
WÓJT GMINY
Baćkowice

woj. świętokrzyskie

Znak: In-7335.7.Ś.kopWszachów 11.13/14

Baćkowice, dnia 2014-06-09

DECYZJA 2/2014
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77, art. 80 ust. 1 i ust. 2, art. 82 oraz art. 85
ust I, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2013 r.poz. 1235 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 1309 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267.) a także
9 3 ust.1 pkt. 39 i pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 201Dr. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z póżń. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.07.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
złożonego przez Pana Mariana Wojtasa , 27-600 Sandomierz , ul. Polna 28,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM - PIASECZNO" Piaseczno 44, 26-670
Loniów i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "planowanej
eksploatacji złoża dolomitów dewońskich WSZACHÓW II, polożonego w miejscowości
Wszachów, gmina Baćkowice, powiat Opatów, województwo świętokrzyskie",
realizowanego przez Pana Mariana Wojtasa, 27-600 Sandomierz, ul. Polna 28,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM - PIASECZNO" Piaseczno 44, 26-670 Łoniów, i
jednocześnie:

określam

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowaną eksploatacją objęta zostanie środkowa i wschodnia częsc złoża
"WSZACHÓW II" w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 1367/2, 1370, 1373,
1374, 1377, 1378, 1382/2, i 1465 ( fragment południowy przylegający bezpośrednio do
działki nr 1382/2), a zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wydobywanie
dolomitów na obszarze o powierzchni ok. 5,9 ha powyżej zwierciadła wód podziemnych
(projektowany obszar górniczy Wszachów IIA). Obszar ten stanowi ok. 60 % całkowitej
powierzchni złoża "WSZACHÓW II" (9,26 ha) i obejmuje w całości tereny przeznaczone
zgodnie z obowiązującymi aktualnie Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Baćkowice do eksploatacji powierzchniowej ( oznaczone w planie
symbolem PW).

Lokalizację planowanego przedsięwzięcia, czyli granice projektowanego obszaru
górniczego "WSZACHÓW IIA" o powierzchni 5,9 ha, jak również zasięg jego
oddziaływania na środowisko, czyli granice projektowanego terenu górniczego
"Wszachów IIN' o powierzchni ok. 71 ha, przedstawiono na mapie ewidencji gruntów,
stanowiącej załącznik nr I do powyższego wniosku. Wnioskujący o wydanie decyzji
środowiskowej, właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "DROKAM-
PIASECZNO" (siedzibą w Piasecznie 44; 26-670 Loniów), od II kwartału 2011 r.
prowadzi eksploatację przedmiotowego złoża dolomitów dewońskich "WSZACHÓW II",
na podstawie koncesji na wydobywanie kopaliny, udzielonej przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego, decyzja z dnia 06,12,2010 r. (mak:
OWŚ.V. 7511/2/09/1 O), na obszarze o powierzchni 4,7 ha w granicach obszaru górniczego
"WSZACHÓW II" ustanowionego w tej koncesji. Zasięg oddziaływania prowadzonej
eksploatacji na środowisko określają granice terenu górniczego "WSZACHÓW II" o
powierzchni 71 ha ustanowionego w/w decyzją koncesyjną,
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Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, w wyrobisku stokowo -
wgłębnym, dwoma piętrami o wysokości ok. J 5 m każde, do zwierciadła wód poziomu
dewońskiego, którego maksymalna rzędna aktualnie nie przekracza 280 m n.p.m.
Urabianie złoża prowadzone będzie głównie z użyciem materiałów wybuchowych, a także
mechanicznie przy użyciu koparek i zrywarek. Poza obszarem planowanej eksploatacji,
ale w obrębie działek należących do Wnioskodawcy, znajdą się ponadto tymczasowe
zwałowisko nadkładu oraz mas ziemnych i skalnych, zaplecze socjalno-bytowe, droga
technologiczna. Do przeróbki wydobytej kopaliny na kruszywa używany będzie zestaw
krusząco-sortujący o charakterze mobilnym. Planowane roczne wydobycie wyniesie ca
400000 Mg dolomitów (ca l 600 Mg na dobę). Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą
16 712 tys Mg dolomitów.

