
WÓJT GMINY
Baćkowice

woj. świętokrzyskie

Znak In-7335.l.S.kop. Wszachów 1.20l 5

POSTANOWIENIE

Baćkowice, dnia 2015-09-03

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. I i
4 oraz art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jcgo ochronic, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), oraz 9 3 ust. I pkt. 39 oraz
pkt. 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ze zm. ),

postallawiam

lIa/ożyć na inwestora - Kamieniołomy ŚwiętokrLyskie Sp, z o. o.; ul. Błonic 8,

27-600 SandomierL obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn.: Kontynuowaniu wydobycia z części złoża dolomitów
dewońskich "Wszachów I", realizowanego na działkach o nr ewid. 1323/1, 1324/1,
1325,1328,1329,1330,1332,1333,1334,1336,1337,1338, 1340, 1341, 1343, 1344,
1346, 1347, 1349, 1350, 1352, 1353, 1355, 1356, 1358, 1359, 1361, 1363/2, 1363/4,
1365/2, 1468/5, 1471/1 i 1468/3 obr. Wszachów, gm. Baćkowice (teren górniczy
"Wszachów IB" obejmuje również obręb. Melonck, gm. Lagów).

Planowane przcdsięwzięcie należy do kategorii mogących potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko, o których mowa wart. 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. Przedmiotowe
przedsięwzięcie może wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w
związku 3 ust 2 pkt 2 i 93 ust I pkt 39 oraz 40 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Baćkowice, zatwierdzonego Uchwałą r XXIX/130108 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30
grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2009r. r 114 poz. 1184) teren,
na którym planowane jest przedsięwzięcie znajduje się na terenach oznaczonych symbolcm:

PW - tcreny eksploatacji powierzchniowej.
Dla terenu oddziaływania przedsięwzięcia tj. terenu górniczego "Wszachów IB" obowiązują
ustalenia wlw planu, jak również w części obejmującej obręb Melonek - miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Melonek na terenie gminy Lagów,
zatwierdzonego Uchwałą Nr LXV/423/14 Rady Gminy Lagów z dnia 9 maja 2014r. (Dz. Urz.
Woj. Świętokrzyskiego z 2014r. poz. 1910).

Zakres raportu winien być zgodny z wymaganiami art. 66 w/w ustawy ze szczególnym
uwzględnieniem następujących zagadnień:
W raporcie szczegółowej analizy wymagać będą zagadnienia dot.: charakterystyki całego
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przedsięwzięcia (w tym opis poszczególnych elementów infrastruktury technicznej
niezbędnej do prowadzenia wydobycia, przeróbki i transportu kopaliny, uwzględniając
lokalizację zakładów przeróbczych, zaplecza socjalnego, technicznego, magazynowego),
wskazania zasobów złoża, określenia przewidywanej max. wielkości rocznego i max.
dobowego wydobycia i przerobu kruszywa, lokalizacji gromadzenia nadkładu, jak również
kruszywa, przedstawienia informacji o pokryciu szatą roślinną i występowaniu gatunków
chronionych roślin, zwierząt i grzybów, uwarunkowaniach wynikających z budowy
geologicznej, hydrologii, hydrogeologii. W raporcie należy odnieść się do stanu formalno-
prawnego przedmiotowej kopalni w oparciu o aktualne decyzje w zakresie korzystania ze
środowiska.

Jak wspomniano powyżej kontynuacja planowanego wydobycia wymaga usunięciem
nadkładu z części północno - wschodniej obszaru górniczego ,,\'(!szachów !B". Do
wykonania prac przygotowawczych niezbędne będzie wprowadzenie maszyn i sprzętu
transportującego. W związku z czym prace przygotowawcze będą źródłem hałasu i
zanieczyszczeń do powietrza z samochodów, maszyn oraz emisji niezorganizowanej pyłu.

