
Warszawa, dnia 04 kwietnia 2019 r.

URZĄD M.!Agś'm GMINY
w (ł1111(1jm_7k13

REGIONALNY DYREKTOR KĄNCłEi—A ma_„qcąoiyA Af 5 E
OCHROVIĘITZĘSIŁŻDOWISKA V

;mg 414 09
09—04

,za/”(
w IE __ ___”, <??W

L.dz. (iQ/1131103 „......i

WOOŚ-Iw42202482019PCH Podpis............................................... !

oś. 5.220, „”L. aw, Burmistrz Miasta i GminyGlinojeck
ul. Płocka 12
06-450 Glinojeck

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 3 i 4 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 66 i 68 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), po uwzględnieniu wniosku
BurmistrzaMiasta1 Gminy Glinojeck, znak: OŚ.6220.2.2019, data wpływu do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 15 marca 2019 r., o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kopaliny ze złoża piasków „Kondrajec Szlachecki” gmina
Glinojeck, powiat ciechanowski”,

I. istnieje konieczność przeprowadzeniaoceny oddziaływaniana środowisko;

II. zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem
ooś”) powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś, przy czym szczegółowej analizie należy
poddać:
1) oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego. należy

wykonać obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką
Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym; przedstawić
czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne
określenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz aktualnego stanu
jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe przyjęte
do obliczeń oraz wydruki obliczeń;

2) oddziaływanie akustyczne planowanego przedsięwzięcia: należy wykonać analizę emisji
hałasu do środowiska, zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem
z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polkimi normami i dostosowanym do nich programem
obliczeniowym, przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi
poszczególnych izolinii poziomów hałasu w porze dnia i nocy, wskazującej tereny chronione
akustycznie oraz dołączyć wydruki danych wejściowych i arkusze obliczeniowe z programu
modelującego rozprzestrzenianie się hałasu;

3) gospodarkę wodno-ściekową i ochronę wód: nalezy przedstawić informacje dotyczące
przewidywanych ilości oraz sposobów postępowania ze ściekami bytowymi oraz wodami
opadowymi i roztopowymi, jak również wpływu przedmiotowej inwestycji na środowisko
gruntowo-wodne; należy ponadto wskazać sposób ochrony środowiska gruntowo-wodnego
przed potencjalnym zanieczyszczeniem; należy opisać warunki hydrogeologiczne panujące
na terenie złoża oraz wpływ jego eksploatacji na wody podziemne;

4) gospodarkę odpadami: należy przedstawić informacje dotyczące rodzajów, kodów



i przewidywanych ilości odpadów powstających na etapie eksploatacji przedsięwzięcia
oraz miejsc powstawania odpadów, sposobu i miejsc ich magazynowania oraz dalszego
zagospodarowania tych odpadów;

5) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego
przedsięwzięcia;

6) opis analizowanych wariantów, w tym proponowanego przez wnioskodawcę
oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru.

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie wpłynął wniosek Burmistrza Miasta
iGminy Glinojeck o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko oraz określenie zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko
dlaw. przedsięwzięcia wraz z wymaganą dokumentacją, tj.: wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 4 marca 2019 r., kartą informacyjną przedsięwzięcia
oraz wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu,
na którym zlokalizowana będzie planowana inwestycja.

