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Stosowanie do wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 

dnia 18.08.2017r. znak: WOOŚ-I.4242.222.2017.NL przedkładamy w formie aneksu 

uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kredy 

piszącej KORNICA NOWA-1” planowanej na działkach nr geod. 514/4 i 514/8 w m. Nowa 

Kornica, gmina Stara Kornica. 

W przedmiotowym aneksie skorygowano wielkość pola A i pola B  planowanej kopalni. W 
raporcie o odziaływaniu na środowisko błędnie przedstawiono lokalizację ww. pól kopalni, 
które nieznzcznie zachodziły na teren objęty planem miejscowym Gminy Stara Kornica 
oznaczony symbolem MR. W załączeniu znajduje się wyrys z planu miejscowego z 
naniesionymi prawidłowow polami kopalni, co pokazuje, że planowana kopalnia będzie 
zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara 
Kornica. 

 

OCHRONA POWIETRZA 
 

Ad.1.  
 Celem przesiewania kredy za pomocą mobilnego przesiewacza będzie oddzielenie 
kamieni oraz dużych kęsów kredy znajdujących się w urobku. Przesiewana kreda będzie 
posiadała dużą wilgotność w granicach 15-20%, co nie będzie powodować emisji pyłu 
podczas przesiewania. 
 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 
Ad.1.  
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie można wyodrębnić etapu realizacji i eksploatacji. 
Do zabezpieczeń środowiska na etapie funkcjonowania kopalni należy zaliczyć: 

� stosowanie sprzętu sprawnego technicznie spełniającego wymogi dopuszczające go 

do użytku, pozbawionego śladów wycieku płynów eksploatacyjnych, 

� nie prowadzenie na terenie kopalni wymiany płynów eksploatacyjnych w 

eksploatowanych maszynach i pojazdach, 

� wyposażenie kopalni w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów 

eksploatacyjnych z maszyn i pojazdów, 

� podczas tankowania maszyn będzie rozkładana mata sorbentowa, aby ewentualne 

wycieki nie przedostały się do gruntu, 

�  na terenie kopalni nie będzie magazynowane paliwo, 
 
 
Ad.2.  
Na terenie kopalni będzie stacjonowała jedynie ładowarka i koparka oraz przesiewacz 
mobilny. Środki transportu będą parkowały na terenie pobliskiego obiektu biurowo-
magazynowego. Zaplecze socjalne pracowników będzie zorganizowane w pobliskim budynku 
biurowo-magazynowym. 
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Ad.3.  
 Teren zostanie wyprofilowany w taki sposób, aby wody opadowe nie mogły spływać 
na grunty sąsiednie i aby został zachowany istniejący kierunek spływu wód gruntowych. 
Nadkład może stanowić barierę dla wód opadowych, niemniej jednak będzie możliwość 
poprowadzenia wód opadowych do wyrobisk kredy. 
 
 
Ad.4.  
Paliwo będzie dowożone do pracujących maszyn. Podczas tankowania będzie rozkładana 
mata sorbentowa, aby ewentualne wycieki nie przedostały się do gruntu. Na terenie kopalni 
nie będzie magazynowane paliwo. 
 
Ad.5.  
W przypadku przedmiotowej inwestycji nie można wyodrębnić etapu realizacji i eksploatacji. 
Na terenie kopalni nie będą powstawać ścieki bytowe. Pracownicy kopalni będą korzystać z 
zaplecza socjalnego w istniejącym budynku biurowo-magazynowym. Ilość ścieków można 
przyjąć na poziomie 30 m3/rok. Ścieki z budynku są odprowadzane do gminnej sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
 

 

GOSPODARKA ODPADAMI 
Ad1.  

Budowa zakładu przeróbki kredy stanowi odrębne przedsięwzięcie, dla którego 

wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych zakładu 

przeróbki kredy, odpady jakie zostaną „wytworzone” należeć będą do 17 grupy 

rozporządzenia MŚ z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów – odpady z 

budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych. 

 W trakcie wykonywania prac budowlanych (budowy) przewiduje się, że będą 

wytwarzane następujące rodzaje i ilości odpadów: 

 
Lp. Rodzaj odpadu Kod odpadu Ilość [Mg] 

1 Żelazo i stal  17 04 05 1,0 
2 Kable inne niż wymienione w 170410  17 04 11 0,2 

3 Zmieszane odpady z budowy i demontażu inne 
niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 

17 09 04 5,0 

 
4 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (puszki po farbach olejnych, 
opakowania po płynach eksploatacyjnych) 

 
15 01 10* 

 
0,05 

5 Tworzywa sztuczne 17 02 03 0,1 

6 Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 5,0 

 

 



Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.„Kopalnia kredy piszącej KORNICA-NOWA 1” 

w m. Nowa Kornica, gmina Stara Kornica, powiat łosicki 

 

 

  4 

    

Sposób szczegółowego postępowania z ww. odpadami: 

• 17 04 05 – żelazo i stal: powstanie podczas montażu elementów, konstrukcji stalowych. 

