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  WÓJT GMINY CISEK                                                                    Cisek, dnia 18.08.2015 r. 

          IUR.6220.5.2015 

 

 POSTANOWIENIE 
 

       Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), art. 63 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia  

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz  w §3 ust.2 pkt 1,w związku z  § 2 ust. 1  pkt 27 lit a   

       Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.); 

po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez  firmę: Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. z 

siedzibą w Choruli ul. Cementowa 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „KOBYLICE III” na terenie projektowanego 

obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” w zweryfikowanych granicach istniejącego obszaru 

górniczego „Kobylice  Południe” uwzględniając dodatkowe działki nr 261, 262, 263, 264, 265 i 

436 obręb Kobylice, gmina Cisek;       

po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu 

 

stwierdzam, 

że dla  przedsięwzięcia pn. Wydobywanie kruszywa naturalnego  ze złoża „KOBYLICE 

III” na terenie projektowanego obszaru górniczego ”Kobylice Południe 1 ” w zweryfi- 

kowanych granicach istniejącego obszaru górniczego „Kobylice  Południe” uwzględniając 

dodatkowe działki nr 261, 262, 263, 264, 265 i 436 obręb Kobylice, gmina Cisek ;          

 

nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

Uzasadnienie: 
 

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął wniosek firmy Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. o wydanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia  

opisanego jak wyżej. 

Organ przeprowadził analizę wniosku. Wniosek zawierał załączoną kartę informacyjną  

o planowanym przedsięwzięciu, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na 

którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, a także wypisy z rejestru gruntów dla działek na których będzie 

realizowane przedsięwzięcie . 

O wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zawiadomiono strony w dniu 

14.07.2015 r.  Powiadomione strony nie wniosły żadnych uwag. 

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych  

o dokumentach prowadzonym przez Wójta Gminy Cisek. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, gdyż zawiera się w § 3 ust.2 pkt 1, w związku z  § 2 ust. 

1  pkt 27 lit a (tj. polegające na rozbudowie  zrealizowanego przedsięwzięcia  związanego z 

wydobyciem kopalin ze złoża metodą odkrywkową na powierzchni  obszaru górniczego nie 

mniejszej niż 25 ha) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 

późn. zm). 

W związku z art 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), zwanej dalej ustawą OOŚ, 

planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

oddziaływać na środowisko , dla których  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko  może być stwierdzony.     

W związku z powyższym, pismem  z dnia 14.07.2015r. Wójt Gminy Cisek zwrócił się do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii dotyczącej 

obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektowanego 

przedsięwzięcia.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w opinii z dnia 23.07.2015r. znak: 

WOOŚ.4241.193.2015.MD wydał opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia  nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Analizując złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

stwierdzono, że: 

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru  położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa 

naturalnego „Kobylice III”  zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek  

uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Cisek  Nr XXXVII/165/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. 

(ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op.  Nr 2 poz. 13, z dnia 13 stycznia 2006 r.).  

Planowane przedsięwzięcie  będzie kontynuacją eksploatacji  całej powierzchni złoża 

„KOBYLICE III” obejmującego teren o pow. ok. 68 ha  w ramach zmienionej w następstwie 

koncesji. 

Aktualnie na złożu „KOBYLICE III”, zgodnie z posiadaną koncesją eksploatowany jest 

przez inwestora  obszar górniczy o nazwie  „Kobylice Południe”.  

Planowane przedsięwzięcie spowoduje zmianę koncesji i utworzenie nowego obszaru 

górniczego o nazwie „Kobylice Południe 1”.   

Przedsięwzięcie położone jest z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, a w jego otoczeniu 

znajdują się tereny aktualnie prowadzonej eksploatacji oraz przeróbki kruszywa, oraz tereny 

rolne.   

