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POSTANOWIENIE

Napodstawieart.TTust. lpktliust.3i4ustawyzdnia3paldziernika2008r.oudostgpnianiu
informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronier $rodowisk a oraz o ocenach
oddziatryania na Srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, mvanej dalej .,,ustaw4 oo6") oraz art. 106
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postEpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257), w rwiqzku z postgpowaniem w sprawie oceny oddz:ialywania na Srodowisko
przeprowadzanym dla przedsipwziEcia pn. ,,Kopalnia kredy pis:zqcej Kornica-Nowd 1",
zlokalizowanego na dzialkach o ff ew. 51414 i 514/8 w miejscowoSci lrtrowa Kornica, gmina Stara
Kornica,

uzgadniam realizacjp przedsigwzipcia i okreSlam nastgpujqce warunki:

L Na etapie realizacji i eksploatacji tub uiytkowania ;przedsigwzigcia naleiy podj46
nastppuj4ce dzialania:

1) prace ziemnerozpoczqdpozasezonem lqgowym;
2) w celu minimalizacji wplywu planowanego przedsipwziEcia na populacje matych rwierzg

(gl6wnie plaz6w, gad6w,) w przypadku ich napotkania, przenie66 je w bezpieczne miejsce poza
teren wykop6w, najlepiej do innego zbiornika wodnego w okolicy;

3) prace wydobywcze oraz ruch pojazd6w po terenie planowanego przedsigwziEcia prowadzid
wylqcznie w godzinach od 6.00 do22.00;
na etapie eksploatacji inwestycji u4rtkowa6 mobilny przesiewacz urobku o maksymalnej mocy
akustycznej 100 dB oraz wolnostoj4cy agegatpr4dotw6rc4z go zasillajqcy o maksymalnej mocy
akustycznej 97 dB;
wszelkie prace w obrgbie kopalni przy uLyciu sprarynego technicznie sprz€tu,
eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni zabezpiecznnie
Srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami ptyn6w technicznyoh i paliw;
tankowanie maszyn wydobywczych prowadzid poza obszarem wydobycia, na terenie
zabezpieczonym przed przedostawaniem sig ewentualnych wyciek6w (substancji
ropopochodnych) do Srodowiska gruntowo-wodnego;
wszelkie prace zwiryane m.in. z wymianq olej6w eksploatowanych maszyn dokonywa6 poza
terenem przedmiotowej inwestycji, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
potencjalnym zanieczyszczeniem Srodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi;
prace wydobywcze prowadzi6 metodq odkrywkow6 systemenr Scianowym (Scianowo-
zbierakowym), z dw6ch pigter wydobywczych, z warstwSr suchej i zawodnionej zloLa;
eksploatacjE zloinprowadzilbez konieczno5ci prowadzeniaprac odrvodnieniowych;
nadklad magazynowal poza obszarem wydobycia, w spos6b ponxalajqcy na swobodny splyw
w6d opadowych i roztopowych, w spos6b nie powodujqcy zalewania teren6w s4siednich oraz
niezmieniaj4cy stanu wody na gruncie, w szczeg6lno$ci kierunku odplywu w6d opadowych
ze szkod4dla grunt6w s4siednich;

4)

s)

6)

7)

8)

e)
t0)



11) na etapie eksploatacji teren planowanego przedsipwzigcia wyposa?yl w Srodki (sorbenty)
do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku
zanieczyszczenie niezvvlocznie usun46, a zuLryte Srodki do neutralizacji substancji
ropopochodny ch przekazywa6 uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwienia;

12) na eksploatacji przredsigwzigcia Scieki bytowe odprowadzal do szczelnego, istniej4cego
zbiornika bezodplywowego; ww. zbiornik systematycznie opr6imiad (nie dopuSci6 do jego
przepelnienia) prze:z uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartoll wywozit
do o czy szczalni 6ciek6w;

13) w okresie letnim i w okresach suchych drogi przejazdowe w obrgbie kopalni zraszadwod4;
14) przykrywad plandekami skrzynie ladunkowe samochod6w transportuj4cych kredE;
15) zapobiegal nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych

i wydobyrvczych i w miarg mo2liwo$ci ograniczyf roboty wydobywcze w czasie silnych
wiatr6w;

