
..
s GMLH
'.~6\~'k

-l Ś'tl.-\ "'x"ly::;kic

Wójt Gminy Baćkowice

znak: In.7335. I.Ś.kop.Piskrzyn.20 15.20 16 Baćkowice, dnia 30.03.2016r.

DECYZ.JA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. I i ust. 2 pkt I, art. 75 ust. I pkt 4, art. 82 ust. I i art. 85 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udos/ępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie. l[(biale spolec=elis/wa
w ochronie środowiska 01'0=o ocenach od,bialprania na środowisko (Dz. U. z 20 13r., poz, 1235,
ze zm,j, a także ~2 ust. I pkt 26 i ~2 ust. 2 pkt I w związku z ~2 ust. I pkt 27 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 20 lOr, w sprawie pr=edsięw=ięć mogących =nac=qco odd=ialvwać IW

środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, - Kodeks
Pos/ępowania adminis/racyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonego przez Kopalnie Dolomitu S.A.
z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Błonie 8, i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Poszerzenie zakresu eksploatacji
złoża dolomitów "PiskrLyn" w granicach pionowych do rzędnej +200 m n.p.m.", realizowanego
przez Kopalnie Dolomitu S.A., z siedzibą w Sandomierzu, przy ul. Błonie 8, i jednocześnie określam
nastepujace warunki realizacji przedsiewzięcia:

I. Rodzaj i miejsce realizacji prLedsicwziccia

Planowane przedsięwzięcie polega na poszerzeniu eksploatacji złoża dolomitów dewońskich
"Piskrzyn" w głąb o 20 m - do rzędnej +200 m n.p.m., bez zmiany powierzchniowego zakresu
eksploatacji tego złoża. Zatem poszerzeniu ulegną wyłącznie poziome granice eksploatacji złoża, a bez
zmian pozostaną pionowe zakresy jego eksploatacji. W związku z tym powierzchnia obszaru górniczego
nie ulegnie zmianie iwynosić ona będzie 33 ha 5646 m', a więc tyle ile powierzchnia aktualnego obszaru
górniczego ..Piskrzyn III", Zmianie nie ulegnie również powierzchnia terenu górniczego. która wynosić
będzie 249 ha 2480 m'. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia wielkości wydobycia
i przerobu kopaliny z przedmiotowego złoża. Wydobycie i przerób kruszywa ze złoża "Piskrzyn"
wynosić będzie tak jak dotychczas max. do 2 500tys. Mg/rok, tj. max.
8680 Mg/dobę. Zasoby operatywne w granicach udokumentowania złoża wynoszą 19 175000 Mg,
co przy wlw max. rocznym wydobyciu spowoduje przedłużenie eksploatacji o min. 81at.

Kopalnia "Piskrzyn" zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 400/4, 407/2, 408. 54/4,409/2,
41012,411/2,41212,412/4,413/2,414/5,415,416/2, 417/2, 418/3, 419/3, 437,409/4,410/4,411/4,41216,
413/4,414/7 i 416/4, położonych w miejscowości Piskrzyn (obręb 10), gminie Baćkowice oraz działek
nr 236, 609, 610, 629, 28012, 281/2, 282/2, 284/2, 28011. 281/l, 28211. 283, 284/1. 285/l i 611,
znajdujących się w miejscowości Wojnowice (obręb 24), gminie Iwaniska. Eksploatacja złoża ,,(,iskrzyn"
prowadzona będzie nadal systemem odkrywkowym, w wyrobisku typu stokowo - wgłębnego. poniżej
zwierciadła wód podziemnych. Złoże eksploatowane jest i będzie poziomami eksploatacyjnymi o
rzędnych:

I poziom - ok. +272 m n.p.m.,
2 poziom - ok. +258 m n.p.m.,
3 poziom - ok. +245 m n.p.m.,



4 poziorn - ok. +232 m n.p.m.,
5 poziom - ok. +220 m n.p.m.
projektowany 6 poziom - ok. +200m n.p.m.
W czasie prowadzonej eksploatacji zloża rzędne poziomów I - V mogą być zmieniane w oparciu o

PZZ.
Glówna przeróbka kopaliny jest i będzie odbywała się w Stacjonarnym lakiadzie Przeróbczym.

w sklad którego wchodzą dwie linie technologiczne - ZP I i Z1'2. zlokalizowanym w sąsiedztwie
obszaru górniczego. na terenie będącym we wladaniu Inwestora. na działkach o nr ewid. 236 - 241 i 287
obr. Wojnowice. Kopalnia .•Piskrzyn" funkcjonować będzie średnio 6 dni w tygodniu na 3 zmiany.
przez cały rok. tj. 288 dni i 6912 h/rok.

W wyniku eksploatacj i zloża ,"Piskrzyn" w w/w zakresie powstanie wYTobisko
poeksploatacyjne o powierzchni ok. 26ha i głębokości do ok. 92m.

II. Warunki wvkorzvstania terenu w fazie realizacji eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia. ze s1.czególnvrn u\\'zglcdnienicrn konieczności ochron", ccnnvch wartości
przvrodnic1.vch. zasobów naturaln\"ch i zabvtków oraz ograniczenia uciażliwości dla terenów
s"siednieh.

a) na etapie prac przygotowawczych i eksploatacji:
I. laplecze techniczne zlokalizować n" terenie utwardzonym. zabczpieczając środowisko gruntowo-

wodnc przed zanieczyszczeniami. w tym subst"ncjami ropopochodnymi.
2. Wstępna przeróbka bezpośrednio wydobytej kopaliny ze złoża ..Piskrzyn" winna odbywać się za

pomoc'} mobilnego zesta\\ll krusząco - sortującego. usytuo\vanego wyłącznie w wyrobisku. o
wydajności max. 500 OOOMg/rok. Pozostałą przeróbkę prowadzić w st"cjon"rnym zakladzie
przeróbczym - ZP I. pracującym z wydajnością max. I 000000 Mg/rok or"z w stacjon"mym
zakładzie przeróbczym - ZP 2 z wydąjnością max. I 000000 Mg/rok.

3. W celu zmniejszenia pra\vdopodobieńst\va wystąpienia niekontrolo\vanego ruchu mas skaln'y'ch.
prow",Jzone kierunki eksploatacji winny uwzględniać naturalny kierunek spękaJl i up"du warstw.

4. Kont)'nuować zwałowania mas ziemno - skalnych i pochodzących z przerostów nieużytecznych na
zwało\visku północnym oraz na zwałowiskach wewnętrznych. zlokalizo\vanych \v wyrobisku
poeksplo'll"cyj nym.

5. \V porze nocnej nie prowadzić robót strzałowych. prac wiertniczych na pierwszym poziomie
eksploatac)jnym oraz zwałowania mas ziemno - skalnych na zwało\visku północnym. jak również
ruchu samochodów technologicznych na trasie wyrobisko -zwalowisko pólnocne.

6. Obsługa komunikacyjna (samochodow,,) Kop"lni ..Piskrzyn" winn" odbywać się z wewnętrznych
dróg technologicznych. które będą posiadać wjazdy i zjazdy na drogę lokalną o nr ewid. 279/6.
prowadząc,! z kop"lni w kierunku miejscowości PI"nta

7. Eksplo"tacja złoż" ••Piskrzyn'". przeróbka kopaliny i transport kruszywa nie może naruszać stanu
technicznego i bezpieczcl;stwa ruchu n" drogach lokalnych zlokalizowanych w terenie górniczym.
\\' związku z tym podjąć stosowne działania organizacyjne i techniczne w porozumieniu
z zarządcami wlw dróg.

8. Celem ograniczenia emisji niezorganizo\vanej pyłu należy nadal:
a) prowadzić systematyczne zraszanie o skuteczności min. 600/0redukcji wtórnego unosu pyłu z dróg

technologicznych. drogi z mobilnego zestawu krusząco - sortującego (ZM) i ze stacjonarnego
zakładu przeróbczego - lI' I i lI' 2 omz z głównej drogi wjazdowej do Kopalni ..Piskrzyn".

b) prowadzić zraszanie surowca w procesach technologicznych od etapu kruszenia do zrzutu
i magazynowania na stożkach przy mobilnym zestawie krusząco - sortującym (ZM) i ze
stacjonarnego zakładu przeróbczego - ZP I i ZI' 2 (skuteczność redukcji co najmniej 50%).

c) częściowo zabudować taśmociągi transportowe na liniach technologicznych lI' I i lI' 2, aby
osiągnąć skuteczność redukcji emisji pyłu 50%.

d) zrzuty najdrobniejszych frakcji na stożki magazynowe wyposażyć w rękawy.
e) drogi wewnętrzne. technologiczne należy odpo\viednio utwardzić i utrzymywać w czystości.
f) stosować wiertnice wyposażone \V systemy odpylania.
9. Zapewnić plynność ruchu pojazdów spalinowych i ograniczyć czas jalowej pracy silników

pojazdów. urządzeń i maszyn podczas postoju.
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10. Zapewnić odpowiedni stan techniczny pracujących w wyrobisku urządzeli i maszyn, pojazdów
celem wyeliminowania wycieków substancji ropopochodnych oraz zminimalizowania poziomu
hałasu. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych należy używać sorbentów w
celu ich zebrania. a następnie zagospodarować jako odpad.

II. Na każdcj zmianie roboczej należy przeprowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych. w tym
również szczelności obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej (przed i po zakOJiczeniu
zmiany roboczej).

] 2. Przy wymianie oleju z urządze'; i sprzętu pracującego podczas eksploatacji należy stosować wanny
spustowe. Naprawy maszyn i pojazdów, które mogą powodować zanieczyszczenia środO\\ iska
gruntowo - \vodnego należy wykonywać poza \\tYfobiskiem.

13. Wody z odwodnienia zakładu górniczego i wody opadowo - roztopowe zebranc w rząpiach
odprowadzać poprzez istniejący osadnik do rzeki Koprzywianki, w km 56+ 160 brzegu lewego, za
pośrednictwem istniejącego rowu i wylotu. na warunkach pozwolenia wodnoprawnego.

14. Prowadzić monitoring jakości i ilości wód z odwodnienia zakładu górniczego i opadowo -
roztopowych odprowadzanych z terenu Kopalni .,Piskrzyn" do Koprzywianki. na warunkach
pozwolenia wodnoprawnego.

15. Urządzenia do oczyszczania i odprowadzania wód opadowo - roztopowych i z odwodnienia
zakładu górniczego oraz instalacje do przerobu kopaliny należy utrzymywać w sprawności i dobrym
stanie technicznym.

16. Prace wydobywcze, w tym związane z formowaniem i użytkowaniem tymczasowych zwałowisk
nadkładu i wału ziemnego (ochronnego) oraz skarp wyrobiska, odwodnienie złoża "Piskrzyn".
sposób gromadzenia i odprowadzania wód kopalnianych z zakladu górniczego, z uwzględnieniem
wód opadO\\ych, w tym z tymczasowych zwałowisk, jak również prace rekultywacyjne nie mogą
powodować zmiany stanu wody wpływającego szkodliwie na grunty sąsiednie.

17. Ścieki by10we odprowadzać do istniejącego szczelnego. bezodpływowego zbiornika. zapewniając
ich okresowy odbiór, przez uprawnione w tym zakresie podmioty.

18. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami i minimalizować ich ilość; zbierać je sclektywnie w
wydziclonych i przystosowanych micjscach, w warunkach zabczpieczających przed przedostaniem
się do środowiska zanicczyszcze,; 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, iżjcst on zabytkiem należy:
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przcdmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zaby1ków lub
Wójta Gminy Baćkowice bądź Wójta Gminy Iwaniska.

o) na etapie likwidacji przedsięwzięcia:
I. Zgromadzony nadkład z tymczasowych zwałowisk wykorzystać do rekultywacji obszaru objętego

eksploatacją. Rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego wykonać w kierunku rolno-leśnym lub
innym kierunku określonym w aktualnie obowiązującej decyzji rekultywacyjnej. Wyrobisko
górnicze zasypać niez3nieczyszczonymi masami ziemnymi i skalnymi do \vysokości co najmniej
+212m n.p.m., tj. powyżej pierwotnego poziomu wód podziemnych, a ściany eksploatacyjne
pozionlll J (+212m) winny otrzymać obudowę biologiczną w celu wytworzenia gleby i zostać
zakrzewione i zadrzc\vione. gatunkami rodzimymi.
Teren po zlikwidowanych obiektach zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni - należy
uporządkować, a w miejscach ich posadowienia docelowo przywrócić do stanu poprzedniego;
elementy konstrukcji budowlanych selektywnie rozdzielić. Likwidacja studni zakładowcj winna być
dokonana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami poziomy wodonośne. zgodnie z
zatwierdzonym projektem prac geologicznych.

III.Wvmagania dotvezace ochronv środowiska konieewe do U\Vl!!lednienia w dokumentacji
wymaganej do ",,"dania (zmian",) koncesji na wHlobvwanie kopaliny ze zloża:
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I.

2.
,
J.

4.

Wydobycie i przerób dolomitów winno kształtować się na poziomie max. 2500 tys. Mg/rok. tj.
max. 8 680 Mg/dobę.
Podstawowy sposób urabiania kopaliny - metoda strzałowa z użyciem materiałów wybuchowych
przede wszystkim metoda długich otworów pionowych i odchyłonych od pionu nie więcej niż 20°
Szkodłiwe oddziaływanie od robót strzałowych wykonywanych podczas urabiania kopaliny nie
może obejmować terenów zabudowanych. w tym położonych najbłiżej zabudowań od strony
północnej. południowej i południowo - zachodnie (obr. Piskrzyn i obr. Wojnowice).
Skarpy wyrobiska i zwałowisk należy profilować pod kątem zapewniającym stateczność zboczy.

IV. \V\'mogi "'"zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemvslow"ch w odniesieniu do
przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie "",,stąpienia powain\'ch
awarii w rozumieniu ustawv z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo oehroO\' środowiska.

Kopalnia .•Piskrzyn" 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 art. 248 ustawy z dnia
27 kwietnia 200 ł r. - Prm\'() ochrony środowiska (Dz. U. z 20 ł3r.. poz. 1232. ze zm.).