W ramach realizacji  przedmiotowego przedsięwzięcia  powierzchnia obszaru górniczego 

zostanie powiększona o ok. 1,37 ha – w tym  pod wydobycie kruszywa przeznaczony zostanie 

teren o powierzchni ok. 0,83 ha, który obecnie stanowi użytki rolne i nieużytki   . 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę obecnej technologii wydobywania kruszywa  

naturalnego i w dalszym ciągu polegać będzie na wydobywaniu złoża spod lustra wody metodą 

odkrywkową  przy pomocy  pogłębiarki  ssącej z  pompą z napędem elektrycznym. 

Jak wynika z KIP  planowane maksymalne wydobycie roczne kruszywa wynosi 600 000 

Mg/rok i nie ulegnie zmianie.      

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia, na terenie inwestycji  mogą wystąpić 

uciążliwości związane z emisją hałasu spowodowanąą pracą pogłębiarki oraz ruchem 

samochodów ciężarowych.  Wydobywanie  kruszywa  na stosunkowo niewielkiej powierzchni  

nie powinno powodować nadmiernej uciążliwości dla  otoczenia.  

Najbliższa zabudowa chroniona położona jest w odległości  ok. 350 m, na południe od  terenu  

planowanej inwestycji.  

Eksploatacja złoża powodować będzie niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do 

powietrza z pryzm składowania nadkładu, oraz spalania paliw w silnikach samochodów 

ciężarowych. Jak wynika z KIP realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczeń stężeń 

dopuszczalnych i poziomów odniesienia emitowanych  substancji pyłowych  i gazowych w 

powietrzu i nie spowoduje przekroczeń dopuszczalnego opadu pyłu.  

W wyniku funkcjonowania  przedsięwzięcia będą powstawały odpady  jak m. innymi  

mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków 

chlorowcoorganicznych, sorbenty,  materiały filtracyjne, filtry olejowe. Wszystkie odpady będą  

zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami   prawa  ustawy z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach.  
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Z informacji zawartych w KIP wynika, że z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie będzie 

się wiązało powstawanie zwiększonych ilości ścieków socjalno-bytowych, gdyż nie planuje się  

zatrudnienia dodatkowych osób. 

Funkcjonowanie projektowanej instalacji nie będzie powodowało powstawania ścieków 

przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio na teren 

inwestycji. 

Ponadto z KIP wynika, że z przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko  można stwierdzić, że zakres zamierzonego korzystania ze 

środowiska nie wpłynie na wyróżnione cele środowiskowe tzn. nie nastąpi pogorszenie 

potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych ani nie 

ulegnie  pogorszeniu stan wód podziemnych.   

Ponadto stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania 

planowanego przedsięwzięcia nie występują:  

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  

- obszary wybrzeży,  

- obszary górskie lub leśne,   

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników  

   wód śródlądowych 

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

- obszary przylegające do jezior, 

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art.63  ustawy OOŚ 

stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w   

art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. 

zm.) w tym poza obszarami NATURA 2000. Zatem ze względu na swoją lokalizację i zakres, 

nie będzie na te obszary negatywnie oddziaływać i nie będzie naruszać zakazów w nim 

obowiązujących. 

Realizacja jak i  eksploatacja  przedmiotowej inwestycji nie będzie  powodowała  

zagrożenia  wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na lokalizacje przedsięwzięcia oraz jego 

charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie  w otoczeniu terenu  

przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.   

Zatem biorąc pod uwagę zakres inwestycji, jego usytuowanie, charakter i skalę 

oddziaływania na środowisko zarówno w czasie budowy jak i eksploatacji, po 

przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku, po uzyskaniu opinii organu 

pomocniczego, orzeczono jak w sentencji. 

 

Pouczenie 

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie  

  

                                                                                                                      Wójt 

                                                                                                                      / - / Alojzy Parys 

 

Otrzymują: 

1.  Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.  Chorula ul. Cementowa 1 

2.  POLGRUNT Sp. z o. o.  Chorula ul. Cementowa 1 

3.  Juraszek Rudolf zam.  Kobylice ul. Szkolna 39 

4.  Gmina Cisek 

5.  a/a 

Do wiadomości: 