Odpad zostanie zmagazynowany na terenie zaplecza budowy. Następnie będzie przekazany 

uprawnionym podmiotom do przetworzenia, 

• 17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10, odpad będzie powstawał podczas prac 

związanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, będzie 

magazynowany w wyznaczonym miejscu, a następnie będzie przekazany uprawnionym 

podmiotom do przetworzenia, 

• 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy i demontażu inne niż wymienione w 170901, 

170902 i 170903¸ zbierane będą w wyznaczonym miejscu i po zakończeniu budowy 

przekazane uprawnionej firmie z przeznaczeniem do przetworzenia,  

• 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczonych: źródłem powstawania odpadu będą prace związane z malowaniem 

elementów konstrukcyjnych itp. Opakowania będą magazynowane w specjalnym do tego 

celu pojemniku i po zakończeniu budowy zostaną przekazane firmie posiadającej stosowne 

zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, z przeznaczeniem do 

odzysku, 

• 17 02 03 – Tworzywa sztuczne, odpad powstanie w wyniku wykonywania instalacji. 

Odpad będzie magazynowany w wyznaczonym miejscu, a następnie będzie przekazany 

uprawnionym podmiotom do przetworzenia, 

• 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne zbierane będą w pojemniku przeznaczonym do 

gromadzenia odpadów komunalnych, ustawionym na terenie zaplecza budowy. Odpady 

będą regularnie odbierane przez podmiot posiadającym stosowne pozwolenia na odbiór 

odpadów komunalnych. 

 

Masy ziemne 

W wyniku wykopów powstaną masy ziemne w ilości ok. 300 m3, które w całości 

zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji celem niwelacji terenu. W związku z 

powyższym i art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach [4], masy ziemne nie 

zostały zaliczone do odpadów. 

 

Miejsce magazynowania odpadów. 

 W celu bezpiecznego dla środowiska postępowania z wytworzonymi odpadami, będą 

one gromadzone selektywnie w wyznaczonym, utwardzonym i zabezpieczonym miejscu 

przygotowanego zaplecza budowy. 

Odpady niebezpieczne powstające podczas budowy (puszki po farbach i płynach 

eksploatacyjnych) będą gromadzone w szczelnych pojemnikach.  

Transport odpadów zapewnią odbiorcy posiadający stosowne zezwolenia. 

 

Pracownicy kopalni kredy będą korzystać z zaplecza socjalnego w istniejącym obiekcie 

biurowo-magazynowym. Odpady jakie będą powstać to jedynie niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne (kod 20 03 01) w ilości do 2,0 Mg rocznie. Odpady komunalne będą 
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magazynowane w zamykanym pojemniku ustawionym na terenie utwardzonym w 

sąsiedztwie budynku biurowo-magazynowego. 
 

INNE 
 
Ad.1.  
Powierzchnia pola A wyniesie: 17889 m2     
Powierzchnia pola B wyniesie:  12768 m2     
Łącznie: 30657 m2 
 
Ad.2.  
Konstrukcja hali stalowa ze ścianami i dachem z płyt warstwowych. 
Powierzchnia zabudowy hali – ok. 800 m2 
 
 
Ad.3.  

 W wariancie alternatywnym oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza oraz emisji 

odpadów będzie tożsame z przedstawionym w raporcie oddziaływaniem wariantu 

inwestorskiego. W zakresie emisji hałasu powstałoby nowe źródło w postaci pomp 

odwadniających, które byłyby pompami zatapialnymi, stąd nie miałyby wpływu na poziom 

dźwięku obliczony w wariancie inwestorskim. W wariancie alternatywnym wystąpiłoby 

pompowanie wody z odprowadzeniem poza teren wyrobiska górniczego. Wiązałoby się to 

również z koniecznością wykonania zbiornika celem sedymentacji mleczka kredowego. W 

wyniku pompowania wody uległby obniżeniu poziom zwierciadła wód gruntowych, co 

mogłoby w sposób negatywny oddziaływać na znajdujące się blisko ujęcie wód podziemnych. 

Zatem wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant inwestorski. 
 
Ad.4.  

Oświadczenie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 19a ustawy ooś, stanowi załącznik nr 12 
do raportu o odziaływaniu na środowisko dla planowanej kopalni. Do przedmiotowego 
aneksu załączono powtórnie ww. oświadczenie. 
 

Załączniki. 

1. Koncepcja kopalni naniesiona na mapę mpzp Gminy Stara Kornica. 

2. Oświadczenie. 


