So 6220.2.2.2012

Stary Dzierzgoń 16.05.2012r.

Postanowienie
Na podstawie art. 59 ust 1, art. 63 ust.2, art.64 ust.1, 2 art. 65, ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r nr 199, poz. 1227) w związku
z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr 213, poz. 1397) oraz art. 123 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz.1071
z 2000r. ze zm.) po zasięgnięciu opinii:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku -opinia zawarta w piśmie z dnia
18.04.2012r. znak RDOŚ-Gd-WOO.4240.157.2012.ASP.3.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku-opinia zawarta w piśmie z dnia
10.05.2012znak SE.ZNS-80/491/17/2012
postanawiam:
orzec, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża” Porzecze”
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Uzasadnienie
Pismem z dnia 07.03.2012r. znak So 6220.2.2012 Wójt Gminy Stary Dzierzgoń wystąpił do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Malborku w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Wydobywanie kruszywa naturalnego ze
złoża” Porzecze” Do wniosku dołączono:
• wniosek Inwestora,
• wyrys mapy ewidencyjnej
• kartę informacyjną przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowy Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Malborku stwierdzili, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko dla w/w przedsięwzięcia.
Po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia
stwierdzono iż:
1. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest niezbędne do ubiegania
się przez Inwestora o przedłużenie czasu obowiązywania decyzji -koncesji na wydobywanie
kruszywa naturalnego ze złoża „Porzecze", położonego na części działki nr 5/1 w miejscowości
Porzecze, gmina Stary Dzierzgoń.
2. Przedmiotowa inwestycja położona jest poza obszarami europejskiej sieci Natura 2000 oraz poza
pozostałymi obszarami objętymi ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 151, poz.1220 ze zm.). Najbliżej położonymi
obszarami Natura 2000 są:
- ok. 8,9 km na południe „Lasy Iławskie" PLB280005,
- ok. 8,9 km na południe „Ostoja Iławska" PLH280053".
Przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń. na terenie,
którego obowiązują przepisy uchwały nr 1161/XLVII/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego
z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie
pomorskim (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 80 poz. 1455).
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3. Projektowana inwestycja polega na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża
„Porzecze". Obszar górniczy wynosi 33 740 m2. Wydobycie w skali roku średnio wynosi
około 50,0 tys. ton.
Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikuje się wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada
201 Or. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r.
Nr 213, poz.1397), zgodnie z:
•

§ 3 ust 1 pkt 40 lit. a tiret czwarte jako: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową
inne niż wymienione w§2 ust. 1 pkt 27lit.a:
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
- na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8
i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2O04r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony
przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy;

•

§ 3 ust 1 pkt 40 lit. b jako: wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż
wymienione w§ 2 ust. 1 pkt 27lit.a:
b) z obszary górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym
niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a.

4. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, oddaloną od granic Państwa,
wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary
położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. Nie
zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
Analizując łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy oraz informacje zawarte
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia organ stwierdził, iż biorąc pod uwagę:
• rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia - przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kruszywa
naturalnego ze złoża „Porzecze" i obejmuje istniejącą kopalnię w trakcie eksploatacji oraz obszar
przyległy, o który zamierza się poszerzyć kopalnię. Złoże „Porzecze" jest częściowo zawodnione. Wodę
w wykonanych otworach nawiercono na głębokości od 0,9 m p.p.t do 2,5 m p.p.t. tj. na rzędnych od 61,Om
n.p.m. do 62,2 m n.p.m. Lustro wody w wyrobisku zalega na rzędnej ca 60,7 m n.p.m. i nawiązuje do
rzędnej lustra wody w sąsiadujących rowach i rzece Dzierzgoń, która płynie w odległości ca 200 m na
południe od granic złoża. Złoże buduje seria piasków, piasków ze żwirem i żwirów z piaskiem, której
miąższość przed eksploatacją wynosiła od 2,5 m w części północno - zachodniej złoża do 9,7 m w części
centralnej, średnio 5,9 m. Urabianie złoża prowadzone jest sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem
wgłębnym, jednym piętrem eksploatacyjnym - zawodnionym, systemem ścianowym. Eksploatacja
warstwy zawodnionej prowadzona jest bez obniżania lustra wody - podsiębiernie, koparką mechaniczną
z osprzętem zgamiakowym. Nie przewiduje się zmiany systemu eksploatacji.
Wyliczona w projekcie zagospodarowania złoża kubatura nadkładu wynosi 32,7 tys. m3. Do
przemieszczenia nadkładu używana będzie spycharka. Do transportu urobku ze zwałów,
zlokalizowanych na krawędzi wyrobiska (w celu odsączenia wody), do przesiewacza i od przesiewacza
na samochody odbioru, używana jest ładowarka. Całość kopaliny przesiewana jest na mobilnym
przesiewaczu.
Zaplecze socjalno - biurowe Inwestora znajduje się przy południowej granicy zakładu górniczego (ZG).
Woda do celów socjalnych przywożona jest w pojemnikach z zewnątrz;
2

