
WOJTGMINY 
Wieczfnia Koscielna 

woj: mazowieckie WieczJnia Koscielna, dnia 30 paidftigniika 

GKiI.6220.I.2013 

DECYZJA 
o srodowiskowych uwarunkowaniach 

N a podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 
3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. V. 
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 5 
rozporz~dzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
mog~cych znacz~co oddzialywac na srodowisko (Dz. V. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 
z p6in. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post~powania 
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. V. z 2013 roku, poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku 
zlozonego przez ARTIMEX S.A., ul. Grzebskiego 10, 06 500 Mlawa i przeprowadzeniu 
post~powania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko 

ustalam 

srodowiskowe uwarunkowania dla przedsi~wzi~cia polegaj~cego na: Eksploatacji kruszywa 
naturalnego ze zloza "Wieczfnia Koscielna" na dzialkach °nr ew. 65/1, 65/3, 66/1 i 66/4 
w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat mlawski, woj. mazowieckie 
i jednoczesnie: 

I. 	 Okreslam: 
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsifwzifcia: 

Planowane przedsi~wzi~cie polegac b~dzie na wydobywaniu piask6w skaleniowo 


kwarcowych ze zloza naturalnego kat. Cl "Wieczfnia Koscielna" na dzialkach 0 nr ew. 
6511, 65/3, 6611 i 66/4 w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat 
mlawski, wojew6dztwo mazowieckie. Powierzchnia przedmiotowych dzialek wynosi 6,18 ha. 
Powierzchnia udokumentowanego zloza wynosi ok. 4,02 ha. 
2. 	 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uZytkowania 

przedsifwzifcia, ze szczegolnym uwzglfdnieniem koniecznosci ochrony cennych 
wartosci przyrodniczych, zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia 
uci~liwosci dla terenow sllsiednich: 

1) 	 przed rozpocz~ciem prac eksploatacyjnych, w przypadku ewentualnego stwierdzenia 
wyst~powania gatunk6w chronionych lub 0 znaczeniu dla Vnii Europejskiej, pozostawic 
w mozliwie najlepszym stanie siedliska tych gatunk6w; w tym celu podj~c niezb~dne 
dzialania zabezpieczaj~ce, a takZe w zaleznosci od potrzeb, minimalizuj~ce 

i kompensacyjne; zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku 
o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. V. z 2013 roku, poz. 627 z p6zn. zm.), na 
zniszczenie siedliska gatunku chronionego uzyskac zgod~ wlasciwego regionalnego 
dyrektora ochrony srodowiska; 

2) 	 teren wok61 inwestycji ogrodzic siatk~ lub tak wykonac skarpy wyrobiska, aby 
maksymalnie ograniczyc mozliwosc wtargni~cia na obszar g6rniczy zwierzyny lesnej; 
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3) 	 prace wydobywcze oraz transport urobku z terenu planowanego przedsi~wzi~cia 

prowadzic w godz. 6.00 - 22.00; 
4) 	 wszelkie prace wykonywac przy uZyciu sprawnego technicznie sprz~tu, 

eksploatowanego i konserwowanego w spos6b prawidlowy, kt6ry zapewni 
zabezpieczenie srodowiska gruntowo - wodnego przed wyciekami plyn6w technicznych 
i paliw; 

5) 	 w okresie letnim i w okresach suchych drogi przejazdowe w obr~bie kopalni zraszac 
wod'l:; 

6) 	 przykrywac plandekami skrzynie ladunkowe samochod6w transportuj~cych piasek; 
7) 	 zapobiegac nadmiememu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych 

i wydobywczych poprzez ograniczenie w miar~ mozliwosci rob6t wydobywczych 
w czasie-silnych wiatr6w; 

8) 	 wyl~czac silniki pojazd6w w czasie postoju; 
9) 	 nadklad magazynowac, w obr~bie terenu inwestycji, bez zmiany stanu wody na gruncie, 

a zwlaszcza kierunku odplywu znajduj~cej si~ na gruncie wody opadowej ze szkod~ dla 
grunt6w s~iednich; 

10) eksploatacj~ zloza prowadzic w spos6b jak najrnniej ingeruj~cy w poziom w6d 
gruntowych, tj. prowadzic wydobycie spod wody bez jej odpompowywania z terenu 
wyrobiska; 

11) zapewnic zaplecze socjalne pracownikom kopalni; powstaj~ce scieki bytowe gromadzic 
w szczelnym zbiomiku bezodplywowym przewoznej toalety, nast~pnie przekazywac 
poprzez uprawnionych odbiorc6w do oczyszczalni sciek6w; 

12)teren przedsi~wzi~cia wyposaZyc w srodki do neutralizacji rozlanych substancji 
ropopochodnych; w przypadku awaryjnego wycieku podj~c natychmiastowe dzialania 
zmierzaj~ce do ich usuni~cia; zuzyte sorbenty przekazywac uprawnionym podmiotom do 
unieszkodliwienia; 

