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REGIONALNY DYREKTOR  

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W WARSZAWIE 
 

 
Warszawa, dnia 18 marca 2020 r. 

WOOŚ-I.4220.310.2020.MŚ 

 

Wójt Gminy Stara Kornica 

08-205 Kornica 

 

 

OPINIA 
 

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm. zwanej 

dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku Wójta Gminy Stara Kornica, znak: OŚ.6220.1.2020, 

data wpływu do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (zwanej dalej „RDOŚ”)  

w dniu 4 marca 2020 r., o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko,  

 

wyrażam opinię, że 

 

dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kredy piszącej ze złoża „KORNICA NOWA 

III” w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa 

Kornica,  

I. nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko; 

II. istnieje konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków  

lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c, tj.: 

1. prace wydobywcze oraz związany z nimi ruch pojazdów, prowadzić w godzinach od 6.00  

do 22.00; 

2. na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć magazynowaną kredę (hałdy) oraz samochody 

transportujące kredę przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami); 

3. wydobycie prowadzić dwoma piętrami wydobywczymi przy użyciu ładowarki kołowej  

lub koparki gąsiennicowej (wymiennie) w warstwie suchej i koparki z osprzętem podsiębiernym  

w warstwie zawodnionej, bez konieczności odwodnienia kopalni; 

4. do pracy w kopalni wykorzystywać pojazdy, maszyny i urządzenia sprawne technicznie, 

posiadające aktualne atesty; przeglądy i naprawy urządzeń należy przeprowadzać  

w wyspecjalizowanych warsztatach/stacjach poza terenem kopalni; miejsce tankowania sprzętu  

i wymiany przepracowanych olejów i filtrów zlokalizować poza terenem kopalni na podłożu 

uszczelnionym materiałami izolacyjnymi; teren inwestycji wyposażyć w środki do neutralizacji 

substancji ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych  

i skażenia gruntu, grunt oczyścić a zużyte sorbenty magazynować w szczelnych, zamykanych 

pojemnikach, a następnie przekazać podmiotom uprawnionym, posiadającym stosowne 

zezwolenia; 

5. przed przystąpieniem do robót ziemnych, dokonać oględzin terenu pod kątem występowania  

w nim gatunków chronionych, a także analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej; 

6. przygotowanie terenu pod inwestycje prowadzić poza sezonem lęgowym; w przypadku realizacji 

inwestycji w okresie lęgowym ptaków, prace przeprowadzić pod nadzorem ornitologa;  
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7. nadkład glebowy zdejmować w porze dziennej, poza okresem lęgowym ptaków, a w pozostałym 

okresie pod nadzorem przyrodniczym i składować go w pasach ochronnych na zwałowiskach 

nieprzekraczających wysokości 3 m, o kącie nachylenia zboczy zwałowiska nieprzekraczającego 

35º, w sposób umożliwiający jego późniejsze wykorzystanie do rekultywacji wyrobiska i skarp 

obwodowych; 

8. przeprowadzić rekultywacje terenu po zakończeniu eksploatacji w kierunku wodnym,  

po wcześniejszym złagodzeniu skarp wyrobiska; skarpy wyrobiska w części nadwodnej oraz pasy 

ochronne obsiać mieszanką traw gatunków rodzimych. 

 

Wójt Gminy Stara Kornica, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

(zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”) z wnioskiem o wydanie opinii co do konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalenie zakresu ewentualnego raportu  

o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z niezbędną dokumentacją, tj. wnioskiem  

z dnia 14 lutego 2020 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach., kartą informacyjną 

przedsięwzięcia (zwaną dalej „KIP”), wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu inwestycji oraz oświadczeniem o którym mowa w art. 64 ust. 2 ustawy ooś,  

 

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje. 

