
                            Skulsk, 30.05.2012 r.

Nr. G 7638-2/09

         DECYZJA

                               o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust.2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz.  U. Nr 199 poz.  1227 ze zm.) w 

związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Z 

2000 r.  Nr  98,  poz.  1071 ze zm.),  a  także art.  3  ust.  1 pkt  40  Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 

9  listopada  2010 r.  w  sprawie  określenia  rodzajów przedsięwzięć  z  kwalifikowaniem przedsięwzięć  do 

sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213 Poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 24.03.2009 r. zarejestrowanego  pod numerem: G. 7638-2/09 złożonego przez Kubackiego 

Marka  zam. Wiśniewa 37 , 62-550 Wilczyn.

                                                                 określam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na 

eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej ze złoża „ Mielnica IV”, na działce o numerze 

ewidencyjnym 286 , obręb Mielnica Duża. 

1. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny pospolitej 

ze złoża „ Mielnica IV”, na działce o numerze ewidencyjnym 286 w, obręb geod. Mielnica Duża.  Obszar 

udokumentowanego  złoża  „MIELNICA  IV” leży w północno – wschodniej części województwa 

wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie  Skulsk ,  w  obrębie  Mielnica  Duża,  na 

działce   o numerze    ewidencyjnym  286. Działka ta jest  własnością   Pana  Marka  Kubackiego 

i jego brata  Pana Jacka  Leszka Kubackiego  (kserokopia   aktu  notarialnego).    Od  siedziby 

Gminy  dokumentowany teren  położony jest  na wschód, w  odległości około  1,8 km. Teren  złoża 

od strony północnej przylega do  drogi  asfaltowej  relacji  Skulsk – Piotrków  Kujawski, a  od 

strony zachodniej  przedmiotowego terenu  przebiega  droga  polna  stanowiąca  granicę  działki, od 

strony  wschodniej graniczy z  lasem,  a od strony    południowej z zagajnikiem.

Teren  złoża  stanowią   grunty  rolne niskiej klasy bonitacyjnej – klasy V i  VI.  Obecnie    część  

działki  o   powierzchni 2, 76  ha  stanowią  nieużytki,  a pozostałą  część  działki  stanowi  las.  

            Warunki  komunikacyjne  są korzystne,  gdyż złoże leży przy  drodze  asfaltowej  łączącej 

Skulsk   -  Piotrków  Kujawski.    



            Złoże  „MIELNCA   IV”  udokumentowano  w formie jednego pola w granicach własności 

Przedsiębiorcy,  w   opracowaniu   geologicznym  pt.  „Dokumentacja   geologiczna   złoża   kruszywa 

naturalnego  MIELNICA  IV w kat. C1 „  przyjętym    przez  Marszałka  Województwa  Wielkopolskiego 

DSR.IV.7510-54/08   z  dnia  03.12.2008 r.   Powierzchnia  udokumentowanego złoża  wynosi  40 629  

m2.Złoże  jest  nie eksploatowane.

Złoże   udokumentowano  z   zachowaniem  pasów  ochronnych.  Północną   granicę    ustalono 

w  oparciu  o zalecenia   Inwestora   tzn.   30 metrów od  drogi   asfaltowej  relacji   Skulsk –Piotrków  

Kujawski   (pas  ten będzie  stanowił  filar  ochronny  od drogi  oraz  miejsce  składowania  nadkładu 

o  znacznej   kubaturze).  Pozostałe   granice   złoża  (zachodnią,   wschodnią   i  południową)   ustalono 

z   zachowaniem pasów  ochronnych  (zgodnie    z   obowiązującą   normą  PN –G -02100– Górnictwo 

odkrywkowe – Szerokość  pasów  ochronnych  wyrobisk  odkrywkowych)  o następującej  szerokości:10 m - 

dla   lasu, 6 m -  dla  granicy  z  działką  sąsiednią.

Wydobycie  ze  złoża  „MIELNICA  IV” planuje się w  ilości  ponad  20 000 m3 na  rok ( będzie zależała od 

rocznej wielkości wydobycia ) i  uzależniona będzie od zapotrzebowania odbiorców. Sprzęt stosowany do 

robót  górniczych  eksploatacyjnych  i  udostępniających  (  koparka,  spychacz)  będzie  posiadał  zgodnie 

z  przepisami  badanie techniczne.  Transport  związany z działalnością  kopalni  emituje  hałas  na poziomie 

dopuszczalnym i porównywalny  jest  z pracą ciągnika rolniczego. Wszelkie naprawy sprzętu odbywały się  

będą w punktach serwisowych, więc nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego 

przed zanieczyszczeniami . Nie przewiduje się przechowywania olejów odpadowych na terenie kopalni. 

