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OPINIA

Na.podstawie art.397 ust.3 pkt 2lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wod Dz. U.

z 2020 poz. 310 ze zm.) oraz art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 paZdzierni r.

o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t. j. Dz. U. z 2O2O r. poz. 283 ze zm.)

i 5 3 ust. 1 pkt 40 lit a Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia L0 wrze5nia 2Ot9 r. w sprawie
przedsiqwziqi mogqcych znaczqco oddzialywai na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) w zwiqzku

z pismem W6jta Gminy Stara Kornica z dnia 03.03.2020 r. znak: 05.6220.1.2020 w sprawie wydania

opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziafywania na Srodowisko i ewentualnego zakresu

raportu o oddzialywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko polegajqcego na:,,Eksploatacji kredy piszqcej

ze zloila,,KORNICA NOWA lll" w obrqbie czqSci dziatek o nr ew. 8L2l2,8L3l2,8t4lt,8t5lL, S28lL
w miejscowo6ci Nowa Kornica, powiat fosicki, wojew6dztwo mazowieckie"

i, hie stwierdzam
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywa.nia na Srodowisko ze wzglqdu na brak negatywnego
wplywu tego przedsiqwziqcia na moiliwo66 osiqgniqcia cel6w Srodowiskowych, o kt6rych mowa
w ustawie Prawo Wodne iwskazuje na koniecznoSd uwzglqdnienia w decyzjio Srodowiskowych

uwaru nkowaniach nastqpujqcych wa ru nk6w i wymaga r{

Prace zwiqzane z funkcjonowaniem kopalni prowadzi6 przy pomocy sprawnego sprzetu
specjalistycznego, posiadajqcego aktualne przeglqdy techniczne, serwisowanego wedfug
potrzeb.

Podfoie w miejscach stacjonowania sprzqtu powinno by6 utwardzone.
Teren kopalni wyposaiy(, w sorbenty do neutralizacji ewentualnych Wyciek6w paliwa

i substancji niebezpiecznych w celu ograniczenia infiltracji substancji ropopochodnych do
Srodowiska wodno - gruntowego.
Naprawy i konserwacjq sprzetu technicznego naleiy wykonywa6 poza terenem zlola.
Teren eksploatacji zfoia wyposaiyd w przenoSne toalety, kt6re nale2y czasowo opr6inia6
poprzez specjalistyczne firmy.

Biata Podlaska, dnia 6 kwietnia 2O2O r.
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UZASADNIENIE

Dnia 20 marca 2O2O r. do Dyrektora Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzqdu

Zlewni w Bialej Podlaskiej wptynqto pismo Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej

w Lublinie znak: LU.RZS.+:OO.1.S+.2020.CW z dnia 1l- marca 2O2O r. przekazujqce wniosek W6jta

Gminy Stara Kornica z dnia 03.03.2020 r. znak: 05.6220.1,.2020 w sprawie wydania opinii co do

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko i ewentualnego zakresu raportu

o oddziafywaniu przedsiqwziqcia na Srodowisko polegajqcego na: ,,Eksploatacji kredy piszqcej ze zlo|a

,,KORNICA NOWA lll" w obrqbie czqSci dziatek o nr ew. 812/2, 813/2, 8I4/L, 8L5/L, 828/1,

w miejscowoSci Nowa Kornica, powiat tosicki, wojew6dztwo mazowieckie".

Planowane przedsiqwziqcie zgodnie z S 3 ust. 1 pkt 40 lit a rozporzEdzenia Rady Ministr6w

z dnia 10 wrze6nia 2079 r. w sprawie przedsiqwziq6 mogqcych znaczEco oddzialywad na Srodowisko

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) zakwalifikowano do przedsiqwziqi mogqcych potencjalnie znaczEco

oddzialywai na Srodowisko.

Wfaz z pismem W6jta Gminy Stara Kornica przestano wniosek o wydanie decyzji

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zto2ony przez Inwestora z dnia 14.02.2020 r. oraz kartq

informacyjnq przedsiqwziqcia.

Zgodnie z za6wiadczeniem W6jta Gminy Stara Kornica znak: 8U2.6724.3.6.2O2O z dnia

10.02.2020 r., Gmina Stara Kornica posiada obowiqzujqce studium uwarunkowad i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica, zalwierdzone Uchwalq Nr XXll/149/02 RadV

Gminy w Starej Kornicy z dnia 28.02.2002 roku, w czqSci zmienione zarzqdzeniem zastqpczym

Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-11.742.25.20L9 z dnia 28.L2.20I8 r. w sprawie wprowadzenia

udokumentowanych z162 kopalin do studium uwarunkowad i kierunk6w zagospodarowania

przestrzennego gminy Stara Kornica.