W przedmiotowej sprawie należy zważyć co następuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w (j 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowana inwestycja polega na odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża piasków „Kondrajec
Szlachecki”. Teren dokumentowanego złoża znajduje się w obrębie działek o nr ew. 135/4, 135/8,
135/9, 136/2, 137/2, 138/4, 139/3, obręb Kondrajec Szlachecki, gmina Glinojeck, powiat
ciechanowski, województwo mazowieckie. W obrębie ww. działek, złoże wykształcone jest w postaci
jednego pola o powierzchni ok. 20,2 ha. Obszar objęty przedsięwzięciem będzie uwzględniał strefy
ochronne od dróg oraz innych działek i wyniesie ok.16-17 ha. W stanie istniejącym obszar inwestycji
wykorzystywany jest rolniczo — tereny uprawne.W środkowej części występuje niewielki obszar leśny
wyłączony z zakresu. Miąższość warstwy złożowej waha się od ok. 8 m do ok. 25,5 m, a średnio
wynosi 19,5 m. Warstwa złożowa jest zawodniona, poniżej rzędnej104,0 m n.p.m. Nadkład usuwany
będzie przy użyciu spycharek oraz ładowarek i przemieszczany na obrzeża wyrobiska na tymczasowe
składowiska (wały), który będzie przeznaczony do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska w części
wyeksploatowanej. Wydobycie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkowa bez użycia
materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnymi.
Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną ustawioną na stropie złoża. Urobek będzie
na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Transport odbywać się będzie
w oddaleniu od zabudowy mieszkaniowej przez teren obszaru chronionego krajobrazu po istniejącej
drodze gruntowej w kierunku budowanej trasy S7. Przewidywana wielkość wydobycia wyniesie
ok. 750 000 ton/rok.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Glinojeck,
uchwalonego uchwałą Nr VIII/51/07 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 28 czerwca 2007 r.
(Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 201 poz. 5703 z dnia 5 października 2007 r.), działki inwestycyjne
onr ew. 135/4, 135/8, 135/9, 136/2, 137/2, 138/4, 139/3 położone są na terenach oznaczonych
symbolem PG-l (przeznaczonych pod kopalnię kruszywa ze złoża piasków „Kondrajec Szlachecki”)
oraz działka o nr ew. 135/9, częściowo zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem
03 ZLD przeznaczonym pod zalesienie wyznaczonych gruntów o najniższych klasach bonitacyjnych
inieużytków.

Eksploatacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z niezorganizowaną emisją pyłów i gazów
do powietrza oraz emisją hałasu. Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza będą pojazdy
i maszyny poruszające się po terenie inwestycji, a także proces wydobywania i załadunku kruszywa,
natomiast emisja hałasu spowodowana będzie pracą maszyn urabiających i ładujących urobek, a także



ruchem pojazdów. Ponadto, prace przygotowawcze oraz eksploatacja planowanej inwestycji będą
wiązały się z powstawaniem odpadów i ścieków.

Z uwagi na skalę przedmiotowej inwestycji (powierzchnia ok. 16-17 ha) oraz jej lokalizację względem
terenów chronionych akustycznie — niewielka odległość od najbliższej zabudowy chronionej
akustycznie, przeprowadzenie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
pozwoli na stwierdzenie, czy dotrzymane zostaną obowiązujące standardy jakości środowiska
m.in. w zakresie ochrony powietrza i ochrony przed hałasem. Z przedłożonej dokumentacji wynika,
że na etapie eksploatacji inwestycji istnieje możliwość przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej i konieczne będzie zastosowanie działań
minimalizujących ww. uciążliwość. W związku z powyższym, stwierdza się konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, która to pozwoli
określić wielkość i zasięg jego oddziaływania, a także określić zabezpieczenia minimalizujące wpływ
inwestycji na środowisko. Jednocześnie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko
pozwoli ocenić wpływ eksploatacji złoża na okoliczne stanowisko archeologiczne.

Obszar pod w. inwestycję, położony jest poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy
zdnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze. zm.). Najbliżej
położony obszary Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki PLH140008
znajduje się w odległości ok. 18 km w kierunku północno-zachodnim od planowanej inwestycji. Teren
planowanej inwestycji położony jest w obrębie korytarzy ekologicznych północno-centralnych: Dolina
Wkry KPnC-6 oraz Puszcza Biała KPnC-l. Korytarze ekologiczne są poddane szczególnej ochronie
w ramach sieci obszarów chronionych wyznaczanych i zarządzanych zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie przyrody. Utrzymanie korytarzy i właściwe gospodarowanie w ich obrębie ma istotne
znaczenie dla ochrony siedlisk i gatunków.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając
łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, wyrażam opinię o konieczności
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi
przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony
z wyłączeniami wskazanymiw przedmiotowymprzepisie.

Jednocześnie zwracam się do Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, mając na uwadze zasady
postępowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm., zwanej dalej „k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 kpa.,
o poinformowanie stron postępowania o wydaniu niniejszej opinii.

Z up. Regionalnego l)) reklam ( Nhrun) Si'nilnu ixlxu

u Wars/uu ic

I." im:. Ht' mur
NIc/t mk Wml/mln

()ccn ( uld/ian) u. in na Shalini ixlm

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa
Do wiadomości:
1. Bartosz Mazur — pełnomocnik Inwestora