Eksploatacja części złoża ,,\'(!szachów l", przerób i magazynowanie kruszyw będzie
źródłem emisji pyłów i gazów do powietrza, hałasu generowanego przez ruch maszyn,
urządzeń pracujących na terenie objętym eksploatacją oraz pojazdów transportujących
urobek. W analizie zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu należy uwzględnić max.
moce przeróbcze urządzeń/maszyn, z uwzględnieniem stanu formalno - prawnego
przedmiotowej kopalni. Należy wskazać wielkość unosu emisji pyłu PMIO i PM2,5 oraz
realny udział pyłu PMlO i PM2,5 w pyle całkowitym, określając rzeczywistą skuteczność
zraszania, popartą badaniami lub literaturą. W/w analizach należy uwzględnić tło
zanieczyszczeń (aktualny stan jakości powietrza), określone przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska. W raporcie odnieść się do: "Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego strefa świętokrzyska ze względu na przekroczenia pyłu PM
2,5" przyjętego Uchwałą XXV /429/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26
listopada 2012 roku oraz "Programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego.
Część B strefa świętokrzyska ze względu na przekroczenia pyłu PM 10 i benzo(a)piranu"
przyjętym Uchwałą Nr XIII/234/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14
listopada 20llr. Przeanalizowania 'Wymaga kwestia monitoringu przedsięwzięcia na etapie
eksploatacji w zakresie emisji i opadu pyłu. W raporcie należy przeanalizować wielkość w/w
emisji w odniesieniu do granic proponowanego obszaru górniczego, terenu władania i
terenów chronionych akustycznie, wskazanych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania wymaga przeanalizowania w
odniesieniu do czasu jego trwania, częstotliwości i odwracalności. Celem umożliwienia
weryfikacji założeń przyjętych do obliczeń należy przedstawić w raporcie dane wprowadzane
do obliczeń emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Przyjęte dane na temat źródeł emisji
zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu powinny być spójne. Należy zaproponować
rozwiązania, które zminimalizują oddziaływanie i pozwolą na dotrzymanie standardów
jakości środowiska.
Jak wynika z karty infornlacyjnej przedmiotowa kopalnia odprowadza wody podziemne i
opadowo - roztopowe z jej terenu. wody te zbierane są w rząpiu, następnie kierowane są do
osadników ziemnych, skąd rurociągiem przelewowym odprowadzane są do rzeki
Wszachówka. W związku z planowanym przedsięwzięciem w dokumentacji należy
przedstawić czy przewiduje się zmianę /przebudowę systemu odwodnienia złoża wraz -e
wskazaniem min. wymaganymi parametrami poszczególnych obiektów /urządzeń, które
zabezpieczą przed zmianami stanu wody na terenach przyległych. Istnieje również
prawdopodobieństwo zanieczyszczenia tych wód przez pracujący w wyrobisku sprzęt. Raport
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WInien zwierać analizę dat. ilości i jakości odprowadzanych wód z odwodnienia zakładu
górniczego oraz wód opadowo - roztopowych, uwzględniając wody opadowe z
tymczasowych zwałowisk, stożków magazynowych i z terenu zakładów przeróbczych,
zaplecza; możliwości wystąpienia zmiany stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich (art.
29 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - t.j. Dz. U. 2015.469), poziomu wód
gruntowych, analizę wplywu na odbiornik w/w wód, mając również na uwadze środowisko
przyrodnicze. Należy przeanalizować wpływ odwodnienia na zmianę stosunków wodnych, na
środowisko przyrodnicze i wody powierzchniowe, jak ró",mież odnieść do konieczności
monitorowania wód podziemnych i powierzchniowych, z uwagi na zasięg leja depresji. Ze
szczególnym uwzględnieniem należy przedstawić analizę wpływu przedsięwzięcia na
osiągnięcie celów środowiskowych "Planugospodarowania wodami na obszarze dorzeczaWisly.
w związku art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. Analiza winna dot. wód
podziemnych jak i powierzchniowych. Przedmiotowa kopalnia, jak również projektowany
teren górniczy zlokalizowany jest w obszarze:

Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd
PLGW2200121, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu
ilościowego - zły (w subczęści), chemiczny - dobry, ocena ryzyka - zagrożony.
Przewidziano odstępstwo od celów środowiskowych tj. derogacja - ze względu na
wpływ górnictwa podziemnego, prowadzone odwadnianie kopalń i zatapianie głębokich
lejów depresji oraz brak możliwości zakończenia eksploatacji ze względów
gospodarczych.

W raporcie należy przedstawić analizę wpływu odwodnienia kopalni z uwzględnieniem
oceny stanu chemicznego i ilościowego w/w jednolitej części w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 20081 '. w sprawie kryteriów i oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) oraz przeanalizować przesłanki, o których mowa w
art. 38 lit j usta\\)' Prawo wodne. \'(! analizie należy uwzględnić inne kopalnie prowadzące i
planujące odwodnienie w przedmiotowej jednolitej części wód podziemnych, jak rÓ\\l1ież
pobór wód z ujęć komunalnych i przemysłowych.

Jednolitych Części Wód Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem
PLRW200062 I7824, nazwanym Lagowianka od źródeł do Dopływu z Woli
Jastrzębskiej, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły; scalona część wód
GW0310. Status - naturalna część wód, ocena potencjału - zły, ocena ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych - niezagrożona.