•

usytuowanie przedsięwzięcia - kopalnia kruszywa naturalnego „Porzecze" położona jest w powiecie
sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń, w miejscowości Porzecze, na części działki nr 5/1. Teren ten
zajmują obecnie: czynne zawodnione wyrobisko, zwałowiska nadkładu, drogi dojazdowe
i wewnątrzzakładowe drogi technologiczne, place manewrowe maszyn oraz niewyeksploatowany
fragment powierzchni, na którym znajduje się pastwisko. Kopalnia oddalone jest ca 8,0 km na
wschód od Dzierzgonia. Dojazd do kopalni odbywa się: z Dzierzgonia w kierunku Prakwic drogą
asfaltową, dalej drogą gruntową przez miejscowość Lipiec, Kołtyniany do Porzecza. Inwestycja
usytuowana jest poza wszelką zabudową najbliższa zabudowa - wieś Kołtyniany położona jest około 2
km na zachód. Złoże Porzecze od wschodu przylega do niewielkiego cieku wodnego. Granicę zachodnią
stanowi droga, wzdłuż której występują zadrzewienia. Od wschodu, południa i zachodu omawiany
teren otoczony jest użytkowanymi polami uprawnymi;

•

rodzaj i skale możliwego oddziaływania:

-

eksploatacja złoża „Porzecze" prowadzona jest i będzie w jego granicach geologicznych oraz
granicach prawa do terenu, z wyłączeniem pasów ochronnych -10,0 m pas ochronny dla rowu i
10,0 m pas ochronny dla drogi gruntowej; pasy ochronne zapewnią całkowite bezpieczeństwo
chronionych obiektów oraz bezpieczeństwo eksploatowanej i dokumentowanej kopaliny;
- złoże, częściowo zawodnione, eksploatowane jest i będzie podsiębiernie, koparką z osprzętem
zgamiakowym - bez obniżenia zwierciadła wody;
- maszyny znajdujące się na terenie zakładu górniczego są i będą utrzymywane w dobrym stanie
technicznym
- teren ZG jest i będzie zabezpieczony przed możliwością „dzikiego" składowania odpadów lub
wylewania nieczystości (także w czasie sezonowych przerw w pracy kopalni);
- wydzielone są miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów; zgromadzone
odpady są i będą przekazywane specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenie w
zakresie zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów;
- naprawy sprzętu pracującego na kopalni, wymiana oleju, prowadzone są i będą poza ZG;
- ZG wyposażony jest w zestaw środków sorbentowych, umożliwiających usuwanie skutków
awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych i przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu;
- powstające ścieki socjalno-bytowe są gromadzone w szczelnych pojemnikach
i przekazywane specjalistycznej firmie, posiadającej stosowne zezwolenie w zakresie
zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów;
- na drogach i dojściach do wyrobiska oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych
ustawione są tablice ostrzegawcze o zakazie wstępu osób postronnych na teren kopalni;
- w celu ograniczenia emisji pyłów z kopalni w dni słoneczne i wietrzne, stosowane jest
i będzie zraszanie na drogach dojazdowych do ZG;
- prace wydobywcze prowadzone będą wyłącznie w godzinach dziennych; teren planowanego
przedsięwzięcia nie jest terenem akustycznie chronionym; najbliżej położone tereny
akustycznie chronione to: zabudowa typu zagrodowego położona około 2 km na zachód od
inwestycji;
- pracownicy zatrudnieni w ZG objęci są szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej
i zaznajomieni z „Regulaminem ochrony przeciwpożarowej", „Planem akcji ratowniczogaśniczej"; zakład jest wyposażony w podręczny sprzęt przeciwpożarowy;
- powstały nadkład zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska.
Ograniczenie zakresu inwestycji do terenu przekształconego przez eksploatowaną już
kopalnię, a także lokalizacja poza granicami obszarów Natura 2000, wyklucza możliwość utraty
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powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmiot ochrony w ich
granicach. Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie
ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację
warunków ekologicznych ostoi, tym samym: pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub
siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura
2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.
Biorąc pod uwagę charakter i skalę inwestycji, przede wszystkim fakt, że planowana inwestycja
jest zlokalizowana na terenie już eksploatowanym, którego działalność dotychczas nie oddziaływała na
wody rzeki Dzierzgoń, wyklucza się również oddziaływanie na ekosystem Obszaru Chronionego
Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń oraz pozostałe obszary chronione, Wójt Gminy Stary Dzierzgoń uznał, iż nie
będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko, wymaganej art. 63
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszego postanowienia nie służy stronom zażalenie.
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Otrzymują:
1. Dzierzgońskie Konsorcjum Budowlane Spółka z o. o.
Ul. Gen. Al. Zawadzkiego 57
82- 440 Dzierzgoń
2. a/a
Do wiadomości jako strony:
1. Pietrzak Bogusław
Pudłowiec 3
82-450 Stary Dzierzgoń
2. Starostwo Powiatowe
Ul. Mickiewicza 31
82-400 Sztum
3. Smoleński Karol
Ludowiec 11
87-213 Ryńsk
4. Anna Pietrzak
Pudłowiec 6/2
82-450 Stary Dzierzgoń
5. Pietrzak Grażyna
Pudłowiec 3
82-450 Stary Dzierzgoń
6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
7. Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
Jerzwałd
14-233 Jerzwałd

7

8

9