Urzqd Gminy w Starej [olnicy dla dzialek ewidencyjnych nr 812/2, 81312, 81,4/1, 8=\F/t, 828/t,
polo2onych w obrqbie ewidencyjnym 0007 Nowa Kornica za6wiadcza:

L. W studium uwarunkowad i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym

Uchwalq Nr XXll/149/02 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28.02.2002 roku:

- dzialka nr 812/2 polo2ona jest: w czqSci na terenie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem

zabudowy jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonym wyr62nikiem literowym MR, w czq3ci na

obszarach rolniczych o dobrych glebach i dobrym wyposa2eniu technicznym gospodarstw -
preferowane do intensywnego rozwoju rolnictwa, oznaczonym wyr62nikiem RP, w czqSci

w granicach zt62 surowc6w naturalnych o zasobach udokumentowanych do eksploatacji

w okresie kierunkowym, oznaczonym wyr6znikiem literowym PEz

- dzialka nr 81,3/2 polo2ona jest: w czqSci na terenie zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem

zabudowy jednorodzinnej i uslugowej, oznaczonym wyr62nikiem literowym MR, w czqSci na

obszarach rolniczych o dobrych glebach i dobrym wyposa2eniu technicznym gospodarstw

- preferowane do intensywnego rozwoju rolnictwa, oznaczonym wyr62nikiem RP, w czq5ci

w granicach zt62 surowc6w naturalnych o zasobach udokumentowanych do eksploatacji

w okresie kierunkowym, oznaczonym wyr6znikiem literowym PEz

- dzialka nr 8I4/t pofo2ona jest: w czq6ci na obszarach rolniczych o dobrych glebach i dobrym

wyposa2eniu technicznym gospodarstw - preferowane do intensywnego rozwoju rolnictwa,

oznaczonym wyr62nikiem literowym RP, w czq5ci w granicach z162 surowc6w naturalnych

o zasobach udokumentowanych do eksploatacji w okresie kierunkowym, oznaczonych

wyr62nikiem literowym PEz
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- dziafka nr 8I5/t polo2ona jest w granicach z162 surowc6w naturalnych o zasobach

udokumentowanych do eksploatacji w okresie kierunkowym, oznaczonych wyr62nikiem
literowym PEz

- dziatka nr 828/I poto2ona jest: w czq5ci na obszarach rolniczych o dobrych glebach i dobrym
wyposa2eniu technicznym gospodarstw - preferowane do intensywnego rozwoju rolnictwa,
oznaczonych wyr62nikiem literowym RP, w czq6ci w granicach z162 surowc6w naturalnych
o zasobach udokumentowanych do eksploatacji w okresie kierunkowym, oznaczonych
wyr62nikiem literowym,pEz

2.W zalqczniku do Zarzqdzenia zastepczego Wojewody Mazowieckiego Nr WNP-11.742.25.20Ig
z dnia 28.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia udokumentowanych z162 kopalin do studium
uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica w/w dziafki
polo2one sE na terenach obejmujqcych obszary udokumentowanych z162 kopalin:

- zlo2a kredy KORNICA-KOSZELOWKA- czqSi dziatki nr 8t5/t
- zlo2a kredy KORNICA-POPOWKA - czqSci dziatek nr: 812/2, 813/2, 814/L,8IS/t i 828/1.

- zlo2a kredy KORNICA NOWA ll - czqsci dziafek nr: 812/2, 813/2, I'J. /'J., BLs/t i 828/1.

- zlo2a kruszywa naturalnego NOWA KORNICA - czqSci dzialek nr:812f2,813/2,81.4/'J.,8tS/L
i828/L.

Planowana inwestycja polegala bqdzie na wydobywaniu kredy piszqcej zezloia KORNICA NOWA
lll w obrqbie czqSci dziafek nr 81212, 813/2,814/1,815/I,828/1 polo2onych w miejscowo$ci Kornica
Nowa, gmina Kornica. Calkowita powierzchnia w/w dziatek wynosi 77 403 m2 natomiast zlo2e
polo2one jest na obszarze o powierzchni 4 008 m2.

Projekt rob6t geologicznych na rozpozna nie zlola kredy piszqcej zostat zatwierdzony decyzjq Starosty
Powiatu tosickiego z dnia 30.09 .2019 r. znak: 48.65 40.2.2019.
Dla przedmiotowego zlo2a opracowana zostala.,,Dokumentacja geologiczna zlo2a kredy piszqcej

KORNICA NOWA lll" zatwierdzona przez Starostq Powiatu tosickiego decyzjq z dnia I4.OL.2O2O r. znak:
A8.6528.1.2020.