V. \V,'mogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziat",,"'ania na środowisko
'" odniesieniu do przedsicwzieć, dla którvch prLcprowadzono postepowanie ,,"'spran'ie
transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokałizację przedsięwzięcia w centralnej części kraju (w województwie świętokrzyskim)-
nie stwarza ona Tllożli\vości \vystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Nakładam ohowiazek sporządzenia analiz\' porealizacvjnej w zakresie emisji zaniecz,,"szczeń
do powietrza i emisji halas". tj.:

1. W)konać sprawdzające pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza. w tym emisji pyłu i opadu
pyłu PM IO oraz PM2.5, po upływie 6 miesi,cy od dnia rozpoczęcia eksploatacji złoża .•Piskrzyn"
na nowym poziomie (+200 m n.p.m.). przez okres roku. zgodnie z przyjętymi metodykami
referenc)jnymi lub innymi dopuszczonymi do stosowania. Punkty pomiarowe do anałizy
zanieczyszczell do powietrL3 należy zlokalizować na granicy terenu. do którego Inwestor posiada
tytuł prawny, w szczególności w sąsiedztwie stacjonarnego zakladu przeróbczego - ZP I i ZP 2 oraz
przy północno - \vschodniej granicy obszaru górniczego.

2. Wykonać pomiary hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej.
w szczególności złokalizowanych na północ. południe i południowy - zachód od granic obszaru
górniczego.

Na podstawie w/w pomiarów opracować anałizę porealizac)jną. W przypadku ponadnonnatywnego
oddziaływania przedstawić propozycję dodatkowych rozwiąZalI minimalizujących wraz z ich oceną.
Analizę przedstawić właściwemu organowi w terminie 24 miesięcy od rozpoczęcia ekspłoatacji
udokumentowanego złoża ..Piskrzyn" na nowym poziomie.

Uzasadnienie
Na wniosek (z dnia 14.1 ł .20 14r.) Inwestora - Kopalń Dolomitu S.A. z siedzibą w Sandomierzu,

przy ul. Błonie 8. zostało wszezęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o
środowisko\'~:ych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na .. Poszerzeniu
zakresu eksploatacji złoża dolomitów ..Piskrzyn" w granicach pionowych do rzędnej +200 m n.p.m ....
Do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wnioskodawca przedłożył następujące dokumenty:
rapon o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia zakresu eksploatacji złoża
dolomitów "Piskrzyn" w granicach pionowych do rz,dnej +200 m n.p.m. - opracowany w 2014r.
przez mgr inż. Tomasza Hałatkiewicza: mgr inż. Tomasza Orzechowskiego: mgr Krzysztofa
Przybyszewskiego. mgr inż. Ewę Statlczyk:



kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany obszar. na którym będzie realizowane
przedsięwzięcie oraz obejmującej teren. na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:
wykaz działek i podmiotów ewidencyjnych.

Planowane przedsięwzięcie polegające na poszerzeniu poziomych granic eksploatacji zloża
..Piskrzyn" o 20 m - z rzędnej +220 m n.p.m. do rzędnej +200 m n.p.m .. objętego obszarem górniczym
..Piskrzyn III" o powierzchni 33 ha 5646 m'. tj. o powierzchni przekraczającej 25 ha. należy do kategorii
mogących zawsze znacząco oddzialywać na środowisko. o których mowa wart. 59 ust. I pkt I ustawy
z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in/ornuKji v .irodowisku i jego ochronie. /ubale
.\]Jolec=elislll'u w ochronie lJ:roi/ow;ska ora= () ocenach odll=ialywania ilU j:rodmdsko (Dz. U. z 2013r..
poz. 1235, ze zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu
na środowisko, o którym mowa w 92 ust. I pkt 26 i 92 ust. 2 pkt I w związku z 92 ust. I pkt 27
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20 IOr. II' sprawie pr=ed\'ięw=ięć mogqc)'ch =nac=qca
odd=ial)lI'ać na środowisko (Dz. U. z 20 16r.. poz. 71).

Zgodnie z lIstaleniami miejscowego planu zagospodaro\vania przestrzennego gminy
Baćkowice. zatwierdzonego uchwalą Nr XXIX/l30/08 Rady Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2009r. Nr 114 poz. 1184) teren. na którym
planowane jest przedsięwzięcie w obrębie m. Piskrzyn znajdlue się na terenach oznaczonych symbolem:

PW - tereny eksploatacji powierzchniowej.
Dla terenu przedsięwzięcia zlokalizowanego w obrębie Wojnowice gmina Iwaniska nie posiada
aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z uwagi na fakt. że liczba stron postępowania przekraczała 20. zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. - Kodeh postępo\l'allia administrll()jnego (Dz. U. z 20 13r.. poz. 267, ze zm.) oraz
art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu in/ormaLji o środOll'isku ijego
ochronie, zubiale .)po/ec=elisflt'll H' ochronie środowiska or(/= o ocenllch odd=ial.nł'aJlia na środowisko
dane o wszczęciu postępowania oraz wszystkich jego etapach zostaly podane do publicznej wiadomości.
w sposób zwyczajowo przyjęty. w drodze obwieszczeń.

Pismem z dnia 18.01.20 15r. znak: łn. 7335.I.S.kop.Piskrzyn.20 15 Wójt Gminy Baćkowice
wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ..Poszerzeniu zakresu eksploatacji złoża dolomitów
..Piskrzyn" w granicach pionowych do rzędnej +200 m n.p.m .... Do ww. pisma. wraz z jego
późniejszymi uzupełnieniami. dołączone zostały następujące dokumenty: wniosek z dnia 14.11.20 14r.
Inwestora o \\iydanie decyzji o środowiskov¥')'ch lI\varunkowaniach: raport o oddziaływaniu na
środowisko planowanego poszerzenia zakresu eksploatacji złoża dolomitów ..Piskrzyn" w granicach
pionowych do rzędnej +200 m n.p.m.; kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany obszar. na
którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej teren. na który będzie oddziaływać
przedsięwzięcie; wykazy działek i podmiotów ewidencyjnych; wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu. gdzie prowadzona będzie eksploatacja i terenu
oddziaływania. w obrębie gminy Baćkowice oraz informacja o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu. gdzie prowadzona będzie eksploatacja i terenu
oddzialywania. w obrębie gminy Iwaniska. Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że raport o oddziaływaniu na środowisko wymaga
uzupełnienia o informacje niezbędne do określenia warunków realizacji przedsięwzięcia. W związku z
tym Inwestor - Kopalnie Dolomitu S.A. przedłożyły uzupełnienia do ww. raportu w dniu 04.09.20 15r..
03.11.20 15r. i 25.11.20 15r.

W postanowieniu z dnia 28.12.20 15r.• znak: WOO-11.4242.2.20 15.AS.13 Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Kielcach uzgodnił realizację i określił warunki realizacji przedsięwzięcia pn .
..Poszerzenie zakresu eksploatacji złoża dolomitów ..Piskrzyn" w granicach pionowych do rzędnej +200
m n.p.m.".

Przedsięwzięcie polega na poszerzeniu dotychczasowej eksploatacji złoża dolomitów
..Piskrzyn" w granicach pionowych do rzędnej +200 m n.p.m. (o 20 m w odniesieniu do
dotychczasowego wgłębnego zakresu eksploatacji złoża) \V granicach istniejącego obszaru górniczego
..Piskrzyn III" o powierzchni ok. 33,56 ha. Obecnie prace \')'dobywcze na złożu ,.Piskrzyn"
prowadzone są na podstawie koncesji nr 95/93 Ministra Ochrony Srodowiska. Zasobów Naturalnych
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i Leśnictwa z dnia 28.05.1993r. wraz ze zmiana z dnia 09.08.1996r. znak: BKk/MZ!l418/96 i z dnia
20.09.1999r. znak DGwk/LP/487-4267/99, zmienionej decyzją Wojewodę Świętokrzyskiego z dnia
14.10.2005r. znak ŚR.V.7412-46/05 oraz zmienionej decyzją Marszałka Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 4.04.2013r. znak: OWŚ.V.7422.1 0.20 13. Powierzchnia terenu górniczego
wynosi ok. 249,25 ha. W związku z planowanym pogłębieniem eksploatacji złoża "Piskrzyn"
powierzchnie w/w istniejącego obszaru i terenu górniczego .. Piskrzyn "'" nie ulegną zmianie.
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia wielkości wydobycia i przerobu kopaliny
z przedmiotowego złoża. Wydobycie i przerób kruszywa ze zloża "Piskrzyn" wynosić będzie tak jak
dotychczas max. do 2 500tys. Mg/rok, tj. max. 8 680Mg/dobę. Marszałek Województwa
Świętokrzyskiego decy:zJą z dnia 08.09.20 14r. znak: OWŚ- V. 7427.22.2014 zatwierdził ..Dodatek nr 6
do dokllmenlllcji geologicnej =10::0dolomitów dewlJfiskich "l'iskr=yn" li' kat CI + Cl. w miejscowości
Piskr='Vll li' gminie Baćkmrice or(l= H' miejscml'o,ki fVojl1owice li' gminie Iwan iska. powiat opatowski.
lI'(Jjell'ód:;llfO .\więtokrzyskie", Przewidywane zasoby operatywne w granicach udokumento\\:ania złoża
(do rzędnej +200 m n.p.m.) wynoszą 19175000 Mg, co przy w/w max. rocznym wydobyciu spowoduje
przedłużenie eksploatacji o min. 8 lat.

Kopalnia "Piskrzyn" zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 400/4, 407/2, 408, 54/4, 409/2,
410/2,411/2,412/2,412/4.413/2.414/5,415,416/2. 417/2, 418/3, 419/3.437, 409/4. 41 0/4, 411/4, 412/6,
413/4,414/7 i 416/4, położonych w miejscowości Piskrzyn (obręb lO). gminie Baćkowice oraz działek
nr 236. 609, 610, 629, 280/2, 281/2, 282/2, 284/2, 280/1, 281/1, 282/1, 283. 284/1, 285/1 i 611,
znajdujących się w miejscowości Wojnowice (obręb 24), gminie Iwaniska. Eksploatacja złoża "Piskrzyn"
prowadzona będzie nadal systemem odkrywkO\\ym, w wyrobisku typu stokowo - wgłębnego, poniżej
zwierciadła wód podziemnych. Złoże eksploatowane jest i będzie poziomami eksploatacyjnymi o
rzędnych:

ł poziom - ok. +272 m n.p.m ..
2 poziom- ok. +258 m n.p.m ..
3 poziom - ok. +245 m n.p.m.,
4 poziom - ok. +232 m n.p.m ..
5 poziom- ok. +220 m n.p.m.
projektowany 6 poziom - ok. +200m n.p.m.

które w czasie prowadzonej eksploatacji złoża rzędne poziomów I - V mogą być zmieniane w oparciu
oPZZ.

Jak wy'nika z raportu zloże "Piskrzyn" rozcięte jest obecnie pięciopoziomowym wyrobiskiem,
o powierzchni ok. 22 ha i głębokości względnej do ok. 72 m. Na południe i południowy - zachód od
wyrobiska, poza obszarem górniczym. w obrębie miejscowości Wojnowice na dzialkach o nr ewid. 236
- 241 i 287, usy1uowany jest stacjonarny zakład przeróbczy. w skład którego wchodzą dwie łinie
technologiczne - ZP l i ZP 2. zaplecze administracyjno - warsztatowo - magazynowe kopalni wraz z
zakładową stacją paliw. Na części zachodniej złoża oraz na przestrzeni pomiędzy rzeką Koprzywianką,
wyrobiskiem i stacjonarnym zakładem przeróbczym, znajduje się nasyp w formie wału zabezpieczający
wyrobisko przed ewentualnymi wodami rzeki. Nasyp ten jest częściowo porośnięty pionierskimi
roślinami zielnymi. krzewami i drzewami. Na terenie Kopalni "Piskrzyn" znajduje się:

tymczasowe zwałowisko zachodnie (nieczynne), o powierzchni ok. 2,4 ha (z którego część ok. 0,65
ha znajduje się na złożu) i wysokości względnej ok. 14 m,
obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, stanowiący zwałowisko północne (czynne) o
powierzchni ok. 3,9 ha zlokalizowane w granicach obecnego obszaru górniczego "Piskrzyn 111",
tymczasowe zwałowisko południowe i południowo - wschodnie (do przemieszczenia),
zlokalizowane \\i granicach obecnego obszaru górniczego .. Piskrzyn III".

Inwestor posiada decyzję Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30.04.2015r. znak:
OWŚV1.7240.3.7.20 12 zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Pod względem lokalizacyjnym umiejsco\vienie przedsię\vzięcia jest determinowane przez
położenie udokumentowanego złoża "Piskrzyn". Podwzględem technologicznym rozważany by'łwariant
eksploatacji złoża w całości przy wykorzystaniu metody mechanicznej przy' użyciu sprzętu ciężkiego -
koparek i młotów udaro\\ych. Jednakże ze względu na fakt, że ciągła praca miotów jest bardziej
uciążliwa, niż umbianie skaly z zastosowaniem materiałów \\ybuchowych. zrezygnowano z takiego
rozwiązania. W przypadku wystąpienia brył nadgabary10wych wykonane będzie dodatkowe, chwilowe
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rozbijanie mechaniczne bryi przy pomocy młota hydraulicznego zamocowanego na wysięgniku koparki
lub kuli. Ponadto eksploatowany surowiec będzie przerabiany w wyrobisku za pomocą mobilnego
zestawu krusząco - sortującego (ZM) oraz na istniejącym stacjonarnym zakładzie przeróbczym.
składającym się z dwóch linii ZP I i ZP 2. Będą więc wykorzystane istniejące maszyny i urządzenia. jak
również pozostałe obiekty kopalni. Mając na uwadze powyższe uznano, że wariant polegający na
eksploatacji złoża z zastosowaniem podstawowej metody urabiania materiałami wybuchowymi i
\"'Y'korzystaniem istniejącego parKu maszynowego zakładu górniczego i przeróbczego, jest
naj korzystniejszy dla środowiska.