1 6) celem minimalizacj i zapylenia ttrzymyw a6 c4'stoS6 dr6 g dojazdowych;
I7) ograniczal prgdkoS6 jazdy pojazd6w w rejonie zaldadlu;
18) wyNqczal silniki pojazd6w w czasie postoju;
19) zabezpieczy| magazynowan4 kredg (haldy) przed roz,wiewaniem (np. poprzez przykrywanie

plandekami, wykonanie zasiek6w itp.);
20) proces przesiewania kredy na mobilnym przesiewaczu prowadzii w tzttr. stanie uwodnionym,

tS.przy zawartofici L:;-20 % wody w surowcu;
2I) na potrzeby mobilnego przesiewacza zainstalowal wolnostojqcy agregat prqdotw6rczy,

olejowy, o mocy maksymalnej 60 kW, z odprowadzaniem zanieczyszczeri emitorem pionowym,
zadaszonymo wysokoSci minimalnej 2,0 m;

22) powstajqce na etapie eksploatacji przedsigwzigcia odpady komunalne (powstaj4ce na zapleczu
socjalnym kopalni itp.) magazynowu1 w szczelnych, zamykanych pojemnikach,
w Wznaczonym do tego celu miejscu, o utwardzonym podlozu;

23) powstaj4ce na etapie eksploatacji przedsigwziEcia zuLyte sorbenty (odpady niebezpieczne)
magazynowaf w szc:zelnych, zamykanych pojemnikach, w wyznaczonym do tego celu miejscu,
o utwardzonym podlo2u, w spos6b zabezpieczajqcy przed wplywam warunk6w
atmosferycznych; miejsca magazynowania ww. odpad6w oznaczy| i zabezpieczyl przed
wstgpem os6b nieupowaZnionych i nvierzS;

24) odpady powstajqce rna etapie eksploatacji inwestycji przekarywal uprawnionym podmiotom
do odzysku lub unieszkodliwienia;

25) skarpy wyrobiska zlagodzi( do 40";
26) teren wok6l wyrobiska nprzqtnql;
27) rekultywacjg wyrobiska prowadzi6 w kierunku wodnym.

II. Nie stwierdzono kronieczno5ci okreSlenia warunk6w dotycz4cych ochrony Srodowiska
w dokumentaeji wymaganej do wydania decyzji, o kt6rych mowa w art. 72 ust.1 ustawy
oo5.

m. Przed rozpoczpcirem realizacji przedsigwzigcia nie stwierdzono konieczno5ci
przeprowadzenia o(:eny oddzialywania na Srodowisko w ramach postppowania w sprawie
wydania decyzji o kt6rych mowa w art. 72 ust,1 ustarvy ooS.

Uzasadnienie

W6jt Gminy Stara Kornica pismem z dnia 6 lipca 2017 r., znak: 05.6220.6.2016, wystqpil
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie (zwanego dalej ,,Regionalnym
Dyrektorem") o uzgodnienie wamnk6w realizacji ww. przedsigwzigcia.

Do ww. wystqpienia W6jt Gminy Stara Kornica dolqczyl: wniosek z dnia 18 pu2dziernika 2016 r.
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddzialywaniu na Srodowisko
przedsigwzigcia (rwany dalej ,,raportem oo$") oraz wypis i ornyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzrennego dla czgSci dzialek o nr ew. 514/4 i 514/8 w miejscowo6ci Nowa



Kornica, gmina Stara Kornica oraz informacjg o braku ww. planu dla pozostalej czgsoi ww. dzialek.
Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na czE(ici ww. dzialek nieobjgtej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwziql mog4cych potencjalnie znaczqco oddzialywa|
na Srodowisko, o kt6rych mowa w art. 5g ust. l pl<t 2 ustawy oo5, a takze w $ 3 ust. 1 pkt 39
rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig6 mog4cych
znaczqco oddzialywat na $rodowisko (Dz. IJ. z 20L6 r. poz. 7I), ti.,,inslalacje do przerobu kopalin
inneniZwymienionew$2ust. lpkt26"orazw$3ust. 1pkt40 lit.atirettrzecie,pi4teisi6dme
ww. rozporzqdzenia, tj. ,,wydobywanie kopalin ze zloLa metodQ odkrywkowq inne niz wymienione
w $ 2 ust. I pk't27 lit. a,bezwzglqdu na powierzchnig obszaru g6rniczego, na terenie grunt6w lesnych
lub w odleglo6ci nie wigkszej niZ 100 m od nich, w odlegloSci nie wigkszej niL 250 m od teren6w,
o kt6rych mowa w art. 113 ust. 2 pl<t l ustawy z dnia27 Wietnia2}}l r. - Prawo ochrony Srodowiska
(Dz' U. z 2013 r. poz. 1232, z p6in. zm.) oraz jeheli w odleglo5ci nie wigkszej niZ 0,5 km od miejsca
planowanego wydobywania kopalin metod4 odkrywkowq znajduje sig inny obszar g6miczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metod4 odkrywkowe".