W raporcie należy ocenić wpływ na poszczególne elementy hydromorfologiczne,
biologiczne oraz fizyko chemiczne.
W dokumentacji należy odnieść się do Rozporządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r. w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętok'Lyskiego z dnia 17 stycznia 20 14r. poz. 269).
Mając na uwadze charakter przedsięwzięcia i skalę przcdsięwzięcia, uwzględniając kierunek
rekultywacji i zakładany sposób wykorzystania zbiornika wodnego powstałego w wyniku
eksploatacji, w raporcie należy dokonać analizy zagrożeń dla środowiska gruntowo -
wodnego i zaproponować skuteczne rozwiązania ograniczające wpływ w tym zakresie. W
dokumentacji przedstawić informacje o występowaniu w projektowanym leju depresji innych
ujęć wód podziemnych oraz o ewentualnych zakazach obowiązujących w strefach
ochronnych tych ujęć, jak rÓ\\l1ież ocenić wpływ prowadzonej eksploatacji na w/w ujęcia, w
tym ewentualne studnie gospodarskie. W raporcie należy przedstawić również informacje
dotyczące zabezpieczenia zaplecza technicznego, socjalnego dla pracowników oraz sposobu
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odprowadzania ścieków bytowych. magazynowanIa paliw. tankowania i napraw maszyn.
urządzeń.

Podczas prowadzonej działalności niezbędna będzie energia elektryczna oraz woda. W
raporcie należy określić źródło zaopatrzenia i ilości wody niezbędnej do prowadzenia
działalności oraz ocenić jak zmieni się obciążenie istniejącej infrastruktury.

Urabianie złoża prowadzone jest i będzie głównie przy użyciu materiałów
wybuchowych.

Następstwem stosowanych środków strzałowych jest rozrzut odłamków skalnych,
szkodliwe drgania sejsmiczne oraz zagrożenie ze względu na działanie powietrznej fali
uderzeniowej. W raporcie należy wskazać czy w związku z realizacją zamierzenie zasięg
przewidywanych szkodliwych wpływów robót górniczych zakładu górniczego ulegną
zmianie. Ponadto zasięg stref zagrożeń pochodzących od robót strzałowych winny być
wskazane w raporcie, również w formie graficznej.
Kontynuacja wydobycia i przerobu kopaliny z części złoża "Wszachów l", w zwiększonej
ilości generować będzie powstawanie odpadów. Należy oszacować ich ilość, podać rodzaje
wraz kodami (wg. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 20l4r. w sprawie
katalogu odpadów - Dz. U. 2017.1923). W raporcie ze szczególnym uwzględnieniem winno
się przedstawić sposoby zagospodarowania odpadów, w tym powstających w związku z
wydobywaniem i przeróbką kopaliny oraz odpadów wydobywczych (przy uwzględnieniu
uregulowań wynikających z usta",,}' z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych
DZ.U.20l3.l136 ze zm.).

Z uwagi na przyjęty sposób wydobycia i przerobu oraz używane substancje należy
przeanalizować uwarunkowania wynikające z prawdopodobieństwa zaistnienia sytuacji
awaryjnych.

W raporcie należy ocenić wpływ przedsięwzięcia, w tym powstanie zbiornika
wodnego, na zmiany klimatu i jego adaptację do zmian klimatu w szczególności w
ekstremalnych sytuacjach klimatycznych np. powódź (z uwagi na zmianę DyrektYllY
Par/amell/u Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniająca dyrektywę
2011/92/ UE w sprawie oceny wp/yWU wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego). W powyższej
analizie wskazane jest uwzględnić informacje zawarte na stronie. http://klimada.mos.gov.pll.

W raporcie należy uwzględnić również wariantowanie przedsięwzięcia stosownie do
",,}'mogów art. 66 ust. 1 pkt. 5. 6 i 7 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. Wariantowanie może dotyczyć rozwiązań teclmicznych i organizacyjnych m. in.
działań/rozwiązań minimalizujących oddziaływanie, lokalizacji zakładów przeróbczych,
miejsc magazynowych surowca.

W ramach analizy skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
należy uwzględnić zagrożenia związane z zwiększeniem ruchu pojazdów na pobliskich
drogach publicznych oraz prowadzeniem na terenach sąsiednich działalności przemysłowej.

Z uwagi na lokalizację, charakter przedsięwzięcia i skalę oddziaływania należy
przeanalizować możliwość wystąpienia konfliktów społecznych.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: obszarach wybrzeży, obszarach
górskich 'wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2
marca 2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich
i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego (Dz. Urz, Woj. Święt. Nr 13. poz.l04),
obszarach ochrony uzdrowiskowej. Analizowany obszar usytuowany jest w odległości ok.
3,3km od Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 421 "Włostów".