W wyniku planowanego pogłębienia wyrobiska nie zmieni się w stosunku do istniejącego stanu.
całkowita ilość koniecznego do zdjęcia nadkładu. Złoże "Piskrzyn" zostało udostępnione, prowadzone
jest zdejmowanie nadkładu w zakresie przewidzianym do dotychczasowej eksploatacji. Nadkład. jaki
pozostaje do usunięcia. zalega nad złożem we wschodniej i południowo-wschodniej części złoża na
powierzchni ok. 6,75 ha. Nadkład sukcesywnie przemieszczany jest na zwałowisko północne. Pozostałe
ilości nadkładu. które nie zostaną przemieszczone na zwałowisko. będą zwałowane, po
wyeksploatowaniu północno - zachodniej części złoża na spągu. w ramach rekultywacji. w wyrobisku
poeksploatacyjnym. Zwałowanie wewnętrzne będzie się mogło rozpocząć. gdy poziom VI
eksploatacyjny osiągnie odpowiednie wyprzedzenie. Ponadto, Inwestor planuje. po całkowitym
wyeksploatowaniu złoża. przemieszczenie także do wyrobiska "Piskrzyn" mas ziemnych i skalnych
pochodzących z sąsiednich. należących do niego złóż: ..Janczyce" i "Stobiec". Takie postępowanie z
wyrobiskiem poeksploatacyjnym będzie zgodne z przyjętym kierunkiem rekultywacji. Sposób
zagospodarowania niezanieczyszczonej ziemi i odpadó\\' wydoby\\'czych \vinien być zgodny z
regulacjami prawnymi wynikającymi z zapisów ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U z 20 13r. poz.lł36. ze zm.).

Złoże "Piskrzyn" urabiane będzie nadal przy pomocy materiałów wybuchowych. Podstawą
metodą urabiania będzie strzelanie długimi otworami pionowymi lub odchylonymi od pionu nie więcej
niż 20°. Strzelanie zwykłymi otworami strzałowymi stosowane będzie jako strzelanie pomocnicze.
Wykonywane w kopalni roboty strzalowe przy użyciu materiałów wybuchowych powodują
oddziaływania wynikające z: wstrząsów (drgal] parasejsmicznych) powstałych w wyniku detonacji
materiału wybuchowego. rozrzutu odłamków skalnych, działania udarowej fali powietrznej. W 2012r.
Zakład Geologii i Geofizyki Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach wykonał na zlecenie
Inwestora "Pomiary intensywności drgaJi sejsmicznych do robót strzałowych prowadzonych w Kopalni
"Piskrzyn" wraz z określeniem zasięgu szkodliwych drgali sejsmicznych oraz dobór ładunków
materiałów wybuchowych. zapewniających ochronę najbliżej usytuowanych budynków miejscowości
Piskrzyn". Na podstawie tej ekspertyzy dobierane są odpowiednie ładunki tak. by zasięg strefy
szkodliwych drgar] sejsmicznych nie obejmował obcych obiektów kubaturowych. Wielkości tych
ładunków określane są w planach ruchu zakładu górniczego. Zgodnie z raportem zasięg strefy drgali
sejsmicznych wynosi OK. 285 Ol na kierunku wschodnim i zachodnim. natomiast na kierunku pólnocno-
wschodnim i południowym. ze względu na budynki obr. Piskrzyn i Wojnowice wynosi 240 m. Strefa
rozrzutu odłamków skalnych wynosi ok. 200 m na kierunku północnym i południowym, gdzie rodzaje
strzelań ograniczono do strzelania długimi otworami pionowymi. na pozostałym obszarze ok. 300 m.
Zasięg strefy podmuchu wynosi ok. 160 m na wszystkich kierunkach. Dla zminimalizowania
szkodliwego oddziaływania górniczych robót strzałowych Inwestor deklaruje stosowanie naj nowszych
materiałów wybuchowych i środków inicjujących gwarantujących utrzymanie się drgali
parasejsmicznych \v dopuszczalnych granicach oraz ograniczenie lub całkowitą rezygnację ze
stosowania pomocniczych metod urabiania złoża. powodujących znaczne zagrożenie rozrzutem
odłamków skalnych (krótkie otwory. strzelanie rozszczepkowe). W zasięgu oddziaływania w/w stref
zagrożeli wynikających z zastosowania metod strzałowych, nic występują żadne zabudowania i obiekty
budowlane. za wyjątkiem dróg lokalnych, będącymi dojazdami do pól i nielicznych zabudowań
mieszkalnych. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzgadniania prowadzenia robót
strzalo\vych z zarządcami tych dróg. Mając na uwadze powyższe nalożony został \\'arunek. że
eksploatacja złoża. przeróbka kopaliny i transport kruszywa nie może naruszać stanu technicznego i
bezpieczelistwa ruchu na drogach lokalnych, znajdujących się w terenie górniczym.

W rejonie złoża "Piskrzyn" występuje jeden czwartorzędowo - dewollski poziom wodonośny
o swobodnym zwierciadle, które pierwotnie stabilizowało się na głębokości od 9 do ponad 20 m p.p.t.
tj. na rzędnej ok. +270 m n.p.m. Eksploatacja poziomów zawodnionych tj. +258mn.p.m .•+24501 n.p.m ..
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+232m n.p.m .. + 220m n.p.m. i projektowanego +200 m n.p.m. wymaga odwadniania wyrobiska. W
"Dodalku nr 2 do dokumenlocji l\'arunk,;\\' hydrogeologic=nych \\' =\\'iq=ku =projekl{}\l'{/nym
odwodnieniem do po=iOlnu 200 m n.p.m. =10::0dolomil';\\' "Piskr=.m". zatwierdzonym decyzją
Marszalka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07.11.2014r. znak: OŚ. V. 7431.17.2014 .
przeliczone zostaly dopływy do istniejącego poziomu eksploatacyjnego + 220 m n.p.m. oraz docelowego
+200 m n.p.m .. a także zasięgi odwodnienia tych poziomów eksploatacyjnych. Przewidywane doplywy
wody do odkrywki na projektowanym poziomie +200 m n.p.m. po pełnym otwarciu wyrobiska i
obniżeniu zwierciadła wody o 70 m będą wynosić ok. 7 617m3/d (317m3/h). co powodować będzie
powstawanie łeja depresji o promieniu ok. I 114m. licząc od punktu centralnego odkl)'wki. W wili'
dokumentacji wyliczony teoretycznie maksymalny zasięg leja depresji w kierunku pólnocnym i
poludniowo-zachodnim ograniczono z uwagi na wynikające z budowy geologicznej - występowanie
niewodonośnych utworów dewonu dolnego i syluru. Na północnym-zachodzie granica leja depresji
została ograniczona przez występujący w tym rejonie bezimienny ciek. Wyliczony w wili' Dodalku ...
teoretyczny zasięg leja depresji od poziomu +200 m n.p.m. nieznacznie wykracza na poludniu poza
granicę istniejącego terenu gómiczego ..Piskrzyn III", Jednakże \vedług autorów w/w dokumentacji i
raportu. lej depresji nie obejmuje swym zasięgiem obszarów ochrony przyrody. a zmiany położenia
podziemnego zwierciadła wód gruntowych. nie mają i nie będą miały znaczenia dla elementów
środowiska przyrodniczego. bowiem rośliny korzystają glównie z wód poziomu czwartorzędowego.
który w tym rejonie uzależniony jest wyłącznie od intensywności opadów atmosferycznych. Ponadto
projektowany lej depresji obejmie tak jak dotychczas swym zasięgiem nieużytkowane kopane studnie
gospodarskie miejscowości Piskrzyn. polożone na kierunku pólnocnym i pólnocno - zachodnim oraz
na południe miejscowości Wojnowice od odkl)'Wki. We wszystkich tych studniach odnotowano
całkowity zanik wody. Miejscowości te zaopatrywane są w wodę Z wodociągów gminnych.
zaopatl)'Wanych z ujęć w miejscowości Planta i Modliborzyce. W związku z powyższym według
zaloże,i raportu granice terenu górniczego nie ulegają zmianie na chwilę obecną. Kopalnia rozważy
również wspomaganie obecnego systemu odwadniania poprzez odv.'iercenie studni głębinowej. która z
kolei mogłaby \vspomagać wodociąg gminny.

Aktualnie prowadzona jest eksploatacja i odwodnienie złoża ..Wymysłów" na poziomie III
(+225m n.p.m.). Tak jak wspomniano powyżej tut. organ prowadzi postępowanie uzgadniające dla
przedsięwzięcia dot. m. in. poszerzenia eksploatacji zloża .,Wymysłów" na kierunku poludniO\\ym oraz
obniżeniu jego granicy spągowej do rzędnej +210 m n.p.m. Jednakże zasięgi od\vodnienia istniejącego
i planowanego zloża ..Wymysłów" oraz przedmiotowego złoża .,Piskrzyn" nie nakladają się na siebie.

Zgodnie z raportem praktyka odwodnień wyrobisk górniczych w dolomitach wskazuje. że
rzeczywiste dopływy wód do wyrobiska są zazwyczaj mniejsze. aniżeli obliczone metodą ..wielkiej
studni". co ma miejsce w niniejszym przypadku. Sumaryczne ilości wód złożowych i opadowych.
wypompowanych z wyrobiska na poziomie +220 m za 2013r. wyniosly 3215 mJ/d. a obliczona
w "Dodatku do dokumentacji hydrogeologic=nej określajqcej \\'arw/ki hydrogeologic=ne w =\\'iq=ku
=l\~l'Ilohyciem dolomil';w dewOliskich =e =10::0"Piskr=.rn" (201 (Jr.j teoretyczna wartość doplywu do
poziomu +232 m n.p.m. wyniosla 3 99lmJ/d. co jak widać jest wartością z3\\yżoną w stosunku do
aktualnych ilości wód odprowadzanych z wyrobiska. Przewiduje się więc. iż doplywy wód do odkrywki
przy eksploatacji poziomu +200 m n.p.m. będą niższe niż obliczone. Dodatkowo w dokumentacji
stwierdzono. iż wspólczynnik filtracji w partiach zloża położonych dalej od doliny Kaprzywianki oraz
na większej głębokości jest mniejszy w związku z mniejszą szczelinowatością dolomitów i mniejszym
ich skrasowieniem w tym rejonie.

Obecnie wody z odwodnienia zakładu górniczego i wody opadowo - roztopowe gromadzą się
w rząpiu zlokalizowanym na poziomie V. a następnie wypompowywane do osadnika oczyszczającego
z zawiesin. o pojemności ok. 300 m';. zlokalizowanego poza południowo- zachodnią granicą wyrobiska.
Z osadnika wody zrzucane są do rzeki Koprzywianki. w km 56+ 160 brzegu lewego. płynącej ok. 30 m
na zachód od granic obecnego obszaru górniczego ..Piskrzyn III". Spust z osadnika odby\va się poprzez
mnich ze śluzą. Wysokość mnicha \'..:ynosi 2.7 m, średnica 0.6 111, zastawki wykonane są z bali
drewnianych. Rów łączący osadnik z rzeką Koprzywianką posiada następujące parametry - szerokość
dna 0.5 m. szerokość w koronie 1,5 m. głębokość I m. Trasa rowu przebiega
w granicach władania Inwestora. W związku z planowanym obniżeniem rzędnej wydobycia
wykorzystany będzie wlw istniejący system odwodnienia Kopalni .. Piskrzyn".



Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu posiadają pozwolenie wodnoprawne - decyzja
t-Iarszalka Województwa Świętokrzyskiego znak: OWŚVI1.7322.50.2013 z dnia 13.08.20131. na
odprowadzanie do rzeki Kaprzywianki wód kopalnianych w ilości Q,,= 5 342 m'/d. Q••,,=9 432 n,-'/d.
ważne do 12.08.20171. Charakterystyczne wskaźniki zanieczyszezei\ zawarte w odprowadzanych
wodach z odwodnienia zakladu górnicze.go i opadowo-roztopowych nie mogą przekroczyć wartości
wskazanych w rozporządzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodli\"ych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 20 141.. poz. 1800). a mianowicie: chlorków
- 1000 mg/I. siarczanów - 500 mg/I. zawiesiny ogólne - 35 mg/I. substancje ropopochodne - 15 mg/I.

Dla zabezpieczenia środowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem substancjami
ropopochodnymi w trakcie prowadzonych prac wydobywczych. stosowane będą maszyny i urządzenia
spra\\"ne technicznie. Zaplecze techniczne powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym.
poza wyrobiskiem. Stan techniczny pracujących w wyrobisku urządzei\ i maszyn na każdej zmianie
roboczej (przed i po rozpoczęciu zmiany) będzie kontrolowany. ze szczególnym zwróceniem uwagi na
układy paliwowe. w tym szczelność obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej. Natomiast
przy wymianie oleju z urządzei\ i sprzętu pracującego podczas eksploatacji należy stosować wanny
spustowe. Naprawy urządzei\/maszyn. pojazdów. które mogą powodować zanieczyszczenia środowiska
gruntowo - wodnego będą wykonywane poza wyrobiskiem. Tankowanie samochodów odbywać się
będzie w zakładowej stacj i paliw w sąsiedztwie stacjonarnego zakladu przeróbczego.

Dalsze funkcjonowanie Kopalni "Piskrzyn" będzie powodować. tak jak dotychczas.
powstawanie pewnej ilości odpadów niebezpiecznych (m. in. z grupy 13 - oleje odpadowe i odpady
cieklych paliw. z grupy 15 - odpady opakowaniowe; sorbenty. tkaniny do wycierania. materiały
ftItracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach). Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu
posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów. powstających w wyniku instalacji związanej
z wydobywaniem w Kopalni "Piskrzyn" - decyzja Starosty Opatowskiego z dnia 3 1.01.20 I2r .. znak
R.Oś.łł.6220.ł.2012. Wszystkie odpady powstające na terenie planowanego przedsięwzięcia będą
segregowane i magazynowane w wydzielonych miejscach (poza wyrobiskiem) i w pojemnikach. w
miejscach utwardzonych. zabezpieczonych przed wplywem czynników atmosferycznych. w sposób
uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska wodno - gruntowego. w obrębie zakładu przeróbczego.
Inwestor winien zapewnić odbiór wszystkich wytwarzanych na terenie prowadzonej działalności
odpadów przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w gospodarce odpadami.