Złoże położone jest w obrębie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, przy jego granicy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu, w obrębie których jest dopuszczalna eksploatacja surowców skalnych oraz
ich przeróbka. Teren lokalizacji przedsięwzięcia i jego oddziaływania znajdują się poza
obszarami NATURA 2000.

II. Warunki wvkorzvstania terenu w fazie realizacji ieksploatacji ze szczególnvrn
uwzglednieniern konieczności ochron\' cenn\'ch wartości przvrodnicz\'ch,
zasobów naturalnvch i zabvtków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów
sąsiednich.

a) na etapie prac przygotowawczych i likwidacji - rekultywacji:
l. Prace polegające na wycince zadrzewień i zakrzewień wykonać poza okresem

lęgowym ptaków, czyli poza okresem od l marca do 15 października. Natomiast
zdejmowanie humusu w okresie od 15 sierpnia do 15 października.

2. Zaplecze techniczne zlokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczając
środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń, w tym substancji
ropopochodnych. Ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami
ropopochodnymi winny być natychmiast neutralizowane sorbentami.

3. Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń
wykorzystywanych w trakcie w/w prac, utrzymywać je w pełnej sprawności celem
zminimalizowania poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń ropopochodnych oraz
ze spalania paliw.

4. Na etapie likwidacji przedsięwzięcia:
a) do rekultywacji technicznej wyrobisk poeksploatacyjnych "''Ykorzystać

humusowe i nadkładowe masy ziemne usunięte znad złoża. Rekultywację
wykonać w kierunku leśnym używając nasadzeń rodzimej roślinności, zgodnej
z siedliskami,

b) teren po zlikwidowanych obiektach zaplecza Kopalni - należy uporządkować;
elementy konstrukcji budowlanych selektywnie rozdzielić.

b) na etapie eksploatacji:
l) Eksploatacja złoża może być prowadzona z uwzględnieniem następujących

warunków:
a) Wydobycie i przerób kruszywa ze złoża "Wszachów II" w nowych granicach

obszaru górniczego "Wszachów IIA" winno kształtować się na poziomie okolo
400 tyś. Mg/rok, tj. okolo 1,6 tyś. Mg/dobę

b) Eksploatację złoża "Wszachów II" w nowych granicach obszaru górniczego
"Wszachów IIA" prowadzić do rzędnej 280 m. n.p.m.

c) z zachowaniem pasów ochronnych między górną krawędzią docelowego
wyrobiska a terenami nie należącymi do Wnioskodawcy, zgodnie z PN-G-
02100 za wyjątkiem granicy wschodniej z istniejącą kopalnią Wszachów,
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gdzie dopuszcza się wyeksploatowanie złoża do granicy własności według
porozumienia pomiędzy Przedsiębiorcami

d) Sposób urabiania kopaliny - metoda strzałowa z użyciem materiałów
wybuchowych- oraz mechaniczny przy użyci u koparek i zrywarek.

2) Roboty górnicze, w tym urabianie kopaliny materiałami wybuchowymi, należy
projektować i prowadzić w sposób minimalizujący ich szkodliwe oddziaływania
na tereny sąsiednie

3) Do urabiania i transportu kopaliny należy stosować maszyny i urządzenia sprawne
technicznie, a w przypadku awarii zabezpieczyć podłoże przed możliwością
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi

4) Glebę i nadkład z obszaru złoża zwałować oddzielnie w celu późniejszego ich
wykorzystania do rekultywacji terenów pogórniczych, rekultywację należy
prowadzić w kierunku leśnym

5) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej i zagospodarowania odpadów należy
zainstalować przy zapleczu socjalno-biurowym pojemniki na nieczystości stałe i
płynne

6) Wywóz kruszyw specjalnie wybudowaną drogą prowadzącą przez przysiółek
Krowiniec w kierunku północnym przez przysiółek Zajesienie i dalej drogą
asfaltową na północny-zachód do drogi krajowej nr 74; w okresach suchych należy
zraszać drogi celem ograniczenia emisji wtórnej pyłów

7) Prowadzenie robót górniczych oraz innych prac emitujących hałas w godzinach
6°0_2200