Eksploatacja  odbywać  się  będzie  sukcesywnie.  Powierzchnia  złoża  wynosi  ok.  4,06  ha.  Planowane 

przedsięwzięcie  nie  spowoduje  osuwisk.  Rekultywacja  terenów  poeksploatacyjnych  prowadzona  będzie 

poprzez złagodzenie skarp wyrobiska i wyrównanie dna. Obszar  projektowanej  eksploatacji  pokrywa  się  

z obszarem udokumentowanego złoża  w  granicach geologicznych. 

Lokalizacja przedsięwzięcia znajduje się w granicach Goplańsko – Kujawskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu ustanowionego na mocy uchwały nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 

stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego,  

zasad korzystania z tych terenów (Dz. Urz. Woj. Kon. Z 1986 r. Nr 1, poz. 2, ze zm.)

2.  Warunki  wykorzystania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości  przyrodniczych,  zasobów 

naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:  
-   prowadzenie  robót  udostępniających  i  eksploatacyjnych  w sposób  odpowiedni  do  warunków 

geologiczno- górniczych i wyposażenia technicznego , aby zachowane były odpowiednie parametry 

poziomów eksploatacyjnych,  pochylni  transportowej oraz skarp roboczych i  końcowych zgodnie 

z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,

- eksploatację należy prowadzić bez użycia materiałów wybuchowych,

-  w celu ograniczenia  uciążliwości  hałasowej  prace na  terenie  złoża należy prowadzić  w porze 

dziennej; transport kruszywa powinien odbywać się sprawnymi technicznie samochodami, a masa 



kruszywa  ładowana  na  samochody  oraz  ich  prędkość  nie  powinny  przekraczać  wielkości  

dopuszczalnych na drodze prowadzącej przez teren zabudowy,

- teren kopalni łącznie z terenem zwałów i hałd tymczasowych powinien być oznaczony tablicami,  

ostrzegawczymi o zakazie wstępu na teren kopalni, a szczególnie niebezpieczne miejsca powinny 

być ogrodzone,

-  w  przypadku  natrafienia  w  trakcie  eksploatacji  na  stanowiska  archeologiczne  nie  ujawnione 

w badaniach powierzchniowych, należy niezwłocznie przerwać prace i powiadomić o zaistniałym 

fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

- wyrobisko należy zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów,

-  jeżeli  planowany jest  na  terenie  zakładu  górniczego  budynek  socjalno-biurowy ścieki  należy 

gromadzić w szczelnych lub przenośnych szambach, a następnie wywozić  do oczyszczalni ścieków,

   3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym

    - nie dotyczy

    4.  Wymogi  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych  w  odniesieniu  do 

przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

          - nie dotyczy.

   5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko  w odniesieniu do 

przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania 

na środowisko.

- nie dotyczy

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

                - nie dotyczy

Uzasadnienie

              Postępowanie administracyjne prowadzone było w sprawie  wydania decyzji,  określającej  

środowiskowe  uwarunkowania  zgody  na  realizację  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na 

eksploatacji  metodą  odkrywkową  kopaliny  pospolitej  ze  złoża  „  Mielnica  IV”,  na  działce  o  numerze  

ewidencyjnym 286, obręb Mielnica Duża.   

 Postępowanie zostało wszczęte w dniu 24.03.2009 roku.



   W  toku  postępowania  stwierdzono,  że  przedmiotowa  inwestycja  jest  przedsięwzięciem 

wymienionym w art. 3 ust. 1 pkt 40  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

określenia  rodzajów  przedsięwzięć  z  kwalifikowaniem  przedsięwzięć  do  sporządzania  raportu 

o  oddziaływaniu  na  środowisko  (Dz.  U.  Nr  213  Poz.  1397  ze  zm.)  w  sprawie  określenia  rodzajów 

przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz  szczegółowych  uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu  

o oddziaływaniu na środowisko.

    Zgodnie z  ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt 

Gminy Skulsk wystąpił do Starosty Powiatu Konińskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Koninie z pismem z dnia 25.03.2009 r. sygn. sprawy G 7638 – 2/09 o wyrażenie opinii w 

przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

            Starosta Koniński – postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2009 r. (WO.7634-28/09),   opowiedział się za 

koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

             Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – postanowieniem  z dnia 8 kwietnia    2009 r. (ON-NS-

72/2/1-37/09), nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Wójt Gminy Skulsk postanowieniem z dnia 14.04.2009  roku, znak sprawy G 7638-2/09 postanowił  

stwierdzić potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

           Dane  o  tym postanowieniu  zostały umieszczone  w publicznie  dostępnym wykazie  danych 

o dokumentach, prowadzonym przez Urząd Gminy w Skulsku, ul. Targowa 2.