Tre56 niniejszego postanowienia pr4zgotowanazostalaw oparciu o zgromadzony material dowodowy
w sprawie oraz wiedzgwlasnq organu.

Planowane przedsiEwzigcie polega na wydobyciu kredy pisz4cej metodq odkrywkow4 ze zloia
zlokalizowanego na dzialkach o m ew. 514/4 i 514/8 w miejscowo6ci Nowa Kornica, gmina Stara
Kornica. Ww. dzialki posiadajq powierzchnig tqcznie ok. 1O,6 ha. Na dziatkach inwestycyjnych
znajdujq sig dwa zbiorniki wodne o powierzchni ok. 4850 m2 (zbiorniki stanq sig czgsciq *y-tist
planowanej kopalni). Ponadto na dzialce o nr ew. 51418 znEduje siE obiekt biurowo-magazynowy
o powierzchni ok. 450 m2, w kt6rym magaz;Wowana jest kreda, nawozy i maszyny. Na izialce
o nr ew. 51418, w bezpoSrednim s4siedztwie istniej4cego budynku biurowo-magazynowego Inwestor
planuje realizacjE zakladu przerobu kredy pisz4cej.

ZloAe zostalo udokumentowane w kategorii rozpoznania C1, flo powierzohni 32202 m2 i wielkoSci
zasob6w ok. 11452500 Mg kredy piszqcej (634379 m'). GlgbokrSi spegu z-loia wynosi
od 20,3 do 24,6 m p.p.t., miqhszofil zlohavrynosi od 18,3 do 20,7 m p.p.t, gl9boko56 nadkladu wynosi
od 0,0 do 5,2 m. Poziom wodonoSny znajduje sip od 158,4 m do 1511,6 m n.p.m. (nvierciadlo
swobodne ok. 7 m p.p.t.). Eksploatacja prowadzona bgdzie na powierzchni ok. 30657 m2 (pole A -
17889 m' i pole B - 12768 m') metod4 odkrywkowq w systemie Scianowo-zabierkowym, dwoma
piqtrami, przy u?yciujednej koparki z osprzgtem podsiqbiernyn,, na podwoziu g4sienicowym. Pigtro I
znajdowal sig bgdzie w warstwie suchej pokladu nad piezometrycznym F,oziomem wody gruntowe,
do glgbokoSci $redniej ok. 7 m p.p.t., pigtro tr majdowad sig bgdzie w warstwie zawodnionej,
do glpboko(ci zloia c4yli ok. 20,0 m. Podczas wydobycia bgdzie utuymywany k4t nachylenia
urabianej skarpy w warstwie suchej 60o i warstwie zawodnionej 45o, Przewidywana wielko56
rocznego wydobycia wyniesie do ok. 13500 m3/rok.
Urobek bgdzie ladowany za pomoceww. koparki naprzyczepy pojazdu ciEzarowego i transportowany
na haldp utworzon4na terenie kopalni. Po kilkudniowym przeschnig:iu, urobek zapomocqLadowarki
bgdzie zasypywany do mobilnej przesiewarki i przesiewany na frakcjg {3ruba i drobn4 (przer6bka
kredy). Frakcja gruba bEdzie rozgniatana za pomoc4ladowarki i powt6nrLie przesiewana, natomiast
frakcja drobna bEdzie ladowana zapomocqladowarki naprzyczepg pojazdu cigzarowego i wywoZona
z terenu kopalni do odbiorc6w.
Przed rozpoczgciem eksploatacji oraz w trakcie prowadzenia rob6t wydobywc4'ch zdejmowany
bEdzie nadklad. Usuwanie nadkladu bpdzie sig odbywad prrry pomocy koparki. Nadktad bgdzie
gromadzony poza wyrobiskiem eksploatacyjnym, na pasach oclu'onnych wyrobiska g6rniczego,
w spos6b porwalajqcy na swobodny sptyw w6d opadowych i roztopowych, w spos6b nie powoduj4cy
zalewania teren6w s4siednich oraz niezmieniaj4cy stanu wody na gruncie, w szczeg6lnoSci kierunku
odplywu w6d opadowych ze szkod4 dla grunt6w s4siednich. Nadktrad zostanie wykor4'stany
do uformowania zabezpieczajqcego walu ziemnego wok6l wyrobiska.
Otoczenie planowanej kopalni stanowi4:



- od strony p6lnocnej - teren uprawy aronii, a dalej teren zalesiony,
od strony wschodnie-j - obiekt biurowo-magazynory plod6w rolnych oraz planowany zaklad
przerobu kredy,

- od strony zachodniej - gminne ujgcie wody podziemnej,

- od strony pofudniowej - droga powiatowa nr 20I2W oraz zabtdowa mieszkaniowa miejscowoSci
Nowa Kornica.