Prowadzona dzialalność zlokalizowana jest na obszarze Glównego Zbiornika Wód
Podziemnych 42 I Wio stów. o znaczeniu lokalnym. generalnie slabo zasobnym w wodę. Zbiornik ten
posiada wody charakteryzujące się bardzo dobrą jakością. stanowi on jedyne źródło wody pitnej dla
mieszkai\ców miejscowości zlokalizowanych na jego terenie i terenach pobliskich znajdujących na
prawie bezwodnych utworach kambru - Opatów. Eksploatacja wód podziemnych naj intensywniej
prowadzona jest w pólnocnej cZf;ści zbiornika (z głównym ujęciem komunalnym dla Opatowa).
Poludniowa część GZWP 42 I. na granicy. której znajdlue się zloże "Piskrzyn" jest eksploatowana
w niewielkim stopniu. Zasoby odnawialne i dyspozycyjne wód podziemnych zbiornika GZWP 421
zostały \\)'znaczone \v ..Dokumentacji !lyt!ruge%gic=nej =asohólI' dyspo=yc}jnych wód pVll=ieJ1l11.vch
=le1l'l,i Opa/(hl'ki i Kopr=.nl'ianki" (Meszczyi\ski i in.. 200 I). Za w/w dokumentacją autorzy
"DokulI/en/ocji określajqcej \\'arunki hydrogeologic=ne dla uS/(lIIo\\'ienia s/rej~' ochronnej GZWP - .J2I
Wlos/ó\\''' przyjęli. że modul zasobów odnawialnych w poludniowej części zbiornika wynosił 177 m'/d
(km'). natomiast zasoby dyspozycyjne kształtują się na poziomie 14.9 tys. m'/d. Jak wynika z raportu
według uaktualnionych danych zasoby GZWP 421 ksztahują się na poziomie 18.9 tys m'/d. wartość ta
uwzględnia istniejące odwodnienia kopalni oraz ujęcia komunalne. Obliczone w ..Doda/ku nr 2 do
dokUli/emocji hydrogeologic=nej ( ...) .. prognozowane dopływy na poziomie +200 m n.p.m. wyniosą ok.
7617 m'/d. Różnica w/w ilości z obowiązluącym pozwoleniem wodnoprawnym na odwodnienie złoża
"Piskrzyn" do rzędnej +220 m n.p.m. (Q" = 5 342 m'/d) wynosi 2275 m'/d. Wacenie zawartej w
raporcie uwzględniono również planowane poszerzenia eksploatacji zloża "Wymysiów". jak wynika z
dokumentacji sprawy dopływy do tego poziomu wyniosą ok. 12600 m'/d. Różnica w/w ilości z
obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym na odwodnienie złoża" Wymyslów" do rzędnej + 225m
n.p.m. (Q,,=5 760 m'/d) wynosi 6840 m3/d. Sumarycznie dla kopali\ .•Piskrzyn" i "Wymysłów"
dodatkowe ilości wody. w związku z planowanymi poszerzeniami eksploatacji wyniesie ok.9 115 m'/d.
co stanowi ok. 48.2% zasobów dyspozycyjnych GZWP Nr 42 I Wlostów. Zwrócono uwagę. że doplywy
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wód do w/w wyrobisk obliczone zostały metodą ,.wielkiej studni", a rzeczywiste doplywy wód do
wyrobisk są zazwyczaj mniejsze. Jak wynika z raportu rzeka Koprzywianka. do której są zrzucane wody
z wyrobiska. w swym dalszym biegu. na poludnie od wyrobiska, nabiera charakteru infiltrującego.
Oddaje ona część niesionej wody do utworów dewOliskich tworzących GZWP 421 Wlostów. Zgodnie
z dokumentacją sprawy prawie cała ilość wody wypompowanej z odkrywki wraca do sytemu wodnego
zlewni w postaci wód powierzchniowych, powodując, że oddzialywanie odwodnienia ograniczy się
tylko do granic teoretycznego zasięgu leja depresji. Inwestor w pozwoleniu wodnoprawnym na pobór
wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na terenie kopalni zobowiązany jest do prowadzenia i
rejestrowania pomiarów ilości i jakości pobieranej wody, wydajności studni i poziomu zwierciadła
wody. celem monitoringu użytkowych poziomów wodonośnych.

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/60/we Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
23 października 2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego dzialania w dziedzinie polityki wodnej
(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna) planowanie gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na
obszary dorzeczy. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły został przyjęty Uchwalą
Rady Ministrów z dnia 22 lutego 201lr. (M.P. z dnia 21 czerwca 20llr. Nr 49 poz. 549).
Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim
kodem JCWPd PLGW2200123, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisly. Celem środowiskowym
dla wód tego obszaru. których stan ilościO\\y i chemiczny oceniono jako dobry. niezagrożony, jest
utrzymanie tego stanu wód do roku 2015. Zatem dla JCWPd 123 przyjmuje się. że wszystkie dzialania
wyznaczone dla osiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych będą
wplywały pozytywnie na utrzymanie obecnego dobrego jej stanu. Analizowana jednolita część objęta
jest badaniami i oceną w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Na podstawie "Wyników
pomiarów jakości wód podziemnych w Województwie Świętokrzyskim w roku 2014", wody w punkcie
monitoringowym Baćkowice (Baćkowice) i Okalina - Wieś (Opatów) sklasyfikowano w III klasie
jakości - wody zadowalającej jakości.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów
i oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) pod względem elementów ilościowym
wyróżniamy dobry stan ilościowy wód podziemnych i slaby stan ilościowy wód podziemnych. Oceny
stanu ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla całej jednolitej części wód podziemnych.
w przypadku JCWPd Nr 123 stan ilościowy jest dobry tzn.:
a) zasoby dostępne do zagospodarowania są wyższe od średniego wieloletniego rzeczywistego poboru

z ujęć wód podziemnych. Jak wynika z .. Oceny sIanu cltemic=nego i ilo.kiol1'egu jedJlo/i(vch c::ę.ki
I\'ód pOil=ielllllych l\' 2010r ... (opracowanie wykonane na zlecenie Glównego Inspektora Ochrony
Środowiska w Pa,istwowym Instytucie Geologicznym) JCWPd 123 ze względu na kryterium bilansu
pozostaje w stanie ilościowym dobrym. Zasoby dostępne do zagospodarowania określono na II 365
tys. m3/rok, calkowity średni roczny pobór rejestrowany wód podziemnych (z ujęć i odwodnienia
górniczego średnie wartości z dwulecia 2008
i 2009r.) I 471 tys. mJ/rok. stopień czerpania zasobów dostępnych zredukowanych 6 973tys. m)/rok.
średni roczny pobór nieopomiarowany wód podziemnych 8462 tys. m)/rok. W raporcie dla
analizowanego przedsięwzięcia wskazano. że przewidywane doplywy wody do wyrobiska
,.Piskrzyn" na poziomie +200 m n.p.m. (poziom VI) wynoszą ok. 7,6 tys. m3/d - tj. ok. 2774tys.
mJ/rok. Natomiast w związku z planowanym poszerzeniem eksploatacji zloża ..Wymysiów", jak
wynika z dokumentacji sprawy doplywy projektowanego poziomu +200 m n.p.m. wyniosą ok.
12600 mJ/d - tj. ok. 4 599tys. mJ/rok. W związku z powyższym nie przewiduje się przekroczenia
dostępnych zasobów.

b) zwierciadlo wód podziemnych nie podlega zmianom wynikającym z działalności człowieka,
powodując skutki. o których mowa w S 8 ust. 5 w/w rozporządzenia w sprawie kryteriów i oceny
stanu wód podziemnych.

Ocenia się~ iż zmiany położenia z\vierciadła wody wynikające z realizacji planowanego zamierzenia
nie spowodują:
niespelnienia celów środowiskowych określonych dla wód powierzchniowych związanych
z przedmiotowąjednolit'l częścią wód podziemnych, zawartych w planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza. o którym mowa wart. 113 ust. I pkt l a ustawy z dnia 18 lipca 200 Ir. - Prawo
wodne.
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wystąpienia znacznych szkód w ekosystemach lądowych bezpośrednio zależnych od wód
podziemnych - mając na lJ\vadze zasięg leja depresji nie przewiduje się znaczącego negatywnego
wpływu na siedliska od wód zależne objęte ochroną z uwagi na ich brak w jego zasięgu,
wystąpienia znacznego obniżenia zwierciadła wód podziemnych - oceniono, że obniżenie
zwierciadła nie wpłynie znacząco na ujęcia wód podziemnych stanowiących źródło wody pitnej w
ramach zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę. Wymienione niżej studnie wiercone, poza
studnią na terenie Kopalni "Piskrzyn" znajdują się i będą się znajdować poza zasięgiem leja depresji
pochodzącego z odwadniania projektowanego poziomu 200 m n.p.m. tj.:
:;.. studnia w m. Zaldów - odwiercona w I993r., jej wydajność eksploatacyjna wynosi

Q,=14,82m'/h przy depresji 6,90m, głębokość - 55m, ustabilizowana rzędna zwierciadła wody
- 270m n.p.m. Studnia ta ze względu na dużą zawartość żelazu i manganu i nieopłacalność
eksploatacji nigdy nie była użytkowana:

, studnia w m. Stobiec - odwiercona w 1993r.. jej wydajność eksploatacyjna Qc= 15.6013/h przy
depresji 6m, głębokość - 195m, ustabilizowana rzędna zwierciadła wody - 276,2m n.p.m.
Obecnie studnia tajest nieczynna. Mimo, iż studnia ta zawiera zatwierdzone zasoby nie została
na razie, ze względu na zbyt dużą zawartość żelaza (0361 mgli, przy dopuszczalnej 0,2 mgli)
oraz manganu (0,36 mgli, przy dopuszczalnej 0,05 mgli), włączona do systemu wodociągów
gminnych. Jak wynika z raportu stan bakteriologiczny wody nie budził zastrzeżel;. Z uwagi na
pod\\yższone zawartości żelaza i manganu woda z dokumentowanego ujęcia wymaga
uzdatniania:

,. studnia \V m. Planta - odwiercona w 2007r. dla bezpośredniego użytko\vnika Wodociągu
Wiejskiego- Urzędu Gminy Iwaniska. Studnia osiągnęła wydajność Q,= 42,5mJ/h przy depresji
123m, głębokość 95m, ustabilizowana rzędna zwierciadła wody - 257,8mn.p.m. Lej depresji
powstały z związku z eksploatacją przedmiotowego ujęcia nie nakłada się na projektowany lej
depresji od planowanego odwodnienia Kopalni "Piskrzyn":

,. studnia w m. wlodliborzyce- odwiercona \v 1987r. dla Urzędu Gminy w Baćkowicach. Studnia
osiągnęła wydajność 78,82mJ/h, przy depresji 30m, głębokość - 86m, ustabilizowana rzędna
zwierciadła wody - 287,7m n.p.m" wraz ze studnią zapasową. Rzędne zwierciadeł wód w tych
studniach są na podobnych poziomach i ich profile litologiczne są zbliżone. Lej depresji
powstały z związku z eksploatacją przedmiotowego ujęcia nie nakłada się na projektowany lej
depresji od planowanego odwodnienia Kopalni "Piskrzyn".

W okolicy kopalni ,,Piskrzyn" istniały także gospodarcze studnie kopane, które są obecnie niedostępne,
albo całkowicie suche. Wszyscy użytkownicy studni kopanych zlokalizowanych w zasięgu
projektowanego leja depresji w związku z eksploatacją poziomu +200 m n.p.m. podłączeni są do
gminnych sieci wodociągo\\'-ych.

Oceniono, że realizacja przedsięwzięcia nie powinna spowodować takich skutków jak:
krótkotrwałych lub ciągłych zmian kierunku przepływu wód podziemnych, wynikających ze zmian
położenia zwierciadła wód podziemnych, występujących w ograniczonym obszarze, które mogą
powodować dopływ wód słonych lub innych wód o jakości zagrażającej zanieczyszczeniem wód
podziemnych oraz mogą wskazywać na trwałą i wynikającą z działalności człowieka tendencję do zmian
kierunku przepływu wód podziemnych, które mogłyby spowodować taki dopływ. Analizowano układ
hydroizohips, wykaz obszarów górniczych zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa
Środowiska, dokumentację będącą w posiadaniu tul. organu dol. przedsięwzięć polegających na
eksploatacji wód leczniczych, uwzględniono fakt, iż inwestycja nie znajduje się w pasie nadmorskim.
Kontynuacja wydobycia dolomitów dewońskich ze złoża "Piskrzyn" do rzędnej +200 m n.p.m. nie
wpłynie na pogorszenie stanu tej części wód JCWPd PLGW2200123.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych oznaczonym Europejskim kodem PLRW200062 1942, nazwanym Koprzywianka do
Modlibórki, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisly: scalona część wód GW 0503. Status -
naturalna część wód: ocena stanu - zły. ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych -
zagrożona. Jak wynika z opracowania Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej pn. "Ustalenie celów
środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), podziemnych (JCWPd)
i obszarów chronionych" dla w/w jednolitej części wód wskazano ocenę stanu - słaby, ocenę stanu
ekologicznego - słaby, a stan chemiczny określono jako dobry. Zgodnie z art. 38d usl. l ustawy z dnia
18 lipca 200 Ir. Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych
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niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, jest ochrona, poprawa oraz przywracanic stanu
jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby osiągn'lć dobry stan tych wód, a także zapobieganie
pogorszeniu ich stanu.