8) Celem ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu należy:
a) wyposażyć zestaw krusząco-sortujący w urządzenia odpylające i zraszające
b) stosować urządzenia zraszające na stożkach magazynowych
c) drogi wewnętrzne, technologiczne należy odpowiednio utwardzić i zraszać w

okresach suchych i wietrznych
d) stosować wiertnice wyposażone w systemy odpylania
e) prowadzić bieżącą kontrolę układów odpylania i zraszających zainstalowanych

na urządzeniach technologicznych, a także kontrolę prawidłowości
eksploatacji głównych urządzeń technologicznych

l) wykonywać pomiary emisji pyłu z emitorów (zakładu przeróbczego) z
częstotliwością co najmniej raz w roku

9) Zapewnić płynność ruchu pojazdów spalinowych i ograniczyć czas jałowej pracy
silników pojazdów, urządzeń i maszyn podczas postoju

10) Wody opadowo-roztopowe zagospodarować na warunkach pozwolenia
wodnoprawnego

II) Prowadzić monitoring jakości i ilości wód odprowadzanych z terenu kopalni na
warunkach pozwolenia wodnoprawnego

12) Urządzenia do oczyszczania i odprowadzania wód opadowo-roztopowych należy
utrzymywać w sprawności i dobrym stanie technicznym

13) Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z terenu kopalni nie może
powodować szkody dla gruntów sąsiednich w szczególności sąsiadującej kopalni
Wszachów należącej do Przedsiębiorcy Kamieniołomy Swiętokrzyskie Sp. z 0.0.

14) Na każdej zmianie roboczej należy przeprowadzić kontrolę techniczną układów
paliwowych, w tym również szczelność obudów mechanizmów pracujących w
kąpieli olejowej (przed i po zakończeniu zmiany roboczej)

15) Przy wymianie oleju z urządzeń i sprzętu pracującego podczas eksploatacji należy
stosować wanny spustowe.

16) Wszelkie naprawy maszyn należy wykonywać poza wyrobiskiem
17) w przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych należy używać

sorbentów w celu zebrania
18) Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami minimalizować ich ilość; zbierać

je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach
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zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych
oraz zapewnić ich sprawny odbiór, przez odbiorców odpadów posiadających
stosowne decyzje administracyjne w wymaganym zakresie

19) W przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac wydobywczych przedmiotu,
co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:
- wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
- zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia,
- niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i Wójta Gminy Baćkowice.

III. Wymagania dotyczacc ochrony środowiska konieczne do uwzglednienia - w
dokumentacji wymaganej do wYdania (zmianv) koncesji na wydobywanie
kopalinv ze zloża (I'ZZ):

l. W projekcie zagospodarowania złoża" Wszachów II" należy zastosować
rozwiązania, które:
a) będą zapobiegać powstawaniu uciążliwości dla otoczenia i krajobrazu oraz

chronić uzasadnione interesy osób trzecich
b) będą ograniczać do niezbędnego minimum wpływ stosowania robót

strzałowych (Roboty strzałowe należy projektować i wykonywać w sposób
ograniczający ich oddziaływanie na obiekty budowlane nie będące własnością
przedsiębiorcy oraz zapewniający bezpieczeństwo powszechne i
bezpieczeństwo pracy. W szczególności na mocy porozumienia z sąsiadującą
kopalnią Wszachów należącą do przedsiębiorcy Kamieniołomy Świętokrzyskie
Sp. z 0.0.

c) będą realizowane zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązujących
przepisach, w szczególności w ustawie Prawo ochrony środowiska

d) przewidzieć okresowe pomiary emisji zanieczyszczeń dostających się do
powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego w czasie równoczesnej
eksploatacji na obydwu kopalniach (skumulowane oddziaływania)

e) postępowanie z odpadami wydobywczymi prowadzić zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz.865 z późno zm.)

f) (Rozbieranie filara pomiędzy kopalniami, w celu zminimalizowania
niebezpieczeństwa obsunięcia się warstw skalnych, przeprowadzić według
zasad ustalonych w porozumieniu pomiędzy Przedsiębiorcanli).

g) będą w sposób zorganizowany odprowadzać wody z wyrobiska.(Według
warunków pozwolenia wodnopra\\nego na odprowadzanie takich wód)
Dotyczy wód opadowych, gdyż eksploatacja złoża odbywać się będzie
wyłącznie powyżej zwierciadła wody poziomu dewońskiego.