Najbli2szy budynek mieszkalny znajduje sig w odleglo3ci ok. 61 m w kierunku pofudniowym
od miejsca planowanego wydobycia kredy. Najbli2sza s4siednia kopalnia kredy metod4 odkrywkow4
znajduje sig w odleglo$ci ok. 295 m w kierunku poludniowo-wschodnim, licz4c od planowanego
miejsca wydobycia kredy.

W trakcie eksploatacji planowanej inwestycji wystqpi emisja substancji gazowych oraz pylu
do powietrza, kt6rych irddlem bgd4 mas4yny wykorzystywane na terenie inwestycji, tj.: koparka,
ladowarka, mobilny przes;iewacz zasilany z agregata pr4dotw6rczego oraz samochody cigzarowe
transportujqce urobek, a takhe wydobywanie i zaladunek kredy na samochody. W celu minimalizacji
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na powietrze, w sentencji niniejszego postanowienia
nalohono na Inwestora warunki: ograniczania prgdkoSci jazdy pojazd6w w rejonie zakladu,
przykrywania plandekami skrzyi ladunkowych samochod6w transportujqcych kredg, w okresie letnim
i w okresach suchych zraszanie wod4 dr6g przejazdowych w obrqbie kopalni, zapobieganie
nadmiernemu pyleniu w rhakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych, w miarg
mo2liwoSci ograniczanie rob6t wydobywczych w czasie silnych wiatr6w, utrzymywanie czystoSci
dr6g dojazdowych oraz prowadzenie wszelkich prac w obrgbie kopalni zapomooqsprzgtu sprawnego
technicznie, eksploatowanego w spos6b prawidlowy i regularnie konserwowanego, a tak2e
zabezpieczenie magazynowanej kredy (haldy) przed rorwiewaniem (np. poprzez przyl<ryvanie
plandekami, wykonanie zasiek6w itp.). Przesiewaniu w mobilnym przesiewaczu poddawana bpdzie
kreda w stanie uwodnionym, tj. przy zawartoSci 15-20% wody, w rwiqzku z tym nie wystqri emisja
pyfu do powietrza.
Z przedlo2onych obliczeri rozprzestrzeniania sig substancji w powietrzu, przy uwzglgdnieniu
aktualnego tla substancji w powietrzu w rejonie inwestycji wynika, ii, przedsigwziEcie, przy
zachowaniu warunk6w okre6lonych w sentencji niniejszego postanowienia, nie bqdzie powodowalo
przekroczefr aktualnie oborviqzuj4cych dopuszczalnych poziom6w stgLeh substancji w powietrzu.
Z uwagi na charakter i skalE przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig jej istotnego wplywu
na klimat.

NajbliZsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odlegloSci ok. 61 m od terenu planowanej
kopalni. Kopalnia funkcjonowal bqdziejedynie w porze dziennej. Na etapie eksploatacji inwestycji
gl6wnymi ir6dlami emisji halasu bqdzie praca koparki, ladowarki i mobilnego przesiewacza urobku,
a takhe ruch pojazd6w po terenie inwestycji. Przeprowadzona w raporcie oo{ analiza oddziatywania
w zakresie emisji halasu, w tym oddzialywania skumulowanego z planowanym zalJadem przerobu
kredy wykazala,2e przy zachowaniu warunk6w okreSlonych w sentencji niniejszego postanowienia,
dopuszczalne poziomy hatrasu na terenach chronionych akustycznie bEd4 dochowane.