Dla \\'/\'1 jednolitej części \vód po\vierzchniowych nie wyznaczono punktu monitoringo\vego
(wg danych z monitoringu przeprowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Kielcach za 2014r. http://kielce.pios.gov.pl/monit/wodpowwyn.htm.). Spływ wód podziemnych
odbywa się generalnie w kierunku rzeki Koprzywianki. Poziom wody w rzece w rejonie zloża wynosi
+265m - +270m n.p.m. Na razie nie obserwuje się współzależności pomiędzy wodami podziemnymi w
rejonie wyrobiska. a \vodami \v rzece. mimo że znajduje się Olla \\' zasięgu teoretycznego leja
depresyjnego. Koryto rzeki na odcinku równoległym do granic złoża zostało uregulowane, dzięki czemu
bezpośrednia infiltracja została ograniczona. Jak wynika z wlw ..Dodatku nr 2 do dokulI/elllacji
hydrogeologic=nej ( ...j" w 2004r. na potrzeby Dokumentacji warunków hydrogeologicznych
eksploatacji złoża dolomitów "Piskrzyn", wykonano pomiary przepływu w rzece Koprzywiance. Na
podstawie uzyskanych wyników bad",i stwierdzono, iż w granicach obszaru kopalni rzeka
Koprzywianka ma charakter drenujący. Dowodem tego był wzrastający, w miarę posuwania się na
południe, przepływ oraz rosnący charakter krzywej przepływu,jak również niestwierdzenie na badanym
odcinku w czasie wizji terenowej pozakorytowych dopływów. W dalszym swym biegu (w kierunku
południowym) staje się rzek'l intiltruj'lc'l, tj. oddającą część wód do podziemnego obiegu w granicach
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 421. Ponieważ na podstawie systematycznych obserwacji
rzeki, prowadzonych przez dozór kopalni przy okazji pobierania prób do badań jakości zrzucanej wody,
nie stwierdzono zmian w charakterze rzeki Koprzywianki. autorzy w w/w dodatku przyjęli, że
przepływy są porównywalne z przytoczonymi powyżej z 2004r. i wnioski wysnute przez autorów
tamtego opraco\\!'ania są nadal słuszne.

Przepływ Koprzywianki przez zrzutem wód złożowy'ch i opadowych z terenu Kopalni
"Piskrzyn" wynosi ok. 0,03m3/s (z uwzględnieniem ilości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni
ścieków w m. Piskrzyn - 0,0042111'/s), natomiast zgodnie z obowiązującym pozwoleniem
wodnoprawnym na odwodnienie złoża "Piskrzyn" do rzędnej +220 m n.p.m. kopalnia odprowadzić
może max. wynosi 0,06m3/s. Dopływ calkowity wód do wyrobiska na poziomie +200 m n.p.m. zwiększy
się o ok. 0,026 m3/s i wynosić będzie ok. 0,088 m]/s. Autorzy raportu stwierdzili. że ciek jest w stanie
odprowadzić wody pochodzące ze zlewni. w tym Kopalni ,.Piskrzyn" i nie przewiduje się
niebezpieczellstwa podtopienia okolicznych terenów. Zgodnie z Rozporządzeniem Nr4/20 14 Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakow ie z dnia 16 stycznia 20 14r. w sprawie warunków
korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2014r. poz. 269), na czynnym posterunku wodowskazowym na
rzece Koprzywianka przepływy SSQ= I, 743m3/s. SSN=OA52m3/s: NNQ=O, 18m3/s.

Planowane odwodnienie złoża do poziomu +200m n.p.m. będzie prowadzone tak jak
dotychczas. z wykorzystaniem rząpia na projektowanym poziomie VI. W ramach planowanego
przedsięwzięcia nie przewiduje się przebudowy osadnika oczyszczającego, mnicha i rowu spustowego,
ich parametry, zgodnie z raportem, są wystarczające do przyjęcia większej ilości wody tj. napływającej
do wyrobiska przy wydobyciu na poziomie VI. Urządzenia do oczyszczania i odprowadzania wlw wód
należy utrzymywać w dobrym stanie technicznym i technologicznym. Szlamy z wlw osadnika nałeży
przekazywać uprawnionym podmiotom. Inwestor został zobowiązany do przeprowadzania corocznej
konserwacji rzeki Koprzywianki na odcinku o długości 50 m powyżej i 300 m poniżej miejsca z rzutu.
W raporcie oceniono, iż odprowadzanie wód z odwodnienia, które stanowią 14% NNQ nie wpłynie
znacząco negatywnie na zmianę reżimu hydrogeologicznego JC\VP.

W związku z planowanym obniżeniem rzędnej wydobycia wykorzystany będzie istniejący
system od\vodnienia kopalni. nie st\vierdzollo \V raporcie potrzeby zmiany jego parametrów
poszczególnych elementów i przewidziane rozwiązania pozwolą na bezpieczne odprowadzenie wód.
stąd brak jest ingerencji w \varunki morfologiczne.

\Vprowadzane \\'ody l od\vodnienia kopalni nie powinny wywoły\vać w Koprzywiance zmian
łizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe łimkcjonowanie
ekosystemów wodnycl1. Z przedłożonego do raportu ..SpI'Gwo=dallia= badw; \I'(}((l' i .icieków z kopalIIi
l'iskr:YIl, \l.oc(v powier:cJmivwe ip(){!=ieJJllle zwitpCllle : kopa/nią Piskr=.l;'Jl.' = 20/31'. i 20/-11'.
(wykonanych przez akredytowane laboratorium) wynika, że wartość pH i stężenie zawiesiny ogólnej
w odprowadzanych wodach z odwodnienia Kopalni są niższe niż wartości graniczne dla I klasy jakości
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wskazanc w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskO\'ych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014r.. poz. 1482). Zgodnie z analizą w próbce wody pobranej ze
studni zakladowej stężenie chlorków wynosiło 34 i 37mg Cl/dmJ• a siarczanów 59 i 120mg SO,/dm' a
więc są niższe niż wartości graniczne dla I klasy jakości (wynoszą one odpowiednio goo mg CIII i
::;150 mg SO,/I). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 23 lipca 2008r. w
sprawie kryteriów i oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) woda wykazuje dobry stan
chemiczny.

Wody z odwodnienia kopalni nie będą pogarszać w miejscu zrzutu wartości tych parametrów
fizykochemicznych i substancji priol)1etowych. które zdecydowaly o złym stanie wód. Przcdsięwzięcie
nie pogorszy istniejącego stanu analizowanej PLRW2000621942 (obecnie zły). Zgodnie z "Programem
wodnośrodowiskO\,ym kraju". który stanowi uporządkowany zbiór działań, umożliwiających
osiągnięcie celów środowiskowych zgodnych z RDW do 20 15r. dla powyższej JCWP wprowadzono
szereg działań z kategorii "Gospodarka komunalna". w tym grupy działań wynikających z realizacji:
.. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych"; .. Programy wyposażenia aglomeracji
poniżej 2 OOORU,,!w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej": działali wynikających z
konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej: zadań systcmO\rych gospodarki odpadami
zwartych w planach gospodarki odpadami. W kategorii działali "Kształtowania stosunków wodnych
oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej
cieków)", która zawierałaby działania wskazujące na ewentualny negatywny wpływ oddziaływania
kopalni, na wody powierzchniowe, w programie zostały wprowadzone następujące ich grupy:
./ bieżąca ochrona walorów przyrodniczych: zespołów przyrodniczo - krajobrazowych, użytków

ekologicznych, pomników przyrody. stanowisk dokumentacyjnych:
./ zapcwnicnie ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla

migracji I)b (silnie zmienione).
Niskie stężenia zanieczyszczeń w zrzucanych wodach wpływają pozytywnic na jakość wody w rzece
Koprzywiance, której zanieczyszczeniami są ścieki komunalne z oczyszczalni w Baćkowicach
i Iwan iskach. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej prowadzonej na tym obszarze powinno
doprowadzić do osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych.

Mając na uwadze powyższe nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na
osiągnięcie celów środowiskowych dla JCWP Koprzywianka do Modlibórki. Kopalnia "Piskrzyn"
prowadzić będzie nadal monitoring odprowadzanych wód z wyrobiska. Prowadzone będą
w regularnych odstępach czasu. z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dwa miesiące badania ilości
i jakości wód mieszaniny wód złożowych i opadowych odprowadzanych do odbiornika. Stosownie do
zapisów w raporcic nałożono warunek dalszego prowadzenia monitoringu obejmującego ilość i jakość
wód z odwodnienia zakładu górniczego i opadowych odprowadzanych do Koprzywianki.

Biorąc po\'v-yższepod uwagę nie przewiduje się wpływu planowanego przedsię\vzięcia na
realizację celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniO\'ych. rcalizacja
planowanego przedsięwzięcia nie stoi również w sprzeczności z zapisami Rozporządzenia Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Nr 4/20 14 w sprawie warunków korzystania z
\\lód regionu \\lodnego Górnej \Visly.

Biorąc pod uwagę zakładaną w dokumentacji max. ilość wód z odwodnienia wyrobiska
i z\viązane z tym oddziaływania. \\-ykazane w raporcie u\varunko\vania hydrogeologiczne
i hydrologiczne nie przewiduje się znaczącego negaty\vnego oddziaływania na środo\visko gruntowo-
wodne, wody powierzchniowe i podziemne D. na ich jakość i zasoby, główny zbiornik wód
podziemnych, na osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych
i powierzchniowych. w tym celów środowiskowych określonych dla obszarów chronionych pod
warunkiem wlaści\vej organizacji pracy i spełnienia warunków niniejszej decyzji.

W celu określenia emisji zanieczyszczeń do powietrLa z Kopalni "Piskrzyn" oraz urządzeń
eksploatowanych najej terenie, w raporcie przeanalizowano poszczególne procesy i operacje techniczne
tj.: pobieranie i transport nadkładu i przerostów złożowych na zwałowiska, urabianic kamienia metodą
strzałową, procesy transponowe kamienia do zakładów przeróbczych, załadunek i rozładunek kamienia
i knlszy\v. produkcja kruszyw (kruszenie. przesiewanie. transporto\vanie). magazynowanie kruszyw.
odsiewu i niesortu. transport produktów do odbiorców, spalanie paliw w silnikach maszyn zasilanych
paliwem płynnym. spalanie paliwa na potrzeby grzewcze budynku biurowego.
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Przewiduje się. że wydobycie kopaliny ze zloża ..Piskrzyn" nadal wynosić będzie 2 500000
Mg/rok. prowadzone będzie tak jak dotychczas 288 dni w roku. średnio 6 dni w tygodniu. w systemie
trzyzmianowym. czyli 6 912 h/rok. Produkcja kruszywa i innych produktów przerobu kamienia ze złoża
prowadzona będzie w istnicjących zakladach przeróbczych:

zakładzie mobilnym ZM - przerób max. 500000 Mg/rok. zlokalizowanym wyłącznie na terenic
wyrobiska przy urabianej ścianie. przerób kamienia odbywa się przy użyciu dwóch kruszarek oraz
jednego przesiewacza. urządzcnia tc zasilane są przy użyciu silników spalinowych na olej
napędowy.
stacjonarnym zakładzie przeróbczym. w skład którego wchodzą dwie linic:

./' ZP I - przcrób max. 1 000 OOOMg/rok. zlokalizowanym na południowy - zachód od wyrobiska.
poza granicą obecnego obszaru górniczego .•Piskrzyn 111".w obrębie działek o nr ewid. 236 - 24 ł i
287 w miejscowości Wojnowice: przerób kamienia odbywa się przy użyciu dwóch kruszarek. trzcch
przesiewaczy oraz zespołu taśmociągów transportujących. urządzenia zasilane te są elektrycznie .

./' ZP 2 - przcrób max. 1 000 OOOMg/rok. zlokalizowanym na południowy - zachód od wyrobiska.
poza granicą obecnego obszaru górniczego "Piskrzyn 111".w obrębie dzialek o nr ewid. 236 - 241 i
287 w miejscowości Wojnowice: przerób kamienia odbywa się z użyciem trzech kruszarek. trzech
przesiewaczy oraz zespołu taśmociągów transportujących. urządzenia te zasilane są elektrycznie.

Transport wewnętrzny odbywa się wozidłami technologicznymi o ładowności ok. 45 Mg.
Ponadto na terenie przcdsięwzięcia wykorzystywane są ładowarki. koparki. spycharka oraz wiertnica.
Na potrzeby ogrzcwania biurowca stosowany jcst jeden kocioł olcjowy. zużycie roczne paliwa wynosi
max.30m3/rok.

W obliczeniach zanicczyszczeń do powictrza uwzględniono cmisjc powstające w wyniku
eksploatacji przedsięwzięcia. Analizy modelowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu
atmosferycznym. przeprowadzone zostały przy uwzględnieniu maksymalnego wydobycia i przerobu
kopaliny oraz przy zastosowaniu urządzeń i rozwiązań do redukcji emisji pyłów. W raporcie przyjęto.
że tymczasowe zwałowiska nadkładu oraz wał zicmny (ochronny) porośnięte roślinnością i zadarnionc.
nie są istotnym źródłcm emisji pyłów. W zakresie ograniczenia emisji pyłów z procesów
wydobywczych i technologicznych prowadzonych na przedmiotowym terenie. należy wedlug raportu.
prowadzić takjak dotychczas następujące czynności. będące warunkami niniejszej dccyzji:

prowadzić systcmatycznc zraszanie o skuteczności min. 60% redukcji wtórnego unosu pyłu z dróg
tcchnologicznych. drogi z mobilnego zestawu krusząco - sortującego (ZM) i ze stacjonarnego
zakładu przeróbczego - ZP I i ZP 2 oraz z glównej drogi wjazdowej do Kopalni ..Piskrzyn".
prowadzić zraszanie surowca w procesach technologicznych od etapu kruszenia do zrzutu
i magazynowania na stożkach przy mobilnym zestawie krusząco - sortującym (ZM) i ze
Stacjonarnego Zakładu Przeróbczego - ZP I i ZP 2 (skuteczność redukcji co najmniej 50%).
częściowo zabudować taśmociągi transportowc na liniach technologicznych ZPI i ZP2. aby
osiągnąć skuteczność redukcji emisji pyłu 50%.
zrzuty najdrobniejszych frakcji na stożki magazynowe wyposażyć w rękawy.
drogi wewnętrzne. technologiczne należy odpowiednio utwardzić i utrzymywać w czystości.
stosować wiertnice wyposażone w systemy odpylania.

Instalacje do przerobu. urządzenia utrzymać należy \ve wlaści\vym stanie technicznym spra\vności
eksploatacyjnej.