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w odległości ok. 5,7km od obszaru Natura
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2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028n oraz w odległości ok. 9,7km obszaru Natura 2000
Lasy Cisowsko Orłowińskie PLH260040. Przedmiotowa kopalnia zlokalizowana jest poza
granicami Południowo Centralnego Korytarza Ekologicznego.
Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Jeleniowsko - Staszowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują regulacje wprowadzone Uchwałą Nr
XXXV/624!l3 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013r.
dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. Woj. Święt. 2013.3316). Ponadto teren górniczy "Wszachów !B" znajduje się częściowo
również w granicach Chmielnicko - Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
(Uchwała Nr XXXV/620!l3 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września
20131'. dotycząca Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - Dz. Urz.
Woj. Święt. 2013.3312). Należy ocenić wpływ zamierzenia na działania na terenie w/w
obszarów w zakresie czynnej ochrony ekosystemów oraz odnieść się do zakazów w nich
obowiązujących.
W raporcie należy uHc opis środowiska przyrodniczego objętego zasięgiem
przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia, z uwzględnieniem form ochrony przyrody
wskazanych wart. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Opis winien
dotyczyć występujących na terenie przedsięwzięcia oraz w obszarze jego oddziaływania
gatunków i siedlisk, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków roślin, zwierząt oraz
grzybów będących pod ochroną. siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków wymienionych
w Dyrektywie Siedliskowej. Jak wynika z KIP kontynuacja planowanego wydobycia
wymaga usunięciem nadkładu z części północno - wschodniej obszaru górniczego
"Wszachów !B". W raporcie należy przeanalizować tenniny prowadzenie poszczególnych
prac ziemnych, uwzględniających biologię zinwentaryzowanych gatunków zwierząt. Należy
także przeanalizować możliwość wprowadzenia zabezpieczeń na etapie realizacji, takich jak
np.: wygrodzenia terenu prac, przenoszenie zwierząt, które przedostały się na teren
inwestycji, zastosowanie zabezpieczeń środowiska wodnego. w szczególności Wszachówki
i jej otoczenia.
Szczególną uwagę należy poświęcić możliwemu oddziaływaniu na szatę roślinną
odwodnienia terenu przez wytworzenie leja depresyjnego, a przez to możliwe zmiany w
ekosystemach od wód zależnych w przedmiotowym terenie górniczym.
Ponadto należy ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia, w tym powstałego zbiornika
wodnego, na środowisko, w szczególności w zakresie uwarunkowań krajobrazowych, w tym
wartości ekologicznych. estetycznych lub kulturowych obszaru oraz związane z nim rLeźbę
terenu, twory i składniki przyrody, bioróżnorodność oraz lokalne szlaki migracji.
Raport winien zawierać opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru. na gatunki i siedliska chronione. Należy odnieść się do potrzeby monitorowania
przedsięwzięcia ze względu na możliwość oddziaływania na organizmy związane ze
środowiskiem wodnym, na które mogą mieć wpływ wody odprowadzane z kopalni oraz
monitorowania środowiska przyrodniczego, wód powierzchniowych i podziemnych. W
takim przypadku wskazać zakres monitoringu. lokalizację. metody, temliny.

W raporcie analizy wymaga kwestia lokalizacji przedsięwzięcia w odniesieniu do
obiektów archeologicznych i zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami i jej ewentualne oddziaływanie w tym zakresie.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać
oddziaływanie przedsięwzięcia na poszczególnych jego etapach tj. prac przygotowawczych.
eksploatacji i likwidacji rekultywacji.
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Powyższe zagadnienia należy przedstawić w formie kartograficznej w skali
odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę usytuowanie i charakter oddziaływań tut. organ stwierdził
potrzebę przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko, dającej możliwość zgłaszania uwag i wniosków przez
społeczeństwo oraz określenia środowiskowych warunków na jakich zamierzenie
inwestycyjne może być realizowane.

IIzasadlliellie

Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o. o. ; ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz z
wnioskiem z dnia 22.07.2015 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Kontynuowaniu wydobycia z
części złoża dolomitów dewońskich "Wszach ów I", realizowanego na działkach o nr
ewid. 1323/1, 1324/1, 1325, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1336, 1337, 1338,
1340, 1341, 1343, 1344, 1346, 1347, 1349, 1350, 1352, 1353, 1355, 1356, 1358, 1359,
1361, 1363/2, 1363/4, 1365/2, 1468/5, 1471/1 i 1468/3 obr. Wszachów, gm. Baćkowice
(teren górniczy "Wszachów !B" obejmuje również obręb. Melonek, gm. Lagów).

Pismem z dnia 27.07.2015 r. Wójt Gminy Baćkowice zwrócił się do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku
sporządzenia raportu i ewentualnego jego zakresu dla powyższego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach Postanowieniem nr WOO-
11.4240.166.2015.AS.I z dnia 17.08.2015 r. postanowił iż na realizację powyższego zadania
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenie
raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego postanawiam jak w sentencji.

pOllczellie

Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Baćkowice w terminie
7 dni od doręczenia niniejszego postanowienia.

Otrzym ują :

l. Kamieniołomy Świętokrzyskie Sp. z o. o. ;
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

2. Pozostałe strony poprzez obwieszczenie
3. a/a

Do wiadomości:
l. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

ul. Szymanowskiego 6
25-361 Kielce
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