziom zwierciadła wód gruntowych, co mogłoby w 

sposób negatywny oddziaływać na znajdujące się blisko ujęcie wód podziemnych. 

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska. 

Ze względu na informacje podane powyżej można ocenić, że wariant inwestorski 

będzie najkorzystniejszy dla środowiska ze względu na brak pompowania wód z wyrobiska 

górniczego. 

 

UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU WRAZ ZE WSKAZANIEM JEGO WPŁYWU NA 

ŚRODOWISKO. 

 

  Dokonano wyboru wariantu inwestorskiego jako cechującego się niewielkim 

oddziaływaniem na środowisko przy zachowaniu korzyści ekonomicznych, a zatem wyboru 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wariant inwestorski przyjęto do dalszej 

analizy w zakresie oddziaływania na środowisko, gdzie określono jego wpływ na 

poszczególne komponenty środowiska.  

 

Oddziaływanie na ludzi, dobra materialne 

 Teren kopalni będzie oznaczony odpowiednimi tablicami. Na terenie kopalni będzie 

pracowała jedna koparka, jedna ładowarka oraz mobilny przesiewacz. Dzienny transport 

urobku wyniesie do 10 pojazdów ciężarowych. Ciężki sprzęt jaki będzie pracował na terenie 

kopalni będzie zlokalizowany w pewnej odległości od najbliższej zabudowy.  

Teren zakładu górniczego będzie oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. 
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Będzie utrzymywać bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w warstwie suchej i w 

warstwie zawodnionej. 

Każda maszyna urabiająca będzie miała ustaloną bezpieczną odległość od krawędzi skarpy. 

Maszyny będą wyposażone w sprzęt gaśniczy. 

Na koparce będzie opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu środków transportowych. 

Operatorzy maszyn będą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 

 W związku z odległością od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, częstotliwością 

ruchu pojazdów oraz skalą działalności oraz ww. rozwiązaniami można ocenić, że nie 

wystąpią znaczące oddziaływania na ludzi i dobra materialne na etapie funkcjonowania 

kopalni. 

 

Oddziaływanie na rośliny, zwierzęta 

 Inwentaryzacja przyrodnicza stanowi załącznik do przedmiotowego raportu. 

 

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne. 

 

Warunki gruntowo-wodne 

Zgodnie z dokumentacją geologiczną złoża kredy piszącej „Kornica-Nowa 1” budowa 

geologiczna w miejscu planowanej kopalni przedstawia się następująco (w metrach): 

- 0 - 0,4 humus, 

- 0,4 - 3,0 – piasek drobnoziarnisty 

- 3,0 – 20,5 m kreda pisząca  

Pierwszy poziom wodonośny o zwierciadle swobodnym zalega na głębokości ok. 7,0 m.  

 

Ujęcia wód podziemnych.  

W odległości ok. 15 m od granicy działki planowanej kopalni znajduje się ujęcie wód 

podziemnych składające się z trzech studni wraz ze stacją uzdatniania wody 

 

Wnioski: 

 Przewidziane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne w postaci: 

- eksploatowane będą wyłącznie sprawne technicznie maszyny i pojazdy, pozbawione śladów 

wycieku płynów eksploatacyjnych, 

- maszyny i pojazdy będą poddawane okresowym przeglądom, 

- na terenie kopalni nie będzie prowadzona wymiana płynów eksploatacyjnych, 

- wody wgłębne nie będą odprowadzane poza teren złoża, co nie naruszy stosunków 

wodnych na terenie kopalni, 

- zastosowanie mat sorbentowych do usuwania ewentualnych wycieków substancji 

niebezpiecznych z maszyn i taboru samochodowego, 
spowodują, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na wody 

powierzchniowe i podziemne. 

 

Oddziaływanie na powietrze 
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Podczas wydobycia kredy źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie praca 

sprzętu i ruch pojazdów o napędzie spalinowym: 

- koparka – 1 szt. 

- ładowarka – 1 szt. 

- pojazdy wywożące urobek,  

- mobilny przesiewacz zasilany z agregatu prądotwórczego. 

 Ponadto w analizie uwzględniono wpływ planowanego zakładu przerobu kredy. 

 

Wnioski. 

Obliczeń dokonano programem obliczeniowym OPERAT-FB v. 6.6.8. autorstwa 

Ryszarda Samocia w Kaliszu, zatwierdzonym przez Instytut Ochrony Środowiska w 

Warszawie pismem znak BA/147/96. 

Wyniki obliczeń wskazują, że maksymalne stężenia substancji wprowadzanych do 

powietrza przez analizowane emitory wystąpią w odległości 69,6 m od emitora suszarni 

zakładu przerobu kredy. 