Przeprowadzone analizy (z uwzględnieniem max. wydobycia i przerobu na poziomie 2 500 000
Mg/rok, tła zanieczyszczeń powietrza. określonego przez Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Kielcach w piśmie z dnia 29.05.2015r. znak: IM.70 16.92.20 15). po
zastoso\vaniu w/w metod redukcji emisji zanieczyszczcll do powietrza. wykazały, że przedsięwzięcie
poza granicami dysponowania Inwestora. nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych
poziomóvv' substancji w po\,,-ietrzlI określonych \V rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24
sierpnia 20 12r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 20 12r. poz. 1031)
oraz \\"artości odniesienia dla niektórych substancji \v powietrzu określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. (Oz. U. 2010 Nr 16, poz. 87). Założenia te potwierdzi
analiza porealizacyjna. \V przeciwnym razie \V analizie należy przedsta\vić dodatkowe rozwiązania
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pozwalające na dotrzymanie standardów środowiska wraz z oceną ich skuteczności.
Jak wynika z "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. "Programu ochrony powietrza dla
województwa świętokrzyskiego. Część B strefa świętokrzyska ze względu na przekroczenia pyłu PM
10 i benzo(a)piranu" przyjętego Uchwałą Nr XII 1/234/1 I Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z
dnia 14 listopada 2011r. oraz ..Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa
świętokrzyskiego wraz z planem działali krótkoterminowych" przyjętego Uchwałą Nr XVII/248/15
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 20 15r. w ramach działali dodatkowych
zmierzających do ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących z kopalni na stan jakości
powietrza zaproponowano działania polegające m. in. na zraszaniu obszarów o nadmiernym pyleniu
w kopalniach kruszyw. podczas sytuacji nadmiernego pylenia. monitoring pojazdów opuszczających
kopalnie odkrywkowe pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. prowadzącego do
niezorganizowanej emisji pyłu. W analizowanej kopalni konieczne jest realizowanie w/w założeń
programów dot. ograniczenia wpływu zanieczyszczeń pochodzących z terenów: zakładu górniczego
i zakładów przeróbczych na Kopalni .•Piskrzyn".

Wydobycie. przeróbka kopaliny. jak i jej transport związany będzie z emisją hałasu.
Głó''"ymi emitorami hałasu na terenie kopalni nadal będą następujące maszyny o max. mocach
akustycznych:
Stacjonarny zakład przeróbczy - linia ZP I:
a) kosz zasypowy z podawaczem stalowo czołowy - 95dB.
b) kruszarka szczękowa - 92dB.
c) kruszarka udarowa - 92dB.
d) 3 szt. przesiewaczy - 90dB (każdy).
e) liszt. przenośników taśmowych -75dB (każdy).
Stacjonarny zakład przeróbczy - linia ZP 2:
a) podawacz wibracyjny rusztowy - 95dB.
b) kruszarka szczękowa - 92dB.
c) kruszarka udarowa - 92d 13.
d) kruszarka odśrodkowa - 92dB.
e) 3 przesiewacze wibracyjne - 90dB (każdy).
f) 12 szt. przenośników taśmowych - 75dB (każdy).
Mobilny zestaw krusząco - sortujący (wyrobisko):
a) 2 szt. kruszarek - 92dB (każda).
b) przesiewacz - 90dB
c) 9 szt. przenośników taśmowych - 75dB (każdy).

Na terenie Kopalni ..Piskrzyn". grupę ruchomych źródeł hałasu stanowić będzie transport
technologiczny 0.: 2 szt. ładowarek - 93dB (każda). 2szt. koparek - 95dB (każda). wiertnica - 120dB.
spycharka - 98dB. wozidła technologiczne o równoważnym poziomie mocy akustycznej 58.7dB oraz
samochody ciężarowe o równoważnym poziomie mocy akustycznej 53.7dB. W obliczeniach
uwzględniono wszystkie w/w źródła hałasu.

Ponadto. na analizowanym terenie występują źródła hałasu impulsowego. związane
z zastosowaniem metod strzałowych. Strzelania odbywać się będą ok. 130 razy/rok tj. śr. 10
razy/miesiąc. tylko w porze dziennej. Biorąc pod uwagę w/w częstotliwość strzelań jak również czas
ich trwania (od kilku do kilkunastu sekund) w przedziale czasu odniesienia tj. 8 najmniej korzystnych
kolejno po sobie następujących godzin dnia w godz. 6°0.22°0 czynności te w obliczeniach zasadniczych
zostały pominięte.

Przedmiotowa kopalnia nadal będzie limkcjonowała (eksploatacja złoża. przerób surowca i
transport) w porze dziennej jak i nocnej i dla obu tych pór doby dokonano obliczeń rozprzestrzeniania
się hałasu.

Zgodnie z raportem bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego obszaru górniczego stanowią
tereny kopalniane. przemysłowe oraz tereny rolnicze. Dla analizowanego terenu kopalni i jego
sąsiedztwa w granicach m. Piskrzyn. gm. Baćkowice obowiązują ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Baćkowice. zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/l30108 Rady
Gminy Baćkowice z dnia 30 grudnia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 5 maja 2009r.
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Nr 114 poz. 1184). Dla terenu kopalni i jego sąsiedztwa w granicach m. Wojnowice, gm.lwaniska
przeznaczenie określono w raporcie na podstawie rzeczywistego zagospodarowania i uży'tkowania
terenu, mapy ewidencyjnej.
Najbliższe obszary chronione akustycznie to tereny zabudowy zagrodowej, znajdujące się na:

pólnoc w odległości ok. 240 m (obr. Piskrzyn) od granicy obszaru górniczego ,.Piskrzyn III" i ok.
800m od istniejącego Stacjonarnego Zakładu Przeróbczego:
południowy - zachód w odległości ok. 370m (obr. Wojnowice) od granicy obszaru górniczego
..I'iskrzyn III" i ok. 270m od istniejącego stacjonarnego zakładu przeróbczego;
południe - w odległości ok. 370m (obr. Wojnowice.) od granicy obszaru górniczego •.Piskrzyn III"
i ok. 250m od istniejącego Stacjonarnego Zakładu Przeróbczego.

Starosta Opatowski w decyzji z dnia 14.10.20 13r. znak: R.Oś.IL624 l. 1.20 13r. ustalił
dopuszczalny poziom hałasu do środowiska z urządzel1 zlokalizowanych na terenie Kopalni ..Piskrzyn".
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku - wyrażone wskaźnikami hałasu dla w/w terenów
chronionych. wynoszą 55dI3. w porze dziennej tj. w godzinach 6-22 i 45dB,
w porze nocnej tj. w godzinach 22- 6. zgodnie z w/w decyzją Starosty Opatowskiego i rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r.. poz. 112).

W celu oceny klimatu akustycznego w rejonie złoża ..!'iskrzyn", w punktach usytuowanych na
granicy w/w terenów chronionych akustycznie (punkty obserwacyjne). wykonano pomiary poziomu
hałasu dla stanu obecnego (W-O) - w porze dnia i nocy:

punkt nr I - zlokalizowany w kierunku południowym. dzialka o nr ewid. 249/1 obr. Wojnowice,
punkt nr 2 - zlokalizowany w kierunku południowo - zachodnim, działka o nr ewid. 144/3 obr.
Wojnowice.
punkt nr 3 - zlokalizowany w kierunku północnym, działka o nr ewid. 409/3 i 410/3 obr. Piskrzyn,
punkt nr 4 - zlokalizowany w kierunku północnvm, działka o nr ewid. 416/3 i 417/1 obr. Piskrzyn.

Pomiary wykonywano na wysokości 4 m n.p.t. Średni poziom tła akustycznego w badanym rejonie-
wynosił: pora dnia - L",=32,6dI3 -40.6dB, a pora nocy - L,ł,=32.ldB - 35.2dI3. Analizę
rozprzestrzeniania się dźwięku z terenu Kopalni ..!'iskrzyn" przeprowadzono dwuetapowo tj.
przeprowadzono podwójną symulację komputerową dla dwóch wariantów funkcjonowania kopalni.
W pierwszym wariancie wykonano pomiary bezpośrednie i obliczenia dla stanu istniejącego (W-O).
W drugim etapie przeprowadzona została analiza rozprzestrzeniania się dźwięku po udostępnieniu
nowego poziomu złoża (W-I).

Z przeprowadzonych pomiarów hałasu wynika. że \v punktach usytuowanych na granicy \v/v.•'
terenów chronionych akustycznie. poziom emisji hałasu emitowanego przez urz,!dzenia zakładu
górniczego oraz zakładów przeróbczych - ZM, ZPI i ZP2, (W-O) wynosi:

pora dnia - 37,9 - 48.2dB.
pora nocy - 3 1.7 - 44.6dB.

Z przeprowadzonych obliczel1 prognozowanego poziomu hałasu emitowanego do środowiska
przez źródla hałasu pracujące podczas wydobywania, przeróbki i transportu kopaliny wynika. że poziom
hałasu w punktach obserwacji zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie. z uwzględnieniem tła
akustycznego, będzie wynosił:

dla ..wariantu W-O" - 39.2 - 46,6dB (pora dnia): 34,4 - 44.7dB (pora nocy),
dla ..wariantu W-l" - 33.7 - 52,5dB (pora dnia): 35,8 - 44.7dI3 (pora nocy).

Analizując osiągnięte wyniki dla poszczególnych wariantów obliczeniowych w raporcie
stwierdzono. że przedsięwzięcie generalnie nie spowoduje wpływu na obecnie istniejący klimat
akustyczny w okolicy Kopalni. Emisja hałasu odnotowana w punktach l i 2 znajdujących się
odpowiednio w kierunku południowym i południowo - zachodnim, związana jest z lokalizacją i pracą
Stacjonarnego Zakładu Przeróbczego oraz ruchem pojazdów technologicznych i firm zewnętrznych. Jak
\vynika Z analizy hałasowej w punkcie P4 odnotowano zwiększenie poziomu skumulowanego hałasu z
poziomu 40.1 dB do poziomu 52,3dB dla pory dnia. Powyższe ma związek z lokalizacją wiertnicy na
pierwszym poziomic eksploatacji w najbardziej wysuniętej północno-zachodniej części wyrobiska. W
związku z powyższym w raporcie wskazano zakaz prowadzenia prac \viertniczych na pien.vszym
poziomie eksploatacyjnym w porze nocy oraz zwałowania mas ziemnych/przerostów skalnych na
z\vałowisku północnym związanego z tym transportem. co stanowi warunek niniejszej decyzji. Na
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podstawie przeprowadzonych oblicze.] emisji hałasu dla stanu przed i po podjęciu eksploatacji z nowo
udokumentowanej części zloża można stwierdzić, że oddziaływanie na klimat akustyczny
przedmiotowej Kopalni "Piskrzyn" będzie porównywalne. Oddzialywanie akustyczne prac
wydobywczych będzie zmienne w czasie i uzależnione od poziomu eksploatacji. Rozprzestrzenianie się
hałasu i zapylenie ograniczane będą również skarpami otaczającymi wyrobisko ze wszystkich stron,jak
również tymczasowymi zwałowiskami. Ponadto wstępna przeróbka bezpośrednio wydob}tej kopaliny
ze złoża "Piskrzyn" za pomocą mobilnego zestawu krusząco - sortującego, winna odbywać się
wyłącznie w wyrobisku. Biorąc pod uwagę powyższe założenia i wykonane obliczenia w raporcie
przewiduje się, że hałas emitowany do środowiska z terenu kopalni w punktach obserwacyjnych
(tj. najbliższa zabudowa zagrodowa) nie przekroczy dopuszczalnych standardów jakości środowiska
w zakresie hałasu, w porze dnia i nocy, określonych w rozporządzeniu l\linistra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Zgodnie z raportem, z uwagi na skalę, charakter przedsięwzięcia i niepewność oddziaływania
w zakresie emisji zanieczyszczel] do powietrza i hałasu, których zasięg określono w raporcie przy
wykorzystaniu programów komputerowych, nałożono obowiązek opracowania analizy porealizacyjnej.
Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym imisji pyłu i opadu pyłu PM IO oraz PM2,5, należy
wykonać po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia eksploatacji złoża "Piskrzyn" na nowym poziomie
(+200 n.p.m.), przez okres roku, zgodnie z przyjętymi metodykami referencyjnymi lub innymi
dopuszczonymi do stosowania. Punkty pomiarowe do analizy zanieczyszczeń do powietrza należy
zlokalizować na granicy terenu, do którego Inwestor posiada l)tuł prawny, w szczególności w
sąsiedztwie Stacjonarnego Zakładu Przeróbczego - ZP I i ZP 2 oraz przy północno - wschodniej granicy
obszaru górniczego "Piskrzyn III". Ponadto należy wykonać pomiary wielkości i rozprzestrzeniania się
hałasu do środowiska na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznie, zlokalizowanych
na północ, południe i południowy - zachód od granic w/w obszaru górniczego. Analizę należy
\vlaściwernu organowi w terminie 24 miesięcy od powyższego terminu. Analiza ulllożliwi zastosowanie
ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń w przypadku ponadnormatywnych oddziaływań.