Eksploatacja zlo2a prowadzona bqdzie metodE odkrywkowq bez u2ycia materiaf6w wybuchowych
o planowanym wydobyciu mhiejszym nii20 tys. m3/rok.

Bezpo5rednie sqsiedztwo inwestycji: "

- od p6fnocnego zachodu: nieu2ytek
- od potudniowego zachodu: zloze Kornica Nowa ll pole A
- od p6lnocnego wschod u: zlo2e Kornica Nowa ll pole B

- od pofudniowego wschodu: nieu2ytek.

Najbli2sza zabudowa mieszkaniowa znajduje siq w odlegfo6ci ok. 0,37 km na p6lnocny zach6d.
Najbli2sze zto2a kredy piszqcej wzglqdem przedmiotowego zlo2a zlokalizowane sq:

- graniczy na p6fnocny wsch6d zezlolem Kornica Nowa ll pole B

- graniczy na poludniowy zach6d ze zlolem Kornica Nowa ll pole A
- ok. 0,035 km na potudnie ze zlo2em Kornica - pop6wka

- ok. 0,53 km na p6fnocny wsch6d ze zlo|em Nowa Kornica

- ok. 0,6 km na p6lnocny wsch6d ze zlo2em Kornica - Koszel6wka.

Zlo2e Kornica Nowa ll rozpoznano piqcioma otworami- dwoma bie2qcymi oraztrzema archiwalnymi.
Parametry geologiczno - 96rnicze przedmiotowego zlo2a:

- kopalina gl6wna: kreda piszqca

- sta n zagospoda rowa n i a: zlo2e n iee ksploatowa ne

- klasa gleb na obszarze zlo2a: lV,V
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- budowa geologiczna zlo2a: zlo2e stanowi kreda piszqca; forma zfo2a poktadowa; grupa zlo2a l;

zaleganie poziome; nadklad stanowi humus, piasek pylasty i gliniasty

- powierzch nia zloia:4 008 m2

- grubo66 nadkladu: od 1",0 m do 2,0 m, Srednio 1,5 m

- miq2szoSi zlo|a: od 6,0 m do 7,0 m, Srednio 6,5 m

- gtqbokoSi spqgu zlo2a:8,0 m p.p.t.

- poziom wody na glqboko5ci od 4,2 m do 4,3 m p.p.t.

- obliczona wielko5i zasob6w: 26 052 m3, tj. 49 500 t
- przewidywany spos6b eksploatacji:jednym poziomem eksploatacyjnym, dwoma piqtrami

- przewidywana wielkoSi rocznego wydobycia: poni2ej 20 000 m3

- nie przewiduje siq przer6bki kopaliny na miejscu, w stanie naturalnym wywo2ona bqdzie poza zlole
- kierunek zastosowania kopaliny: rolnictwo (ogrodnictwo).

Zasoby geologiczne zlo2a:49 500 Mg

Zasoby bilansowe:49 500 Mg

Zasoby fiozabilansowe: O tys. Mg

Zasoby uwiqzione w skarpach ostatecznych zto2a zaliczono do strat pozaeksploatacyjnych, straty

w skarpach ostatecznych: ok. 7 122 Mg.

Zasoby przemyslowe pomniejszone o sumq strat - zasoby operatywne wynoszA: 42 378 Mg.

Eksploatacja zto2a prowadzona bqdzie przy zastosowaniu tadowarki kolowej oraz koparki na podwoziu

gqsienicowym z osprzqtem podsiqbiernym. Kopalina urabiana bqdzie w warstwie suchej ladowarkq

i bezpoSrednio ladowana na samochody. W warstwie zawodnionej kopalina bqdzie urabiana koparkq

z osprzqtem podsiqbiernym i odktadana na sktadowisko tymczasowe w celu czq5ciowego osuszenia.

Nie przewiduje siq przer6bki kopaliny w 2adnejformie.

Eksploatacja kopaliny bqdzie prowadzona systemem odkrywkowym, Scianowym, jednym poziomem

wydobywczym, z podzialem. na dwa piqtra. | - sze piqtro eksploatowane bqdzie z pozostawieniem

p6lki ochronnej o wysokoSci ok. 0,5 do 1,0 m nad poziomem w6d gruntowych warstwy zawodnionej.

Warstwa zawodniona (ll - piqtro) bqdzie eksploatowana ze spqgu | - ego piqtra.