Pracownicy kopa$i bqd4 korz,ystad z zaplecza socjalnego w istniej4cym budynku biurowo-
magazynowym. Scieki bytowe odprowadzane bEd4 do szczelnego, istniejqcego zbiornika
bezodplywowego. Ww. zbiornik bgdzie systematycznie opr62niany przez Llprawnione do tego celu
podmioty, ajego zawaftofi| w)rwozona do oczyszczalni $ciek6w.
W celu zabezpieczenia frodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi w sentencji niniejszego postanowienia wprowadzono warunki dotycz4ce sposobu
i miejsca tankowania i serwisowania masrq wydobywczych oraz postqpowania w przypadku
awaryjnego wycieku ww. substancji. Ponadto wszelkie prace w obrgbie kopalni prowadzone bgd4
za pomoce sprzgtu sprawnego technicznie, eksploatowanego w spos6b prawidlowy i regularnie
konserwowanego, kt6ry zapewni zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami
plyn6w technicznych i paliw.
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W raporcie oo1 oraz jego uzupelnieniu uwzglgdniono potencjalne od<lzialywanie przedmiotowej
inwestycji naznajdujqce sig w odleglo6ci ok. 15 m ujgcie w6d podziemnycJh.
Zgodnie z przedNohon4 dokumentacjq, z ww. ujgcia w6d podziemnych prowadzony jest pob6r w6d
z glgbokoSci ok. 48 m P.P.t., zwierciadlo ww. w6d jest napiqte (stabilizuj4ce sig na glgboko5ci
ok.22,0 m p.p.t.), oddzielone (odizolowane) jest od innych warstw wodonoSnyoh przez warshvy
utwor6w slaboprzepuszczalnych (mulki i pyty piaszczyste). W obrgbie planowanej kopalni pierwszy
poziom w6d podziemnych o zvrierciadle swobodnym wystppuje na glgbokoSci ok. 7,0 m p.p.t.
Zgodnie z przedLo2on4 dokumentacj4 prace w obrgbie kopalni prowarJzone b9d4 do glgbokoSci
ok. 20,0 m p.p.t. bez koniecznoSci wykonywania odwodnienia wykop6w. lDodatkowo, w raporcie ooS
uwzglgdniono fakt, i2 ww. ujqcie w6d podziemnych posiada strefE ochronn% a prace wydobywcze
w obrEbie planowanej inwestycji prowadzone bEd4 poza ww. strefe ochrom4.
Maj4c na uwadze powyLsze, a w szczeg6lnoSci fal<t, i2 ww. ujgcie pobiera wodE z warstwy
odizolowanej od pozostatych warstw wodono$nych utworami slabo przepuszczalnymi (brak kontaktu
hydraulicznego migdzy ww. warstwami), a planowana glgboko66 prowadz:onych prac bgdzie ni2sza,
niZ glpbokoS6 zalegania ujmowanego poziomu wodonodnego stwierdzono, 2e przedmiotowa
inwestycja nie bpdzie oddzialywad na wskazane ujgcie w6d podziemnych, a w szczeg6lno6ci
nie spowoduj e zanieczyszczenia ujmowanej warshnry wodonoSnej orw,. nie wplynie na zasoby
ww. warstwy wodonoSnej

Z przedlo?onej dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja nie br;dzie miala negatywnego
wptywu na jednolite czgSci w6d powierzchniowych i podziemnych, vi' obrgbie kt6rych bEdzie
zlokalizowana.

W zrviq,zku z eksploatacj4 planowanej inwestycji bEda powsta.waly odpady komunalne (na zaplecnt
socjalnym kopalni) oruz odpady w postaci ztffich sorbent6w. Ponadto na terenie kopalni bgd4
powstawaly odpady z przesiewania kredy, np. odpady kamieni. Wszystkie odpady przekazywane
bEd4 uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwienia. W sentencji niniejszego
postanowienia wprowadzono warunki dotyczqce maga4lnowania odpad6w, maj4ce na celu przede
wszystkim zabezpieczenie Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem oraz
bezpieczehstw o iry cia i zdr owia ludzi.

Na podstawie przeprowadzotej inwentaryzacji stwierdzono, i|na dzialkadh inwestycyjnych, znajdujq
siq dwa zbiorniki wodne stazqce do nawadniania upraw. Zbiorniki te stanq siE czgsci4 wyrobisk
planowanej kopalni kredy. Srodowisko wodne wystgpuj4ce na przedrniotowych dzialkach
nie ma istotnego znaczenia dla lokalnych populacji plaz6w. Na w,v. dziatkach stwierdzono
wystgpowanie dw6ch par lggowych sieweczek, nie stwierdzono gatunk6w ptak6w zasiedlaj4cych
skarpy. Na przedmiotowych dziatkachnie stwierdzono chronionych gatunkr5w roSlin.
Teren objety inwestycj4 polo2iony jest poza obszarami Natura 2000, nie majduje siq w granicach
korytarzy ekologiczrych zapswniaj4cych sp6jno$6 sieci Natura 2,000, .iak r6wnie2 poza innymi
formami ochrony przyrody, Wznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 1 6 l<wietnia 2004 r . o ochronie
przyrady (Dz. U . z2016 r. poz.2l34, ze zrn),
Najblizej poloZone obszary Natura 2000 znajduj4 sig w odleglofci:

ok. 11,5 km od planowanej inwestycji - specjallny obszar ochrony siedlisk Ostoja
Nadbu2ariska PLH1400 1 1 ;
ok. 12 km od planowanej inwestycji - obszar specjalnej ochrony ptak6w Dolina Dolnego Bugu
PL8140001.