2. Ponadto będzie podejmowana wzajemna współpraca z sąsiadującą kopalnią na
etapie projektowania i wdrażania rozwiązań w zakresie ochrony środowiska i
bezpieczeństwa powszechnego.

IV. Wymagania w zakresie pn:eciwdzialania skutkom awarii przemysłowych, w
odniesieniu do pr.ledsiewzieć zaliczanvch do zakladów stwarzających zagrożenie
wystąpienia powążnvch awąrii w rozumieniu ustawy z dnią 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska.

Kopalnia "Wszachów II" nie będzie kwalifikować się do zakładów o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej i nie podlega obowiązkowi
opracowania planu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w rozumieniu
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art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 Ir. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2013, poz. 1332, ze zm.).

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsiewzieć, dla którYch pneprowadzono postepowanie
dotyczace transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy

Jednocześnie postanawiam nałożyć na Wnioskodawcę następujące obowiązki po
zakończeniu eksploatacji złoża:

I) zabezpieczyć skarpy wyrobiska przez ich odpowiednie złagodzenie
2) rozebrać drogi technologiczne i usunąć tymczasowe obiekty kubaturowe
3) zdemontować maszyny i urządzenia
4) zlikwidować tymczasowe zwałowisko nadkładu i mas ziemnych
5) wykonać prace rekultywacyjne terenu po górniczego
6) po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża "Wszachów 11"na

nowej powierzchni, wykonać sprawdzające pomiary emisji pyłu PM 10, przez
okres roku, zgodnie z przyjętymi metodykami referencyjnymi lub innymi
dopuszczonymi do stosowania. Punkty pomiarowe należy zlokalizować na
granicy terenu, do którego Przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Pomiary
należy przeprowadzić w szczególności na terenie zakładu przeróbczego.

7) na podstawie w/w pomiarów opracować analizę porealizacyjną. W przypadku
ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji do powietrza
przedstawić propozycję dodatkowych rozwiązań minimalizujących wraz z
oceną ich skuteczności. Analizę przedstawić właściwemu organowi w terminie
24 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża "Wszachów 11"w obszarze
górniczym "Wszachów IIA"

VI. Ważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ustala się na okres czterech lat
licząc od daty jej uprawomocnienia.

UZASADNIENIE

P. Marian Wojtas, 27-600 Sandomierz ul. Polna 28 pod firmą
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM"PIASECZNO" Piaseczno 44,
27-670 Loniów wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :
planowanej eksploatacji złoża dolomitów dewońskich "WSZACHÓW 11"położonego w
miejscowości Wszachów, gmina Baćkowice, powiat Opatów, województwo
świętokrzyskie. Planowaną eksploatacją objęta zostanie środkowa i wschodnia część
złoża "WSZACHÓW 11"w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 1367/2, 1370,
1373,1374,1377,1378,1382/2, i 1465 (fragment południowy przyłegający bezpośrednio
do działki nr 1382/2), a zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wydobywanie
dolomitów na obszarze o powierzchni ok. 5,9 ha powyżej zwierciadła wód podziemnych
(projektowany obszar górniczy Wszachów IIA). Obszar ten stanowi ok. 60 % całkowitej
powierzchni złoża "WSZACHÓW 11"(9,26 ha) i obejmuje w calości tereny przeznaczone
zgodnie z obowiązującymi aktualnie Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Baćkowice do eksploatacji powierzchniowej ( oznaczone w planie
symbolem PW). Lokalizację planowanego przedsięwzięcia, czyli granice projektowanego
obszaru górniczego "WSZACHÓW IIA" o powierzchni 5,9 ha, jak również zasięg jego
oddziaływania na środowisko, czyli granice projektowanego terenu górniczego
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"Wszachów 1IA" o powierzchni ok. 71 ha, przedstawiono na mapie ewidencji gruntów,
stanowiącej załącznik nr l do powyższego vmiosku. Wnioskujący o wydanie decyzji
środowiskowej, właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowych "DRaKAM-
PIASECZNO" (siedzibą w Piasecznie 44; 26-670 Loniów), od II kwartału 2011 L