            W zgodzie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego  

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. 

Nr  199  poz.  1227  ze  zm.)  przed  wydaniem  przedmiotowej  decyzji  zwrócono  się  do  Państwowego 

Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Koninie oraz Starosty Konińskiego pismami z dnia 25.05.2009 r. 

(znak sprawy: G. 7638-2/09) o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

            Starosta Koniński postanowieniem z dnia 9 czerwca 2009 r. pozytywnie z zastrzeżeniami uzgodnił  

warunki  na  realizację  przedmiotowego  przedsięwzięcia.  Treść  uzgodnień  została  zawarta  w  punkcie  2  

sentencji decyzji.

         Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Koninie postanowieniem z dnia 26 czerwca 2009 r. 

o znaku ON-NS-72/1/2-21/09 uzgodnił pozytywnie bez zastrzeżeń warunki do decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach pod względem higienicznym i zdrowotnym. 

         Organ orzekający dnia 03.07.2009 r. zawiadomił strony o zakończeniu niniejszego postępowania  

( znak pisma G 7638-2/09) oraz powiadomił ,iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  

Kodeks  postępowania  administracyjnego  (Dz.  U.  z  2000r.  Nr  98,  poz.1071 ze  zmianami)  strony mogą 

wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy przy ul. Targowej 2 w Skulsku.  Do 

tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski i żądania. Wydanie decyzji zostało wstrzymane do  

momentu  uchwalenia  zmiany  w  studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 



Gminy Skulsk, które nastąpiło 9 lutego 2012 r. 

            Po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk  

Wójt Gminy Skulsk pismem z dnia 19.03.2012 r.  sygn.  sprawy 7638-2/09 zwrócił  się do Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Koninie z prośbą o zajęcie stanowiska co do celowości ponownego dokonania uzgodnienia, ponieważ 

w  późniejszym  czasie  nastąpiła  zmiana  przepisów  prawa  i  Starosta  Koniński  nie  był  już  organem 

uzgadniającym. Kompetencje przejął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

           Państwowy Powiatowy Inspektor Ochrony Środowiska w Koninie pismem z dnia 03.04.2012 r. ( data  

wpływu  do  tut.  Urzędu  06.04.20012  r.)  sygn.  Sprawy  On.Ns-72/2/5-7/12  zaopiniował  pozytywnie 

przedmiotowe przedsięwzięcie pod względem higienicznym i zdrowotnym. 

          Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 30.04.2012 r. 

(  data  wpływu  do  tut.  Urzędu  02.05.2012  r.)  stwierdził,  że  jeżeli  nie  zaszły nowe  zmiany warunków 

realizacji przedsięwzięcia to właściwe jest uzgodnienie Starosty Konińskiego  z dnia 09.06.2009 r. ( data  

wpływu  do  tut.  Urzędu  10.06.2009  r.)  WO  7634-28/09.  Zdaniem  RDOŚ  tylko  w  przypadku  zmiany 

uwarunkowań należałoby uzgodnić ponownie przedmiotowe przedsięwzięcie z Regionalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska  w Poznaniu,  od  czego Wójt  Gminy Skulsk  odstąpił   z  uwagi  na  to,  że  warunki  

realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia nie uległy zmianie.

Gmina  Skulsk  nie  posiada  aktualnego  planu  zagospodarowania  przestrzennego,  natomiast  w  studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skulsk przedmiotowe grunty leżą na 

terenie powierzchniowej eksploatacji złóż kruszywa.

            Podsumowując na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić należało, iż realizacja planowanego 

przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko naturalne, czy zdrowie ludzi.

           W związku z powyższym organ orzekający dnia 07.05.2012 r. zawiadomił strony o zakończeniu 

niniejszego postępowania ( znak pisma G 7638-9/09) oraz powiadomił ,iż zgodnie z art. 10 § 1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze 

zmianami) strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłosić żądania w 

terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  niniejszego  pisma  w  siedzibie  tutejszego  Urzędu  Gminy  przy  ul.  

Targowej 2 w Skulsku. 

        Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne wnioski i żądania. Niniejsza decyzja została podana 

do  publicznej  wiadomości  poprzez  zamieszczenie  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznych  Gminy 

Skulsk, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skulsk, przekazano stronom postępowania oraz Sołtysowi Wsi 

Mielnica Mała i Duża z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, za 

moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

                                                                                        

Wójt Gminy

     mgr Andrzej Operacz

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. PPHU Kubacki Marek zam. Wiśniewa 37, 62-550 Wilczyn
2. strony wg rozdzielnika