Z inwentaryzacji wynika, i2 planowane przedsigwzigcie nie spowoduje z-niszczenia, wahnyc)t siedlisk
przyrodniczych i gatunk6w bEd4cych przedmiotem ochrony obszar6w N af.na 2000.
Maj4c na uwadze skalg, zakres otaz poloZenie inwestycji stwierdza siE, i2powyilsze przedsigwzigcie
nie wplynie negatywnie na etapie realizacji i eksploatacji na Srodowisko przyrodnicze, cele
i przedmioty ochrony obszar6w Natura 2000 oraz ci4glo56 lqczqcych je kor5rtarzy ekologicznych.
Us$uowanie kopalni na terenie przeksztalconym nie spowoduje znaczqcegto oddziatywania na cechy
charakferystyczne istniej4cego krajobrazu rolniczego oraz nie spowoduje ttraty warto5ci
kraj obrazowych terenu.



Zgodnie z przedloLon4 dokumentacjqna terenie przedsigwzigcia i w jego s4siedztwie nie wystgpuj4
zabfiki chronione na podslawie przepis6w o ochronie zabfik6w i opiece nadzabfikami.
Ze wzglgdu na rodzaj planowanego przedsiqwziEcia, a takZe jego lokalizacjg nie stwierdzono
mo2liwo$ci wystgpowania transgran icznego oddzialyw ania.

OkreSlone w sentencji niniejszego postanowienia dzialania konieczne do podjgcia na etapie realizacji
i eksploatacji przedsipwrigcia sq wystarczajqce do skutecznego zapobiegania i minimalizacji
oddziatywania przedmiotowego przedsiqwzigcia na Srodowisko. W rvtiqzku zpovryhszymRegionalny
Dyrektor nie stwierdzrl koniecznoSci okreslenia warunk6w ochrony Srodowiska w dokumentacji
wymaganej do wydania decyqi, o kt6rej mowa w art.72 ust. 1 ustawy ooS"

Regionalny Dyrektor prowadzqc postgpowanie nie stwierdzil koniecznoSci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na Srodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o kt6rych mowa
w art.72 ust. 1 ustawy ooS, biorqc pod uwagE w szczeg6lnoSci nastgpuj4ce okoliczno5ci:
1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsiEwzigcia i element6w

przyrodniczych Srodowiska objgtych zakresem przewidywanego oddzialywania przedsigwziEcia
na $rodowisko pozwalaj4 wystarczqqco oceni6 jego oddzialywania na Srodowisko i ustalii
warunki j eg o r ealizacji;

2) ze wzglpdt na rodz:aj i charakterystykg przedsigwzigcia oraz jego powiq,zania z nnymi
przedsigwzigciami istnieje mo2liwoS6 kumulowania sig oddzialywafi w zakresie emisji
zanieczyszczefi do powietrza atmosferycznego oraz emisji halasu przedsigwzigd najdujqcych siq
na obszarze, na kt6ry bgdzie oddzialywad przedsiqwzigcie; jednakze na podstawie przedloaonej
dokumentacji organ stwierdza, i2 dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu nie zostanq
przel<roczone, jak r6"vnie2 dopuszczalne poziomy halasu na terenach chronionych akustycznie
nie zostan4 p t zel<r o czone;

3) nie wyst4pi niekor4'stne oddzialywanie przedsipwzigcia na obszary wymagaj4ee specjalnej
ochrony ze wzglgda na wystgpowanie gatunk6w ro5lin i zwierz4t lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objgtych ochron4 w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony
prryrody.

Maj4c na twadze powyhsze naleLlt przyjq6, ze planowane przedsigwzigcie nie bgdzie znacz4co
negatywnie oddziatywad n:r Srodowisko.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie rwalnia Inwestora/Wnioskodawcy
od uzyskania wymaganych odrgbnymi przepisami decyzji, uzgodnieri lub zezwoleh.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie pr4rslugaje zaLalenie.
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