prowadzi eksploatację przedmiotowego złoża dolomitów dewońskich "WSZACHÓW 11",
na podstawie koncesji na wydobywanie kopaliny, udzielonej przez Marszałka
Województwa Świętokrzyskiego, decyzja z dnia 06.12.2010 L (znak:
OWŚ.V. 751l/2/09/l O), na obszarze o powierzchni 4,7 ha w granicach obszaru górniczego
"WSZACHÓW 11" ustanowionego w tej koncesji. Zasięg oddziaływania prowadzonej
eksploatacji na środowisko określają granice terenu górniczego "WSZACHÓW 11" o
powierzchni 71 ha ustanowionego w/w decyzją koncesyjną. Udzielenie koncesji na
wydobywanie kopaliny ze złoża "WSZACHÓW II" oparte zostało na zapisach w "decyzji
środowiskowej" wydanej wnioskującemu przez Wójta Gminy Baćkowice w dniu
08.04.2009 L; znak: In-7335/4/Ś/07/08/09. We wniosku z dnia 18.04.2007 r. o wydanie
tej decyzji środowiskowej, określony został zakres planowanego przedsięwzięcia
obejmującego całe złoże "WSZACHÓW 11" o powierzchni 9,26 ha. Taki sam zakres i
powierzchnia przedsięwzięcia analizowany był w "Raporcie o oddziaływaniu na
środowisko i aneksie do tego raportu" wykonany zgodnie z postanowieniem Wójta Gminy
Baćkowice z dnia 10 lipca 2007 L (In-7335/4/Ś/07). W wydanej decyzji środowiskowej
określono eksploatację złoża do działek będących w dniu wydania decyzji własnością P.
M. Wojtasa, czyli na obszarze ok. 4,5 ha.

W związku z uzyskaniem przez Wnioskującego prawa do terenu obejmującego
m.in. działki o numerach ewidencyjnych 1382/2 i część działki 1465 (droga gminna) w
środkowej części złoża "WSZACHÓW 11" dla uzyskania koncesji na wydobywanie
kopaliny w granicach tych działek zaszła konieczność wydania nowej decyzji
środowiskowej, co przedstawił Wnioskodawca w w/w wniosku.

W stosunku do aktualnej decyzji środowiskowej obszar planowanego
przedsięwzięcia ( projektowany obszar górniczy "WSZACHÓW 1IA") zwiększył się z 4,7
ha do 5,9 ha, a zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (projektowany teren
górniczy Wszachów 11) nie uległ zmianie ( w stosunku do aktualnego terenu górniczego
Wszachów 11),więc jego powierzchnia wynosi ok. 71 ha.

Do vmiosku załączono zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008
L o udostępnianiu infornlacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, kartę informacyjną
przedsięwzięcia w postaci raportu oddziaływania na środowisko, mapę ewidencyjną z
zaznaczonym przedsięwzięciem i obszarem oddziaływania, wypis i wyrys z MPZP dla
terenu na którym prowadzona będzie działalność górnicza.

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. l pkt 2 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. 2013.1235. ze zm.).

Zgodnie z wyrysem i wypisem Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Baćkowice, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIX/130108 Rady
Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008 L, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego Nr 114 z dnia 5 maja 2009 L przedsięwzięcie znajduje
się na terenach oznaczonych symbolem: - PW - tereny eksploatacji powierzchniowej.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że przedsięwzięcie przy zastosowaniu
zaproponowanych rozwiązań chroniących środowisko nie będzie oddziaływać na
środowisko w sposób szczególnie szkodliwy. Ponadto poszerzenie już istniejącej
eksploatacji złoża o wskazane działki nie spowoduje zwiększonego wpływu na obszary
istotne dla okolicznego środowiska w świetle uwarunkowań wymienionych wart. 63
ustawy z dnia 3 października 2008 L o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko nie ma przesłanek, które mogłyby zakwalifikować przedmiotowe
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przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia
ponownego raportu.

W toku postępowania wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach o wyrażenie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i o ewentualne określenie zakresu raportu. RDOŚ
postanowieniem znak: WOO-II.4240.343.20 13.AS.6 z dnia 06.12.2013 r. wyraził opinię o
konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia takiej oceny.