Uwzględniając otrzymane wyniki stężeń oraz odległość od najbliższej zabudowy 

mieszkaniowej można ocenić, że w świetle obowiązujących przepisów prawa planowana 

kopalnia łącznie z planowanym zakładem przerobu kredy nie powinna powodować 

uciążliwości dla najbliższych budynków mieszkalnych.  

Wykonane obliczenia pozwalają ocenić, że emisja zanieczyszczeń z projektowanej 

kopalni spełni kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 

2010 r. a więc zostaną dotrzymane standardy jakości środowiska (spełniony art. 144 POŚ).  

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Planowana kopalnia będzie źródłem następujących rodzajów hałasu: 

� praca koparki i ładowarki, 

� praca mobilnego przesiewacza urobku, 

� praca agregatu prądotwórczego, 

� ruch pojazdów związanych z kopalnią. 

 

Ponadto w analizie uwzględniono wpływ planowanego zakładu przerobu kredy. 

 

Ocena klimatu akustycznego. 

 W wyniku obliczeń otrzymano wyniki niższe od dopuszczalnego poziomu 55 dB (A) w 

porze dnia. Wykonane obliczenia pozwalają ocenić, że planowane przedsięwzięcie łącznie z 

planowanym zakładem przerobu kredy nie spowodują na terenach chronionych akustycznie 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu zarówno w porze dnia, co będzie 

spełnieniem aktualnie obowiązujących standardów w zakresie ochrony przed hałasem.  

Należy zaznaczyć, że otrzymane poziomy dźwięku w pkt. 1 do pkt. 6 są niższa aniżeli tło 

akustyczne. Na poziom dźwięku w pkt. Nr 7 wpływa głównie planowany zakład przerobu 

kredy. Warto również zaznaczyć, że do obliczeń przyjęto sytuację najmniej korzystną z 

punktu widzenia ochrony przed hałasem, czyli że koparka pracuje jak najbliższej terenów 

chronionych akustycznie.  
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Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz 

Planowana kopalnia zostanie zlokalizowana w miejscu, w którym obecnie znajdują się 

dwa zbiorniki wodne. Kopalnia wchłonie przedmiotowe zbiorniki. Usytuowanie kopani na 

terenie obecnie przekształconym nie spowoduje znaczącego oddziaływania na cechy 

charakterystyczne istniejącego krajobrazu oraz nie spowoduje utraty wartości 

krajobrazowych terenu. 

 

Emisja odpadów 

Podczas funkcjonowania kopalni będą powstawać jedynie odpady kamieni, które 

powstaną podczas przesiewania kredy. Odpad będzie magazynowany w stosie i okresowo 

przekazywany osobom fizycznym np. do utwardzenia terenu. Na terenie kopalni mogą 

powstawać również odpady sorbentu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi – 

konieczność usunięcia wycieków z maszyn i pojazdów związanych z kopalnią. 

Przedmiotowa kopalnia ze względu na rodzaje oraz ilości odpadów, sposób 

gospodarowania nimi oraz przewidziane do zastosowania środki organizacyjno-techniczne 

nie będzie zagrożeniem dla środowiska. 

 

Oddziaływanie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w 

szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków 

 

W otoczeniu planowanej inwestycji brak obiektów wpisanych do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. 

Zgodnie ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podczas prowadzenia 

prac ziemnych związanych z przedmiotową inwestycją w przypadku ujawnienia przedmiotu, 

który posiada cechy zabytku osoby prowadzące roboty budowlane i ziemne obowiązane są 

wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, a także 

zabezpieczyć go i miejsce jego odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego 

konserwatora zabytków lub gdy nie jest to możliwe właściwego miejscowo wójta. 

 

Ryzyko wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. 

 

W związku z planową eksploatacją kredy może wystąpić sytuacja mająca znamiona 

katastrofy naturalne np. obsunięcie się ścian wyrobiska. Do działań zabezpieczających, które 

będą przestrzegane należy zaliczyć: 

- Teren zakładu górniczego będzie oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. 
- będzie utrzymywany bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w warstwie suchej – 60o i 

45 0 w warstwie zawodnionej, 

- każda maszyna urabiająca będzie mieć ustaloną bezpieczną odległość od krawędzi skarpy. 

- na koparce będzie opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu środków transportowych. 

- operatorzy maszyn będą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 
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Możliwość wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

  

Na terenie kopalni będzie magazynowany olej napędowy na potrzeby agregatu 

prądotwórczego. Olej będzie magazynowany w zbiorniku stanowiącym integralną całość 

agregatu. Ryzyko wycieku będzie minimalne. 
 