Za stosowa ny rodzaj tech nologi i przed siqwziqcia :

- usuwanie nadktadu z wyprzedzeniem do frontu rob6t eksploatacyjnych: ok. 10 m

- wfaSciwa eksploatacja kopaliny

- nachylenie skarp eksploatacyjnych w warstwie suchej zlo2a:75"

- nachylenie skarp eksploatacyjnych w warstwie zawodnionej: 45'
- nachylenie skarp ostatecznych w warstwie suchej: 35'
- nachylenie skarp ostatecznych w warstwie suchej zlo2a:27",likwidacja zakladu g6rniczego.

Usuwanie nadkladu odbywa6 siq bqdzie sukcesywnie do postqpu frontu rob6t wydobywczych.

Wyprzedzenie zdejmowania nadkladu wyniesie ok. 10 m w stosunku do frontu rob6t. Nadklad

zdejmowany bqdzie ze stropu ztoza koparkq podsiqbiernq i przewo2ony ladowarkq poza obrqb zlo2a.

Zgromadzony nadkfad zostanie po zakodczeniu eksploatacji wykorzystany zostanie do rekultywacji

wyrobiska poeksploatacyjnego (lqczna kubatura nadkladu wyniesie ok. 6 012 m3).

Zlo|e zostalo udokumentowane w warstwie suchej i zawodnionej i z uwagi na prostq budowq bqdzie

eksploatowane mechanicznie, systemem odkrywkowym Scianowym, dwoma piqtrami

eksploatacyjnymi, bez uzycia materiaf6w wybuchowych.

W rejonie zto2a wystqpuje jeden wsp6lny poziom wody na glqbokoSci od 4,2 m do 4,3 m p.p.t.

Eksploatacja l-ego piqtra odbywai siq bqdzie w warstwie suchej zfo2a ladowarkq kofowq, koparkq

podsiqbiernq o wysoko5ci Sciany eksploatacyjnej ok. 4,0 m i nachyleniu Sciany eksploatacyjnej ok. 75".

Urabianie warstwy zawodnionej z'to2a bqdzie prowadzone przy pomocy koparki na podwoziu
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gEsienicowym, z osprzQtem podsiqbiernym. Wydobywana kopalina bqdzie odkladana na bok w celu

osuszenia. WysokoSi piqtra zawodnionego wahai siq bqdzie w granicach od ok. 4,2 m do ok. 8,0 m
a nachylenie Sciany eksploatacyjnej ksztaltowai siq bqdzie w granicach 45".

Kopalina ladowana bqdzie bezpoSrednio na samochody ciq2arowe iwywo2ona do odbiorc6w w stanie

naturalnym.

Przy zalo2onym rocznym wydobyciu do 25 tys. Mg kredy piszqcej dzienne wydobycie kopaliny

wyniesie ok. 150 Mg (okres eksploatacji ok. 2 lata).

Nie wyznaczono pas6w pchronnych terenu zlo2a:

- od strony p6tnocno - zachodniej i potudniowo - wschodniej z uwagi na to, i2 tereny sqsiadujqce od

tych stron sq we wladaniu lnwestora
- od strony p6tnocno - wschodniej i pofudniowo - zachodniej z uwagi na to, iZ uzytkownik sqsiednich

zlo2wyrazil zgodq na eksploatacje przedmiotowego zloza.

W wyniku eksploatacji zfo2a powstanie wyrobisko wgtqbne o gtqbokoSci ok. 8,0 m obejmujqcy swoim
zasiqgiem teren lEcznie dw6ch z162: Kornica Nowa lll i Kornica Nowa ll Pole B i Pole A. Inwestor
przewiduje kierunek rolny rekultywacji - zbiornik wodny (staw rybny) dla potrzeb rolnictwa.

Eksploatacja zlo2a odbywata siq bqdzie w systemie jednozmianowym, przy zatrudnieniu
2 pracownik6w.

Zapotrzebowanie na wodq do cel6w pitnych i bytowych wyniesie 40 | dziennie. Woda dowozona

bqdzie w plastikowych pojemnikach o pojemnoSci 20 | z siedziby firmy.
Na kopalni ustawiona zostanie przeno6na toaleta TOI - TOl, kt6ra opr62niana bqdzie okresowo przez

odpowiedniq firmq. lloSi Sciek6w sanitarnych wyniesie ok.40 | dziennie (ok. 8 mTrok).