Biorąc pod uwagę również , że taka ocena została już przeprowadzona w
odniesieniu do całego terenu planowanego przedsięwzięcia w poprzednim postępowaniu
należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199. poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dołącza się do wniosku o wydanie decyzji wymienionych wart. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy ooś. Wniosek
ten powinien być złożony nie póżniej niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach stała się prawomocna.

Załączniki:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
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1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Marian Wojtas
ul. Polna 28, 27-600 Sandomierz

2. Pozostałe strony przez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń
- UG Baćkowice
- UG Łagów
-m. Wszachów (m. realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia)
-m. Melonek ( m. oddziaływania przedsięwzięci)

3. ala

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Kielcach
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WÓJT GMINY
Baćkowice

woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr I
do decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach
znak: In-7335.7.Ś.kop.Wszach6w11.13/14

z dnia 09.06.2014 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje przedsięwzięcie polegające na:
planowanej eksploatacji złoża dolomitów dewońskich "WSZACHÓW II" położonego
w miejscowości Wszachów, gmina l3aćkowice, powiat Opatów, województwo
świętokrzyskie. Planowaną eksploatacją objęta zostanie środkowa i wschodnia część
złoża "WSZACHÓW II" w granicach działek o numerach ewidencyjnych: 1367/2.
1370, 1373, 1374, 1377, 1378, 1382/2, i 1465 ( fragment południowy przylegający
bezpośrednio do działki nr 1382/2), a zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje
wydobywanie dolomitów na obszarze o powierzchni ok. 5,9 ha powyżej zwierciadła
wód podziemnych (projektowany obszar górniczy Wszachów IIA). Obszar ten
stanowi ok. 60 % całkowitej powierzchni złoża "WSZACHÓW II" (9,26 ha)

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje wydobywanie dolomitów na
powierzchni ca 5,90 ha, powyżej zwierciadła wód podziemnych. Położenie
zwierciadła wody w obrębie złoża przyjęto na rzędnej 280m n.p.m. Kopalinę stanowią
dolomity wapniste barv,'Yszarej do ciemnoszarej.
Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi ca 9,26 ha (92 573 m2). Teren złoża
według mapy ewidencyjnej gruntów stanowią grunty rolne IV i V klasy bonitacyjnej,
w części wykorzystywane jako grunty orne a w części odłogowane. Eksploatacja
złoża spowoduje zagospodarowanie tego terenu w sposób optymalny, gdyż
wykorzystane zostaną zasoby kopaliny występujące w jego obrębie.
Eksploatacja dolomitów odbywać się będzie w wyrobisku odkrywkowym, stokowo-
wgłębnym, z użyciem materiałów wybuchowych. Prace wydobywcze prowadzone
będą także mechanicznie przy użyciu zrywarek. Do załadunku urobku używane będą
koparki i ładowarki, a do wywozu urobku służyć będzie transport samochodo ••••'Y.
Powierzchnia projektowana do eksploatacji wynosi 5,90 ha. Roczne wydobycie i
przerób kamienia wyniesie ok. 400 000 Mg. Dobowy przerób wyniesie 1600 Mg.
W czasie eksploatacji występować będzie emisja czynników szkodliwych dla
środowiska związanych z urabianiem skał przy użyciu materiałów wybuchowych (
rozrzut odłamków skalnych, udarowa fala podmuchu, drgania para sejsmiczne) oraz
związanych z kruszeniem skał w zakładzie przeróbczym ( hałas, zapylenie, gazy, i
spaliny)
Przeprowadzone obliczenia stopnia uciążliwości i ich analiza ••••'Ykazały, że instalacja
spełniać będzie obowiązujące standardy jakości powietrza a Kopalnia poza terenem
zakładu nie będzie powodować ponadnormatywnych przekroczeń norm
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Oddziaływanie akustyczne prac
wydobywczych będzie zmienne w czasie i uzależnione od poziomu eksploatacji
jednak w rejonie terenów chronionych nie będą przekraczane dopuszczalne poziomy
hałasu.
Złoże położone jest w obrębie Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu przy jego granicy z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu w obrębie których jest dopuszczalna eksploatacja surowców skalnych oraz
ich przeróbka. Teren lokalizacji przedsięwzięcia i jego oddziaływania nie jest
zaliczony do obszarów NATURA 2000.
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