Oddziaływania skumulowane. 
 W przedmiotowym opracowaniu uwzględniono oddziaływania skumulowane 
pochodzące od planowanego zakładu przerobu kredy. 
 

Oddziaływanie na obszary chronione. 

Ze względu na odległość od najbliższych terenów chronionych oraz skalę działalności 

planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary chronione, w tym obszary 

Natura 2000. 
 

Oddziaływanie transgraniczne 

Ze względu na skalę oddziaływania oraz odległość od granic państwa przedmiotowe 

przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie.  

 

Oddziaływanie związane z likwidacją przedsięwzięcia. 

Po zakończeniu eksploatacji złoża zostaną wykonane: 

- złagodzenie nachylenia ciosów skarp wyrobiska do kąta 400, (odpowiadające nachyleniu 

1:1,2), 

- teren wokół wyrobiska zostanie uporządkowany, 

Zawodnione wyrobisko zostanie zagospodarowane w kierunku hodowli ryb. 

 

Wzajemne oddziaływanie między elementami 

Komponenty środowiska przyrodniczego są ściśle ze sobą powiązane i zanieczyszczenie 

jednego z elementów środowiskowych, ma wpływ na pozostałe, co może spowodować 

zachwianie równowagi ekologicznej. 

Rozważając rodzaj oraz zakres planowanych prac i oddziaływanie przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy środowiskowe należy stwierdzić, że budowa i eksploatacja fermy 

będzie oddziaływać na poszczególne komponenty środowiska w obrębie przedmiotowej 

działki. Oddziaływanie to będzie miało charakter lokalny. Ze względu na przewidywane 

działania obejmujące sposób postępowania z pomiotem kurzym oraz planowane 

zabezpieczenia w zakresie oddziaływań na środowisko wodno – gruntowe, nie nastąpi 

znaczące oddziaływanie na żaden z elementów środowiskowych i nie przewiduje się również 

wzajemnego oddziaływania pomiędzy poszczególnymi elementami. 
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OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ  

 

Metoda prognozowania emisji i rozkładu przestrzennego zanieczyszczeń powietrza 
 

Do obliczeń wielkości imisji zanieczyszczeń oraz ich przestrzennego rozkładu 

zastosowano program OPERAT-FB v 6.6.8 autorstwa Ryszarda Samocia zatwierdzony przez 

Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.  

Metodyka obliczeń programu oparta jest na rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

 

Metoda prognozy równoważnego poziomu dźwięku 
 

Ocenę klimatu akustycznego wykonano korzystając z programu komputerowego 

SOUNDPLAN v. 7.3.  Program służy do określania zasięgu hałasu przemysłowego do 

środowiska naturalnego w oparciu o model obliczeniowy zgodny z PN-ISO 9613-2:2002. 

 

OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 

KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA 

ŚRODOWISKO. 
 

Oddziaływania bezpośrednie 

W poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania pokazano, że nie będzie ono 

źródłem znaczących oddziaływań na środowisko. W związku z realizacją planowanego 

przedsięwzięcia związana będzie emisja do środowiska, przede wszystkim zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych do powietrza i hałasu. Będą to oddziaływania bezpośrednie. 

 

Oddziaływania pośrednie 

Pośrednie oddziaływania będą obejmować przede wszystkim wpływ, zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza oraz wytwarzanych odpadów na gleby. Ze względu na 

zachowane standardy jakości powietrza, małą emisję oraz ilości i rodzaje wytwarzanych 

odpadów, a także sposób gospodarowania nimi, oddziaływania te nie będą posiadać 

znaczących rozmiarów i nie będą oddziaływać szkodliwie na zabudowę mieszkalną oraz na 

gleby.  

 

Oddziaływania skumulowane. 

W analizie uwzględniono oddziaływania skumulowane w związku z planowanym 

zakładem przerobu kredy. 
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OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 

LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

 

Do działań mających na celu minimalizację ewentualnych negatywnych oddziaływań należy 

zaliczyć: 

� stosowanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego wymogi dopuszczające go 

do użytku, pozbawionego śladów wycieku płynów eksploatacyjnych, 

� właściwa organizacja robót. 