Planowane przedsięwzięcie polega na poszerzeniu eksploatacji złoża dolomitów "Piskrzyn" do
rzędnej +200 m n.p.m" w granicach obowiązującego obszaru i terem, górniczego ,,Piskrzyn III", bez
zajętości nowych gruntó\v. Złoże .. Piskrzyn" zostało udostępnione. W granicach obszaru górniczego
znajdują się tylko nieużytki przemysłowe i kopalniane, natomiast w terenie górniczym największy
procent stanowią grunty rolne. Na nieeksploatowanych skarpach i zwalowiskach nadkładu sporadycznie
występują: brzoza. dąb. wierzba, głóg, tarnina i róża dzika. Najczęściej spotykanymi gatunkami są:
wyka ptasia Vicia cracca. firletka poszarpana Lyclmis jlos-cuculi, szczaw zwyczajny RlIIl/ex acerosa.
jaskier ostry Ral/lIIlculus acris. kostrzewa łąkowa Fesluca pralel/sis, krwawnik pospolity Achil/ea
lIIil/efoliu. podbiał pospolity Tussilago.farjiJra. Na badanym terenie górniczym nie stwierdzono siedlisk
przyrodniczych chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ani innych cennych zbiorowisk
roślinnych. \V dolinie rzeki Koprzywianki występują poza tym łąki i pastwiska oraz nieużytki rolne
porośnięte drzewami i krzewami. \V obrębie przedmiotowego terenu górniczego znajdują się 3
niewielkie kompleksy leśne o lącznej powierzchni ok. 15ha. Drzewostany na siedlisku boru świeżego i
boru mieszanego świeżego tworzy przede wszystkim sosna Pillll:i .\}'/ve.slri.s w \vieku 50-60 lat. II klasy
bonitacji z 10% udziałem brzozy Belula pendula. Nie stwierdzono w ich obrębie obecności rzadkich
gatunkóvv. roślin oraz zagrożonych wyginięciem. na ich obecność na tym terenie nie wskazują ró\vnież
materiały publikowane. Występują tu natomiast stanowiska gatunków chronionych. jednakże
pospolitych i występujących masowo. Stwierdzono występowanie konwalii majowej CcJllml/aria
Illajalis (ochrona częściowa), kruszyny pospolitej Frangula alnus (ochrona częściowa). kaliny
koralowej ViburllulII opulus (ochrona częściowa) oraz przylaszczki pospolitej HepaliCClnohilis (ochrona
ścisła). Planowane poszerzenie eksploatacji złoża nie spowoduje zniszczenia w/w gatunków. Grunty
rolne i leśne, wchodzące w skład projektowanego terenu górniczego, położone są na obszarze dwóch
obwodów łowieckich: Nr 104 (dzierżawiony przez Koło Lowieckie ,Jarząbek" oraz Nr 105
(dzierżawiony przez Koło Lowieckie ..Knieja"). Przeprowadzona wiosną 2014r. inwentaryzacja
zwierzyny łownej w ramach "rocznego planu łowieckiego" wykazała następujące gatunki zwierząt
łownych bytujących na terenach leśnych. polach i nieuŻ}tkach: sarna Capreolus capreolas, dzik Sus
scn1'1, lis Vulpes "ulpes. tchórz zwyczajny MusIela plllorius. borsuk Aleles lIIeles, kuna domowa ,'vlarles
faina i leśna ,Har/es mar/es. zając szarak Lepus europaeus. bażant PJWSic/JlllS colchiclIs i kuropatwa
Perdix perclix. Na przedmiotowym terenie górniczym stwierdzono \""ystępowanie wielu gatunków
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ptaków takich jak: skowronek zwyczajny A/allda arwlISis. trznadel zwyczajny Emheri=</ci(rine//a.
bocian biały Ciconia ciconia. pokrzewka czarnołbista Sy/l'ia a(ricapi//a. sikora bogatka Parus major.
drozd śpiewak TlIrdlls pili/oll/e/us. sójka Garndlls g/ondarills. kos TlIrdlls menda. rudzik Erililaclls
ruhecll/a. mysikrólik Regli/lis regli/lis. zięba Fringilla coe/ebs. dzwoniec zwyczajny Cardllelis Ch/orlls.
jastrząb gołębiarz Accipiler gell/i/is. myszołów zwyczajny Bweo bIlleo. Wszystkie powyższe ptaki
objęte są ochroną gatunkową. nie mniej jednak żaden nie podlega ochronie strefowej. Jak wynika z
raportu planowane poszerzenie eksploatacji złoża nie spowoduje utraty terenów lęgowych i bazy
pokarmowej dla ptaków. Hałas może spowodować zmniejszenie sukcesu lęgowego poszczególnych par
ptaków w bezpośrednio graniczącym z kopalnią drzewostanie. Z uwagi na zakres planowancgo
poszerzenia eksploatacji złoża .•Piskrzyn" w granicach pionO\\ych. planowane przedsięwzięcic nie
będzie stwarzać także bariery migracyjncj dla zwierząt. Według autorów dokumentacji
hydrogeologicznej i raportu. lej depresji nie obejmuje swym zasięgiem obszarów ochrony przyrody. a
zmiany położcnia podziemnego zwierciadła wód gruntowych. nie mają i nie będą miały znaczenia dla
elementów środo\viska przyrodniczego. bowiem rośliny korzystają głównie z \vód poziomu
czwartorzędowego. który w tym rejonic uzależniony jest wyłącznie od intensywności opadów
atmosferycznych. Zrzucanie wód
z odwodnienia zakładu górniczego i opadowo- roztopowych z kopalni do znajdującej się w sąsiedztwie
rzeki Kaprzywianki nie powinno mieć wpływu na organizmy w niej bytujące. gdyż wody są i będą
oczyszczane są do \vymaganych parametrów i nie odnoto\vano dotychczas żadnych zmian w tym
zakresie. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Obszary chronione. położone najbliżej obszaru górniczego
to:

Obszar Natura 2000 Ostoja Żyznów PLH260036 - ok. 2.85km na SE.
Obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028 - ok. 8.8km na NW.
Jeleniowski Park Krajobrazowy - ok. 4.8km na NW.
Jeleniowsko - Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu - ok. 1.8km na W.
Jelcniowski Obszar Chronionego Krajobrazu- ok. 3km na N.
Rezerwat Małe Gołoborze - ok. 9.2km na NW. a Szczy tniak - ok. lOkm na NW.

Mając na uwadze powyższe odległości. w tym w szczególności. iż analizowany teren jest
przekształcony antropogenicznie nie prze\'\"iduje się znaczącego negatywnego oddziaływania
przedmiotowej eksploatacji na środowisko przyrodnicze. w tym obszary Natura 2000. siedliska
przyrodnicze będące przedmiotami ochrony. siedliska gatunków i gatunki zwierząt chronione
w obszarach. a także na integralność tych obszarów i po\viązania z innymi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie polega na poszerzeniu wgłębnego zakresu eksploatacji złoża
•.I'iskrzyn" i przeróbce wydobytej kopaliny w istniejących zakładach przeróbczych. W związku
z powyższym przedmiotowe zamierzenie nie będzie stanowiło istotnego nowego elementu krąjobrazu.
Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody na walory krajobrazowe składąją się wartości
ekologiczne. estet)'czne lub kulturowe obszaru oraz z\\"iązana z nim rzeźba terenu. twory i składniki
przyrody. ukształtowane przez siły przyrody lub działalność człowieka. Mając na uwadze charaktcr
terenu przedmiotowej kopalni. zaproponowane działania minimalizujące oddziaływanie na środowisko
nie przewiduje się negatywnego wply\vlI na wartości ekologiczne.

\V wyniku zakładanej eksploatacji powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 26 ha i głębokości
do ok. 92 m. Dla Kopalni ..Piskrzyn" ustalono rolno-leśny kierunek rekultywacj i. decyzjami Naczelnika.
Wójta Gminy Baćkowice. zatwierdzającymi odpowiednio dokumentację rekultywacji i dodatek do
projektu rekultywacji kamieniołomu ..Piskrzyn". Według w/w dokumentacji wyrobisko górnicze winno
być zasypane do wysokości co najmniej +272 m n.p.m .. tj. powyżej pierwotncgo poziomu wód
gruntowych. a ściany eksploatacyjne poziomu l (+272m n.p.m.) winny otrzymać obudowę biologiczną
\\1 celu wyt\vorzenia gleby i zostać zakrze\vione i zadrzevv'ione,rodzimymi gatunkami. Do \..../w prac
wykorzystany zostanie nadkład z tymczasowych zwałowisk. Ponadto Przedsiębiorca planuje również
transportowanie do wyrobiska ..Piskrzyn" mas ziemnych i skalnych. które powstaną przy ewentualnym
udostępnianiu i eksploatacji sąsiedniego złoża ..Janczyce". Rekultywacji podlegać będzie także teren
stacjonarnego zakładu Przeróbczego i zaplecza Kopalni ..Piskrzyn". zostanie on uporządkowany i
przeznaczony. zgodnie z projektem rekultywacji. dla produkcji rolnej. Likwidacja studni zakładowej
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winna być dokonana w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniami poziomy wodonośne.
zgodnie z zatwierdzonym projektem prac geologicznych.

Zgodnie z przedłożonym raportem. w obrębie obszaru górniczego •.Piskrzyn 111".jak również
w przedmiotowym terenie górniczym nie występują stanowiska archeołogiczne oraz obiekty zabytkowe
podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r .. Nr ł62. poz. 1568 ze zm.). Mając na uwadze zapis art. 32 w/w ustawy. w
przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu. co do którego istnieje
przypuszczenie. iżjest on zabytkiem przewidziano: 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 bądź Wójta Gminy Baćkowice lub Wójta Gminy Iwaniska.

Z uwagi na zmianę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego iR(/{~v 201P52/UE z dnia 16 kwielllia
20Nr. zmieniająca ,~vrektywę 2011/92/UE II' sprml'ie oceny wpl}wu w.nl'ieranego przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne iprywatne na środowisko i rozpoczęcie implementacj i do prawa polskiego.
analizując adaptację planowanej inwestycji do zmian klimatu. w tym elementy wpływające na
łagodzenie tych zmian należy st\vierdzić. że:

zamierzenie usytuowane jest poza terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pIl) oraz terenów
zagrożonych podtopieniami (http://geoportaI.kzgw.gov.pl/imap/). Od strony rzeki Koprzywianka
istnieje nienaruszony robotami górniczymi nasyp w fonnie wału zabezpieczający wyrobisko przed
ewentualnymi wodami rzeki. Na terenie zakładu górniczego istnieje zagrożenie po\vstania
lokalnych oSlJ\visk lub \V okresie zimowym nawisów. \V celu ograniczenia w/v,,' zagrożell nalożono
na Inwestora warunek profilowania skarp wyrobiska pod kątem zapewniającym stateczność zboczy.
a prowadzone kierunki eksploatacji złoża uwzględniać winny naturalny kierunek spękali i upadu
warstw. Ponadto jak wskazano w raporcie osoby kierownictwa i dozoru ruchu przed dopuszczeniem
do ruchu maszyn oraz pracowników zakładu. każdorazowo prowadzą kontrole stanu
bezpieczelIstwa czynnych skarp eksploatacyjnych.
ochronę w)'fobiska przed nawalnymi deszczami będzie stanowić istniejący wzdłuż wyrobiska po
zachodniej stronie wal ziemny (ochronny). jak również odpowiednio dobrane parametry systemu
odwodnienia (rząpi. pomp. osadnika). Według raportu w sytuacji niebezpieczel\stwa zalania lub
podtopienia wyrobiska przez opady nawalne prace prowadzone w zagrożonym rejonie zostaną
wstrzymane. a ludzie i sprzęt wycofane w bezpieczne miejsce.
zamierzenie wiąże się pośrednio z emisją gazów cieplarnianych glównie poprzez zaopatrzenie na
energię elektryczną - zasilanie stacjonarnego zakładu przeróbczego. zaplecza kopalni i działania
towarzyszące tj. transport samochodowy. przewiduje się zastosowanie tylko konwencjonalnych
źródeł energii;
przedsięwzięcie ze względu na swój zakres i charakter. lokalizację jest neutralne względem
oddziaływali związanych z klęskami żywiołowymi jak np. podnoszący się poziom mórz. sztormy.
er01ja wybrzeża i intruzje wód zasolonych.
\\' trakcie burz zgodnie z raportem Kopalnia .. Piskrzyn" nie pracuje ze względó\'v' bezpieczellst\\/a.
nie wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania i likwidacją szaty roślinnej. która pochłania CO,
zawarty w powietrzu. gdyż dotyczy prowadzenia eksploatacji kopaliny w obrębie istniejącego
wyrobiska. Mając na uwadze przedstawione powyżej uwarunkowania przyrodnicze analizowanego
terenu. oceniono że planowane wydobycie dolomitów ze złoża •.Piskrzyn" nie powinno mieć
znaczącego negatywnego \vpł)'\vu na zachowanie różnorodności biologicznej w analizowanym
rejonie. w tym ekosystemy zależne od stanu wód podziemnych. Rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych zostanie przeprowadzona w kierunku rolno-leśnym.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia. zasięg przewidywanego oddziaływania oraz lokalizację
w centralnej części kraju nie będzie ono oddziaływać transgranicznie na środowisko.

Przedsięwzięcie nie będzie kwalifikować się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wy'stąpienia awarii przemysłowej i nie podlega obowiązkowi opracowania planu zapobiegania
po\vażnym awariom przemysłowym w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia 27 kwietnia 200 l r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232. ze ZIl1.).
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Kopalnia "Piskrzyn" nie należy do obiektów wymienionych w art. 135 w/w ustawy Prawo
ochrony środowiska, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.

Ocena oddziaływania na środowisko dotyczy przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu
i przeróbce dolomitów ze złoża "Piskrzyn". Niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
wydana po przeprowadzeniu oceny, zostanie załączona do wniosku o wydanie koncesji na
wydobywanie kopalin ze złóż tj. decyzji, o której mowa art. 72 ust. I pkt. 4 ustawy o udostępnianiu
il1for11l{l(.:jio .5rodoll'isku i jego ochronie. udziale spoleczellsHva \I' ochronie środowiska oraz o ocenach
odd=ia~l'wania na środowisko. Planowana eksploatacja złoża kopaliny nie należy do przedsięwzięć. dla
których można przeprowadzić ponowną ocenę oddziaływania na środowisko, o których mowa wart. 88
ust. I w/w ustawy.