W celu ochrony Srodowiska wodno -gruntowego kopalni pracujqcy sprzqt mechaniczny bqdzie

sprawny technicznie, bqdq przestrzegane przepisy BHP przez pracujqcych pracownik6w. Prace

konserwacyjne sprzqtu i maszyn bqdq przeprowadzane poza terenem zlo2a. Tankowanie maszyn na

miejscu bqdzie prowadzone w wyznaczonej strefie wyposa2onej w szczelnE tacq zapobiegajqcq
przedostaniu siq substancji ropopochodnych do gruntu. Zaklad wyposa2ony zostanie w materialy
sorpcyjne do ewentualnego zneutralizowania substancji ropopochodnych. Odpady magazynowane

bqdq selektywnie w wydzielonym do tego miejscu.

Planowane przedsiqwziqcie nie le2y na obszarze Natura 2000 i terenie zagro2onym powodziq,

nie przecina koryta rza ekologicznego.

Inwestycja realizowana bqdzie na obszarze, na kt6rym nie jest zlokalizowany jakikolwiek Gl6wny
Zbiornik W6d Podziemnych.

Zgodnie z podzialem dokonanym w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Wisly - rozporzqdzenie Rady Ministr6w z dnia 18 listopada 20L6 r. (Dz. U. z2Ot6 r. poz.19'J.t ze zm.\

inwestycja zlokalizowana jest w obszarze jednolitej czqSci w6d powierzchniowych oznaczonych kodem

europejskim:

- RW2000172664649 o nazwie ,,Kluk6wka od lr6del do Doptywu spod Walimia". Stan o96lny
JCWP - zly, stan/potencjaf ekologiczny - poni2ej dobrego, stan chemiczny - PSD. Celem

Srodowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny. Osiqgniqcie cel6w
Srodowiskowych dla jednolitych czq5ci w6d powierzchniowych oceniono jako zagroione, Typ

odstqpstwa: a(al - ! a(a) - 2: brak mo2liwoSci technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Termin

osiqgniqcia cel6w Srodowiskowych przedfu2ono do 202I roku. JCWP nie zalicza siq do czqSci w6d
wyznaczonych jako wody wra2liwe na zanieczyszczenia zwiqzkami azotu ze irodel rolniczych, zalicza

siq natomiast do czq6ci w6d wyznaczonych jako obszary wra2liwe na substancje biogenne.
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Przedsiqwziqcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czq6ci w6d podziemnych oznaczonym

kodem P1GW200067, kt6ra charakteryzuje siq dobrym stanem ilo3ciowym i slabym stanem

chemicznym (ocena stanu na 2OI2 rok). Zgodnie z monitoringiem jakoSci w6d podziemnych

przeprowadzonym pr:zez Gf6wny Inspektorat Ochrony Srodowiska w 2Ot6 roku - stan iloSciowy

i chemiczny JCWPd jest dobry. Celem Srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry

stan iloSciowy. Osiqgniqcie cel6w 6rodowiskowych oceniono jako zagro|one - ze wzglqdu na zmiany

chemizmu w6d zwiqzane z niedostatecznie oczyszczonymi Sciekami komunalnymi, zbyt matym

stopniem skanalizowania, szczeg6lnie teren6w wiejskich, skladowiskami. Dominujqca presjq jest

oddziatywanie teren6w rolniczych (nawo2enie) oraz niezorganizowana gospodarka wodno-Sciekowa

na obszarach wiejskich. W programie dzialari ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano

wszystkie mo2liwe dzialania ograniczajqce negatywny wplyw presji na stan JCWPd. Niemniej jednak

ze wzglqdu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt kr6tki, aby mogla nastqpii poprawa

stanu w6d. Poprawa przewidywana jest w dalszej perspektywie czasowej. JCWPd znajduje siq

w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi oraz w obszarze

przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunk6w, gdzie utrzymanie lub poprawa stanu jest wa2nym

czynnikiem w ich ochronie.

Po przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiqwziqcia, uwzglqdniajqc charakter, skalq

i lokalizacjq przedsiqwziqcia oraz planowane rozwiqzania chroniqce Srodowisko, nie przewiduje siq

negatywnego oddziaiywania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czq6ci w6d, obszar6w

chronionych oraz na realizacjq cel6w Srodowiskowych okreSlonych w Planie gospodarowania wodami

na obszarze dorzecza Wistv.

Przedmiotowa opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych

odrqbnymi przepisami decyzji, uzgodnieri lub zezwole6.

Otrzymujq:
1. W6jt Gminy Stara Kornica (z prodbq o poinformowanie stron postqpowania)

Stara Kornica 191,08-205 Kornica
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