 

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej 

inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt  40 lit. a tiret 3 i 7 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839). 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji kredy piszącej ze złoża „KORNICA 

NOWA III” w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa 

Kornica. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone na terenie gminy Kornica, w miejscowości Kornica 

Nowa, części działek o nr ew.: 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1, których całkowita powierzchnia 

wynosi 77403 m
2
. Inwestycja realizowana będzie na gruntach zaliczanych do IV, V i VI klasy 

bonitacyjnej. Złoże położone jest na obszarze o powierzchni 4008 m
2
. Eksploatacja będzie 

prowadzona metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, o planowanym wydobyciu 

mniejszym niż 20 tys. m
3
 na rok. Złoże będzie eksploatowane jednym poziomem eksploatacyjnym, 

dwoma piętrami wydobywczymi przy użyciu typowych maszyn tj. ładowarki kołowej lub koparki 

gąsiennicowej (wymiennie) w warstwie suchej i koparką z osprzętem podsiębiernym w warstwie 

zawodnionej. Sąsiedztwo stanowią od północnego-zachodu oraz południowego-wschodu 

zaklasyfikowane jako nieużytki. Inwestycja graniczy od południowego-zachodu ze złożem Kornica 

Nowa II Pole A, od północnego-wschodu ze złożem Kornica Nowa II Pole B. Według załączonej KIP, 

w czasie realizacji inwestycji nie dojdzie od wycinki drzew, krzewów oraz usuwania innej naturalnej 

roślinności. 

 

Działki objęte inwestycją, nie znajdują się w granicach korytarzy ekologicznych zapewniających 

spójność sieci Natura 2000, położone są poza obszarami Natura 2000, jak również poza innymi 

obszarowymi formami ochrony przyrody, wyznaczonymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz.55). 

 

Najbliżej położone obszary Natura 2000 znajdują się w odległości: 

- ok. 11 km – obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnego Bugu PLB140001, 

- ok. 11 km – specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadbużańska PLH140011. 

 

Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, realizacja i funkcjonowanie planowanej 

inwestycji nie powinny przyczynić się do uszczuplenia siedlisk gatunków chronionych, nie będą 

znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszarów Natura 2000 a tym 

samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. 
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Aby całkowicie wyeliminować możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, w sentencji 

niniejszej opinii, określono warunki realizacji przedsięwzięcia. W celu ochrony środowiska gruntowo-

wodnego(siedliska występowania organizmów żywych) przed ewentualnym skażeniem wywołanym 

niekontrolowanym wyciekiem substancji szkodliwych (smarów i substancji ropopochodnych). 

Zabezpieczenie prac ziemnych przyczyni się do ograniczenia śmiertelności zwierząt. Wykonanie prac 

poza sezonem lęgowym ptaków zminimalizuje straty wśród gatunków zwierząt, do jakich mogłoby 

dojść na skutek płoszenia lub bezpośredniego niszczenia lęgowisk, żerowisk lub ich siedlisk.  

W przypadku gdy zastosowanie będą miały przepisy derogacyjne, należy wystąpić do właściwego 

organu (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska) z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na czynności podlegające zakazom. 

Odpowiednie składowanie nadkładu glebowego umożliwi ponowne jego wykorzystanie  

i zagospodarowanie w ramach późniejszej rekultywacji. Ponowne wykorzystanie i zagospodarowanie 

nakładu w ramach późniejszej rekultywacji. Rekultywacja ma na celu minimalizację wpływu 

planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Wymienione powyżej warunki, 

mają na celu zagospodarowanie zmienionych elementów środowiska naturalnego oraz minimalizację 

wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze i krajobraz. W związku  

z powyższym stwierdzam, przy zachowaniu powyższych warunków, iż nie ma konieczności 

przeprowadzania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary chronione. 

 

Jednocześnie informuje się, że powyższe postępowanie nie zastępuje procedury administracyjnej 

wynikającej z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 55) w sytuacji, gdy w wyniku realizacji przedsięwzięcia może nastąpić naruszenie 

obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną. 

 

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając 

łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o braku 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi 

przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń. 

 

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony  

z wyłączeniami wskazanymi w przedmiotowym przepisie. Regionalny Dyrektor na podstawie 

przedłożonego materiału dowodowego nie może jednoznacznie stwierdzić zgodności lokalizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Jednocześnie zwracam się do Wójta Gminy Stara Kornica, mając na uwadze zasady postępowania 

uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a., o poinformowanie stron 

postępowania o wydaniu niniejszej opinii. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Warszawie 

 
Arkadiusz Siembida 

/podpisano elektronicznie/ 