� zastosowanie wału ziemnego wokół planowanego wyrobiska ograniczającego pylenie 

oraz emisję hałasu, 

� prowadzenie wydobycia jedynie w porze dnia z zachowaniem zasad BHP, 

� nie prowadzenie na terenie kopalni wymiany płynów eksploatacyjnych w 

eksploatowanych maszynach i pojazdach, 

� ograniczenie prędkości pojazdów transportujących urobek do 10 km/h 

� w zależności od potrzeb polewanie wodą z beczkowozu tras transportu urobku 

ograniczając pylenie wtórne z nieutwardzonych dróg, 

� wyposażenie kopalni w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów 

eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów, 

� będzie utrzymywany bezpieczny kąt nachylenia urabianej skarpy w warstwie suchej – 

60o i 450 w warstwie zawodnionej, 

� każda maszyna urabiająca będzie mieć ustaloną bezpieczną odległość od krawędzi 

skarpy. 

� na koparce będzie opisana sygnalizacja dla podjazdu i odjazdu środków 

transportowych. 

� operatorzy maszyn będą posiadać wymagane uprawnienia do ich obsługi. 

� rozpoczęcie wydobycia nie wcześniej niż 1 sierpnia w pierwszym roku 

funkcjonowania kopalni, 

� w przypadku znalezienia dorosłych płazów w wyrobisku – przeniesienie ich poza 

obszar kopalni. 

 

PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI 

 

Planowana kopalnia będzie zgodna z najlepszymi dostępnymi technikami w tym 

zakresie. 

 

WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE 

OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA. 

 

Jak wykazał niniejszy raport funkcjonowanie przedmiotowej inwestycji nie będzie 

naruszać wartości środowiskowych we wszystkich komponentach. Nie występują, więc 

przesłanki do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
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PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE GRAFICZNEJ. 

Zagadnienia w formie graficznej przedstawiono w załącznikach do niniejszego raportu. 

 

ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM 

PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 

W przypadku planowanej kopalni możliwym źródłem konfliktów społecznych może być 

obawa najbliższych mieszkańców przed nadmiernym hałasem oraz zapyleniem. 

 

PROPOZYCJA MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA 

ETAPIE JEGO BUDOWY I EKSPLOATACJI 

   

Na etapie funkcjonowania kopalni istotnym elementem oddziaływania na środowisko 

w wyniku budowy planowanego przedsięwzięcia będzie hałas i zanieczyszczenie powietrza 

związane z pracą maszyn i urządzeń oraz transport samochodowy materiałów. W ramach 

monitoringu prowadzona będzie kontrola i ewidencja powstających odpadów oraz ich 

selektywne magazynowanie, przed przekazaniem do uprawnionego odbiorcy odpadów. 

Monitoring hałasu będzie polegał na stosowaniu na placu budowy maszyn i urządzeń, 

spełniających wymagania dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 

emisji hałasu do środowiska (rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w 

sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska). 

 

WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE 

WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT 

  

Do trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy 

należy zaliczyć brak dopuszczalnych stężeń jednogodzinnych dla pyłu zawieszonego PM2,5. 

 

WNIOSKI 

 Planowana kopalnia spełniać będzie określone prawem standardy jakości środowiska 

w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 Analiza wykazała, że dla przyjętych założeń technicznych nie wystąpią przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych terenach chronionych. 

 Zaproponowany w raporcie sposób zagospodarowana wytworzonych odpadów nie 

będzie powodował negatywnego oddziaływania na środowisko w tym zakresie. 

 Zgodnie z wykonanymi obliczeniami oraz biorąc pod uwagę lokalizację najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej przewiduje się, że wpływ planowanej kopalni na stan środowiska w 

otoczeniu będzie miał charakter lokalny i nie będzie powodował uciążliwości dla najbliższej 

zabudowy mieszkaniowej. 
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19. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU. 
 

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego 

 ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

 oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.); 

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz.U. z 2017  r. 

 poz. 519); 

[3] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

[4] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz. U. z 2015 r. poz. 469); 

[5] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 

 196 z późn. zm.); 

[6] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134); 

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r. poz.290 z późn. 

 zm); 

[8] Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. 

 U. z 2014r.poz. 1446 z późn. zm.). 

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie  katalogu 

 odpadów (Dz. U. z 2014r. poz. 1923), 

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

 dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.  112.); 

[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

 przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

 poz. 71); 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie 

 poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 0, poz. 1031); 

[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 

 wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16, poz.  87) 

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. w sprawie 

 wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

 pobieranej wody (Dz. U. z 2014r. poz. 1542); 

[15] Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016r. 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. z 2016r. poz. 138). 

[16] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. 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. z 2014, poz. 1800); 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określania 

 przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

[18] Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (M.P. nr 49, poz. 549) 
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[19] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie Planu 

 gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 

 1911); 

[20] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie 

 zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

 zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202 z późn. zm). 

[21] Dokumentacja geologiczna złoża opracowana przez uprawnionego geologa 
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