W toku postępowania poprzedzającego wydanie niniejszej decyzji, strony nie wniosły żadnych
uwag i wnioskó\v.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie. u,l=iaie
spoleczelistwa li' ochronie środowiska orllZ o ocenach oddzia(vwania na środowisko tut. organ! w myśl
art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego. w związku z art. 74 ust. 3 ww. ustawy poinformował
strony postępowania o wydaniu przedmiotowej decyzji poprzez obwieszczenie na stronie internetowej
Urzędu. tablicy ogłoszeń Urzędu oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją
sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Pouczenie
Od niniejszej decy2ji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Wójta Gminy
Baćkowice. w tenninie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załacznik:
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie. ud=iale spolec=el1stwa w ochronie środowiska ara: o ocenach odd:::iaIYlł'ania na
.frodmrisko)

Otrzvmuja:
l. Kopalnie Dolomitu S.A.

ul. Blonie 8
27-600 Sandomierz

2. Strony post~powania w JrodlC ob\\icszczcnia
3. a/a

1)0 wiadomo~ki:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Szymano\\'skil.:go 6
25-361 Kielce
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WÓJT GMI JY
Baćkowi'~e

woj. święlokrzyskie Załącznik do decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 30.03.2016 r.,
znak: In.7335.1.Ś.kop.Piskrzyn.2015.2016r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIEClA

Planowane przedsięwzięcie polega na poszerzeniu eksploatacji złoża doiomitów dewollskich
"Piskrzyn" w gląb o 20 m - do rzędnej +200 m n.p.m., bez zmiany powierzchniowego zakresu
eksploatacji tego złoża. Poszerzeniu ulegną wyłącznie poziome granice eksploatacji złoża, a bez zmian
pozostaną pionowe zakresy jego eksploatacji. W związku z tym powierzchnia obszaru górniczego nie
ulegnie zmianie i wynosić ona będzie 33 ha 5646 m', a więc tyle ile powierzchnia aktualnego obszaru
górniczego .,Piskrzyn II''', Zmianie nie ulegnie również po\vierzchnia terenu górniczego, która wynosić
będzie 249 ha 2480 m'. Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zwiększenia wielkości wydobycia
i przerobu kopaliny z przedmiotowego złoża. Wydobycie i przerób kruszywa ze złoża "Piskrzyn"
wynosić będzie tak jak dotychczas max. do 2 500 tys. Mg/rok, tj. max. 8 680 Mg/dobę. Zasoby
operatywne w granicach udokumentowania złoża wynoszą 19 175 000 Mg, co przy w/w max. rocznym
wydobyciu spowoduje przedłużenie eksploatacji o min. 81at.

Kopalnia "Piskrzyn" zlokalizowanajest na działkach o nr ewid. 400/4, 407/2, 408,54/4,409/2,
4 I0/2, 411/2. 412/2, 412/4, 413/2, 4 14/5, 415, 416/2, 417/2, 4 18/3, 4 19/3, 437, 409/4, 41 0/4, 411/4, 412/6,
413/4. 414/7 i 416/4, położonych w miejscowości Piskrzyn (obręb 10), gminie !3aćkowice oraz działek
nr 236, 609, 610. 629, 280/2, 281/2, 282/2, 284/2, 280/1, 281/1, 282/1, 283, 284/1. 285/1 i 611,
znajdujących się w miejscowości Wojnowice (obręb 24), gminie Iwaniska. Eksploatacja złoża "Piskrzyn"
prowadzona będzie nadal systemem odkrywkowym, w wyrobisku typu stokowo - wgłębnego, poniżej
zwierciadła wód podziemnych. Złoże eksploatowane jest i będzie poziomami eksploatacyjnymi o
rzędnych:

I poziom - ok. +272 mn.p.m.,
2 poziom - ok. +258 m n.p.m.,
3 poziom - ok. +245 m n.p.m.,
4 poziom - ok. +232 m n.p.m.,
5 poziom- ok. +220 m n.p.m.
projektowany 6 poziom - ok. +200mn.p.m.

W czasie prowadzonej eksploatacji złoża rzędne poziomów I - V mogą być zmieniane w oparciu oPZZ.
Główna przeróbka kopaliny jest i będzie odbywała się w Stacjonarnym Zakładzie Przeróbczym.

w skład którego wchodzą dwie linie technologiczne - ZI' I i ZP2, zlokalizowanym w sąsiedztwie
obszaru górniczego, na terenie będącym we władaniu Inwestora, na działkach o nr ewid. 236 - 24 I i 287
obr. Wojnowice. Dodatkowo część produkcji realizowana będzie na mobilnym zestawie krusząco
sortującym.

Kopalnia "Piskrzyn" funkcjonować będzie średnio 6 dni w tygodniu na 3 zmiany, przez cały
rok, tj. 288 dni i 6912 h/rok.

Złoże "Piskrzyn" urabiane będzie nadal przy pomocy materiałów wybuchowych. Podstawą
metodą urabiania będzie strzelanie długimi otworami pionowymi lub odchylonymi od pionu nie więcej
niż 20°. Strzelanie zwykłymi otworami strzałowymi stosowane będzie jako strzelanie pomocnicze.

Eksploatacja poziomów zawodnionych~. +258m n.p.m., +245m n.p.m., +232m n.p.m., + 220m
n.p.m. i projektowanego +200 m n.p.m. wymaga odwadniania złoża. Przewidywane dopływy wody do
odkrywki na projektowanym poziomie +200 m n.p.m. po pełnym otwarciu wyrobiska i obniżeniu
zwierciadła wody o 70 m będą wynosić ok. 7 617 m1/d (317 m1/h), co powodować będzie powstawanie
leja depresji o promieniu ok. I 114m, licząc od punktu centralnego odkrywki. Zasięg leja depresji
nieznacznie wykraczał będzie na południu poza granicę istniejącego terenu górniczego ,J'iskrzyn III".
Jednakże nie obejmie on swym zasięgiem obszarów ochrony przyrody. a zmiany położenia
podziemnego zwierciadła wód gruntowych, nie mają i nie będą miały znaczenia dla elementów
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środowiska przyrodniczego. bowiem rośliny korzystają glównie z wód poziomu czwartorzędowego.
który w tym rejonie uzależniony jest wyłącznie od intensywności opadów atmosferycznych. Ponadto
projektowany lej depresji obejmie. tak jak dotychczas. swym zasięgiem nieuży1kowane kopane studnie
gospodarskie miejscowości Piskrzyn. położone na kierunku pólnocnym i pólnocno - zachodnim oraz
na południe miejscowości Wojnowice od odkrywki. We wszystkich tych studniach odnotowano
całkowity zanik wody. Miejscowości te zaopatrywane są w wodę Z wodociągów gminnych.
zaopatrywanych z ujęć w miejscowości Planta i Modliborzyce.

Planowane odwodnienie złoża do poziomu +200m n.p.m. będzie prowadzone tak jak
dotychczas. z wykorzystaniem rząpia na projektowanym poziomie VI. W ramach planowanego
przedsięwzięcia nie przewiduje się przebudowy osadnika oczyszczającego. mnicha i rowu spustowego.
gdyż ich parametry są wystarczające do przyjęcia większej ilości wody. ti. dopływającej do wyrobiska
przy wydobyciu kopaliny na poziomie VI (+200 m n.p.m.). l osadnika wody zrzucane są i nadal będą
do rzeki Koprzywianki. w km 56+ 160 brzegu lewego. płynącej ok. 30 m na zachód od granic obecnego
obszaru górniczego "Piskrzyn III".

Biorąc pod uwagę maksymalną ilość wód z odwodnienia wyrobiska i związane z tym
oddziaływania. a także uwarunkowania hydrogeologiczne i hydrologiczne w rejonie zloża ..Piskrzyn".
w związku z planowanym przedsięwzięciem polegającym na pogłębieniu eksploatacji tego złoża
020111, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo - wodne,
wody powierzchniowe i podziemne. tj. na ich jakość i zasoby. główny zbiornik wód podziemnych.
na osiągnięcie celów środowiskowych dłajednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych. w
tym celów środowiskowych określonych dla obszarów chronionych.

Wydobycie. przeróbka kopaliny. jak i jej transport związany będzie z emisją hałasu.
Głównymi emitorami hałasu na terenie kopalni nadal będą następujące maszyny o max. mocach
akustycznych:
Stacjonarny zakład przeróbczy - linia lI' l:
a) kosz zasypowy z podawaczem stalowo czołowy - 95dB.
b) kruszarka szczękowa - 92dB.
c) kruszarka udarowa - 92dB.
d) 3 szl. przesiewaczy - 90dB (każdy).
e) 11szl. przenośników taśmowych - 75d13(każdy).
Stacjonarny zakład przeróbczy - linia lI' 2:
a) podawacz wibracyjny rusztowy - 95dB.
b) kruszarka szczękowa - 92dB.
c) kruszarka udarowa - 92dB.
d) kruszarka odśrodkowa - 92dB.
e) 3 przesiewacze wibracyjne - 90dB (każdy).
I) 12 szl. przenośników taśmowych - 75dB (każdy).
Mobilny zestaw krusząco - sortujący (wyrobisko):
a) 2 szl. kruszarek - 92dB (każda).
b) przesiewacz - 90dB
c) 9 SZI. przenośników taśmowych - 75d13(każdy).

Na terenie Kopalni "Piskrzyn". grupę ruchomych źródeł hałasu stanowić będzie transport
technologiczny tj.: 2 SZI. ładowarek - 93d13 (każda). 2szl. koparek - 95dB (każda). wiertnica - 120dl3.
spycharka - 98dl3. wozidła technologiczne o równoważnym poziomie mocy akustycznej 58.7dl3 oraz
samochody ciężarowe o równoważnym poziomie mocy akustycznej 53.7dB. Ponadto. na analizowanym
terenie występują źródła halasu impulsowego. związane z zastosowaniem metod strzałowych.
Strzelania odbywać się będą ok. 130 razy/rok tj. śr. lO razy/miesiąc. tylko w porze dziennej.

Wydobycie i przerób kopaliny ze zloża ..Piskrzyn" nadal wynosić będzie max. 2 500000
Mg/rok. tj. max. 8680 Mg/dobę. Przedmiotowa kopalnia nadal będzie funkcjonowała (eksploatacja
złoża. przerób surowca i transport) w porze dziennej jak i nocnej.

Planowane przedsięwzięcie polega na poszerzeniu eksploatacji złoża dolomitów ..Piskrzyn" do
rzędnej +200 m n.p.m .. w granicach obowiązującego obszaru i terenu górniczego "Piskrzyn III". bez
zajętości nowych gruntów. Złoże .. Piskrzyn" zostało udostępnione. \V granicach obszaru górniczego
znajdują się tylko nieuży1ki przemysłowe i kopalniane. natomiast w terenie górniczym największy
procent stanowią grunty rolne. Na nieeksploatowanych skarpach i ",ałowiskach nadkładu sporadyeznie
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występują: brzoza, dąb, wierzba, głóg, tamina i róża dzika. Najczęściej spotykanymi gatunkami są:
wyka ptasia Vicia Cl"llcca, firletka poszarpana L.re/misjlOS-CIICIlIi, szczaw zwyczajny Rlllllex ocelosa,
jaskier ostry Rallllllcllllls acris, kostrzewa łąkowa Feslllca pralellsis, krwawnik pospolity Achil/ea
lIIil/eJolill, podbiał pospolity TlIssi/agoJOIfal"ll. Z uwagi na poszerzenie planowanego przedsięwzięcie
wyłącznie w głąb (o 20 m - z rzędnej +220 m n.p.m. do rzędnej +200 m n.p.m.), nie będzie ono stwarzać
bariery migracyjnej dla zwierząt.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie
na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Obszary chronione, położone najbliżej obszaru górniczego
to:

Obszar Natura 2000 Ostoja Żyznów PLH260036 - ok. 2,85km na SE,
Obszar Natura 2000 Ostoja Jeleniowska PLH260028 - ok. 8,8km na NW,
Jeleniowski Park Krajobrazowy - ok. 4,8km na NW,
Jeleniowsko - Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu - ok. 1,8km na W,
Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu- ok. 3km na N,
Rezerwat Małe Gołoborze - ok. 9,2km na NW, a Szczy tniak - ok. 10km na NW.

Mąjąc na uwadze powyższe odległości, w tym w szczególności, iż analizowany teren jest
przekształcony antropogenicznie nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania
przedmiotowej eksploatacji na środowisko przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000, siedliska
przyrodnicze będące przedmiotami ochrony, siedliska gatunków i gatunki zwierząt chronione
w obszarach, a także na integralność tych obszarów i powiązania z innymi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie polega na poszerzeniu wgłębnego zakresu eksploatacji złoża
"Piskrzyn" i przeróbce wydoby1ej kopaliny w istniejących zakładach przeróbczych. W związku
z powyższym przedmiotowe zamierzenie nie będzie stanowiło istotnego nowego elementu krajobrazu.

W wyniku zakładanej eksploatacji powstanie wyrobisko o powierzchni ok. 26 ha i głębokości
do ok. 92 m. Dla Kopalni "Piskrzyn" ustalono rolno-leśny kierunek rekultywacji, decyzjami Naczelnika,
Wójta Gminy Baćkowice, zatwierdzającymi odpowiednio dokumentację rekultywacji i dodatek do
projektu rekultywacji kamieniołomu ,.Piskrzyn". Według w/w dokumentacji wyrobisko górnicze winno
być zasypane do wysokości co najmniej +272 m n.p.m., tj. powyżej pierwotnego poziomu wód
gruntowych, a ściany eksploatacyjne poziomu I (+272m n.p.m.) winny otrzymać obudowę biologiczną
\\1 celu wytworzenia gleby i zostać zakrze\vione i zadrzc\vione. rodzimymi gatunkami. Do w/w prac
wykorzystany zostanie nadkład z tymczasowych zwałowisk. Ponadto Przedsiębiorca planuje również
transportowanie do wyrobiska "Piskrzyn" mas ziemnych i skalnych, które powstaną przy ewentualnym
udostępnianiu i eksploatacji sąsiedniego złoża ,Janczyce". Rekultywacji podlegać będzie także teren
stacjonarnego zakładu Przeróbczego i zaplecza Kopalni "Piskrzyn". zostanie on uporządkowany i
przeznaczony, zgodnie z aktualnym projektem rekultywacj i.

Zgodnie z przedłożonym raportem, w obrębie obszaru górniczego "Piskrzyn III", jak również
w przedmioto\\)'m terenie górniczym nie \vystępują stanowiska archeologiczne oraz obiekty zabytkowe
podlegające ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, zasięg przewidywanego oddziaływania oraz lokalizację
w centralnej części kraju nie będzie ono oddziaływać transgranicznie na środowisko.

Kopalnia "Piskrzyn" 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 art. 248 ustawy z dnia
27 kwietnia 200 Ir. Prawo ochrony środowiska.

Przedmiotowa kopalnia nie należy do obiektów wymienionych wart. 135 w/w ustawy Prawo
ochrony środowiska, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania.

WÓJT 'JllllNY'-Marie. lp, .-ryk
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