13) odpady powstaj~ce w zwi¢u z eksploatacj~przedsi~wzi~cia magazynowac selektywnie 
w szczelnych, zamykanych pojernnikach lub szczelnych, zamykanych workach 
wykonanych z materialu odpomego na dzialanie przechowywanych odpad6w 
w wyznaczonym miejscu na terenie zaplecza socjalnego przedsi~wzi~cia, a nast~pnie 
przekazywac uprawnionym podmiotom do zagospodarowania; 

14) teren inwestycji, po zakoilczeniu prac zwiqzanych z eksploatacj~ zrekultywowac 
i zagospodarowac w kierunku wodno - lesnym; jeden z brzeg6w zbiornika wykonac 
o lagodnym nachyleniu; 

15) do nasadzeil wykorzystac drzewa i krzewy z gatunk6w rodzimych, dostosowanych do 
lokalnych warunk6w siedliskowych i klimatycznych, z dobrze wyksztalconym systemem 
korzeniowym. 

II. Nie stwierdzono koniecznosci okreslania warunk6w dotyczqcych ochrony 
srodowiska w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, 0 kt6rych mowa 
wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczelistwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 
z poin. zm.). 

III. Pned rozpocz~ciem realizacji pnedsi~wzi~cia nie ma koniecznosci 
pneprowadzania oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post~powania 
w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy z dnia 
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3 paidziernika 2008 roku °udost~pnianiu informacji °srodowisku i jego ochronie, 
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ° ocenach oddzialywania na 
srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z pain. zm.). 

Charakterystyk~ przedsi~wzi~cia okresla zalqcznik Nr 1 do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 10 stycznia 2013 roku (data wplywu: 11.01.2013 r.) ARTIMEX 
S.A., ul. Grzebskiego 10, 06 - 500 Mlawa wystqpil do W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna 
o wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi~wzi~cia polegajGlcego na: 
Eksploatacji kruszywa naturalnego ze zloza "Wieczfnia Koscielna" na dzialkach ° nr 
ew. 65/1, 65/3, 66/1 i 66/4 w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna, powiat 
mlawski, woj. mazowieckie. Do wniosku dolGlczono kart~ informacyjnGl przedsi~wzi~cia 
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz wymagane zalGlczniki zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 
3 paidziemika 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.). 

Planowane przedsi~wzi~cie naleZy do przedsi~wzi~c mogGlcych potencjalnie znaczGlco 
oddzialywac na srodowisko, 0 kt6rych mowa wart. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
3 paidziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale 
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. 
z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) oraz w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 5 
rozporzGldzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsi~wzi~c 
mogGlcych znaczGlco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 roku Nr 213, poz. 1397 
z p6zn. zm.), tj.: wydobywanie kopalin ze zloza metodGl odkrywkowGl inne niz wymienione 
w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, bez wzgl~du na powierzchni~ obszaru g6rniczego: 
- na terenie grunt6w lesnych lub w odleglosci nie wi~kszej niz 100 m od nich, 
- w odleglosci nie wi~kszej niz 250 m od teren6w, 0 kt6rych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z p6m. zm.). 

Zawiadomieniem GKiI.6220.l.2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna wszczGll post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Zawiadomienie zostalo przekazane stronom 
post~powania oraz po dane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Grzybowo. 
Ponadto pismem z dnia 15.01.2013 r. W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wezwal Inwestora do 
zlozenia wyjasnien w karcie informacyjnej przedsi~wzi~cia. Wyjasnienie do karty 
informacyjnej przedsi~wzi~cia Inwestor przedlo:zyl do W6jta gminy Wieczfnia Koscielna w 
dniu 25.01.2013 r. 

Stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6zn. zm.) W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem GKiI.6220.1.2013 z dnia 
28 stycznia 2013 roku zwr6cil si~ do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
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w Warszawie 0 wydanie opinii, CO do obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na 
srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia i sporz'ldzenia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia 
na srodowisko oraz jego ewentualnego zakresu. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska 
postanowieniem z dnia 08 lutego 2013 roku (data wplywu: 13.02.2013 r.) 
Nr WOOS-II.4240.152.2013.IA wyrazil opini~, ze dla w/w przedsi~wzi~cia konieczne jest 
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko. 

PoniewaZ Inwestor stara si~ 0 uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
przed uzyskaniem decyzji okreslaj'lcej szczeg6lowe warunki wydobywania kopaliny, zgodnie 
z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
o srodowisku j jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko - postanowienie 0 obowittzku przeprowadzenia oceny 
oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko wydaje si~ po zasi~gni~ciu opinii organu 
Paitstwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku przedsi~wzi~c wymagaj'lcych decyzji, 
o kt6rych mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 13 i 15 - 17. 

W zwi'lzku z powyzszym W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna po dokonaniu analizy 
planowanegoprzedsi~wzi~cia oraz bior'lc pod uwag~ pOWYZSZ'l opini~, uwzgl~dniaj'lc l'lczne 
uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa.zdziemika 2008 roku 
o udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeitstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6m. zm.) postanowieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 14 lutego 2013 roku nalo:zyl 
obowittzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz sporz'ldzenia raportu 
o oddzialywaniu na srodowisko dla w/w przedsi~wzi~cia. Postanowienie 0 nalozeniu 
obowi'lzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko zostalo przekazane stronom 
post~powania oraz podane do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie na tablicy 
ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Grzybowo. 

Postanowieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 18 marca 2013 roku W6jt Gminy Wieczfnia 
Koscielna zawiesil post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia do czasu przedlozenia przez 
Inwestora raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na srodowisko. 

Z uwagi na to, iz Inwestor ARTIMEX S.A., ul. Grzebskiego 10, 06 - 500 Mlawa 
przedlozyl w dniu 03 czerwca 2013 roku raport 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na 
srodowisko W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna postanowieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 
04 czerwca 2013 roku podj'll zwieszone post~powanie administracyjne. 

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 patdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6tn. zm.) 
organ zapewnia mozliwosc udziaru spoleczenstwa przed wydaniem decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach, w post~powaniu w ramach, kt6rego prowadzona jest 
ocena oddzialywania na srodowisko. Z uwagi na fakt, ii: w przedmiotowym post~owaniu 
administracyjnym ocena oddzialywania na srodowisko byla prowadzona W6jt Gminy 
Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 04 czerwca 2013 roku podal 
do publicznej wiadomosci informacj~ 0 przystqpieniu do przeprowadzenia oceny 
oddzialywania na srodowisko oraz rozpocz~ciu procedury udzialu spoleczenstwa. Zgodnie 
z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa.zdziemika 2008 roku 0 udost~pnianiu informacji 
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o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko 0 toCZ'lcym si~ post~powaniu poinformowano spoleczenstwo 
oraz strony post~powania, zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz na tabliey ogloszen w miejscowosci Grzybowo, informuj'lc 
o moZliwosci zapoznania si~ z aktami sprawy oraz skladania uwag i wniosk6w, 
w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informaeji do 
publieznej wiadomosci. lednoezesnie spoleczenstwo zostalo powiadomione 0 moZliwosci 
zapoznania si~ z w/w raportem 0 oddzialywaniu na srodowisko. W podanym terminie zadna 
ze stron post~owania i nikt ze spoleczenstwa nie zlozyl uwag i wniosk6w do prowadzonego 
post~powania~ 

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku 0 udost~pnianiu 

informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko pismem z dnia 11 ezerwca 2013 roku, znak: 
GKiI.6220.1.2013 W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna wyst!ij)il 0 uzgodnienie warunk6w 
realizaeji wnioskowanego przedsi~wzi~cia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie. 
Bior'lc pod uwag~ zapisy art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. 
o udost~nianiu informacji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 
1227 z p6m. zm.) - w przedmiotowej sprawie nie byla wymagana opinia Pailstwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

W6jt Gminy Wieczfnia Koscielna zawiadomieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 
12 lipca 2013 roku poinformowal strony post~powania 0 niezalatwieniu sprawy w terminie 
ze wzgl~du na brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wskazuj'lc 
nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 12 wrzesnia 2013 roku. Zawiadomienie przekazano 
stronom post~powania, wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, 
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz 
na tablicy ogloszen w miejseowosci Grzybowo. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie pismem z dnia 12lipca 2013 
roku (data wplywu: 17.07.2013 r.), znak sprawy: WOOS-II.4242.185.2013.PK wezwal W6jta 
Gminy Wieczfnia Koscielna do uzupelnienia raportu 0 oddzialywaniu przedsi~wzi~cia na 
srodowisko. W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna pismem z dnia 18 lipca 2013 roku wezwal 
Inwestora do uzupelnienia w/w raportu. 

W dniu 01 sierpnia 2013 roku Inwestor - ARTIMEX S.A., ul. Grzebskiego 10, 
06 - 500 Mlawa przedlozyl do W6jta Gminy Wieczfnia Koscie1na uzupelnienie do raportu 
o oddzialywaniu w/w przedsi~wzi~cia na srodowisko. Uzupelniony raport zostal przeslany 
pismem z dnia 05 sierpnia 2013 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska 
w Warszawie. Organ prowadz'lcy post~powanie zawiadomieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 
19 sierpnia 2013 roku zawiadomil strony post~powania i spoleczenstwo 0 przedlozonym 
uzupelnieniu do w/w raportu i mozliwosci skladania uwag i wniosk6w w terminie 21 dni od 
dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomosci. Zawiadomienie przekazano 
stronom post~powania, wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna, 
zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy Wieczfnia Koscielna oraz 
na tablicy ogloszen w miejscowosci Grzybowo. We wskazanym terminie nie zgloszono uwag 
i wniosk6w do prowadzonego post~owania. 
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Z uwagi na ponown~ koniecznos6 zapewnienia mozliwosci udziam spoleczenstwa 
w niniejszym post~powaniu W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna zawiadomieniem 
GKiI.6220.1.2013 z dnia 11 wrzesnia 2013 roku poinformowal strony post~powania 

o niezalatwieniu sprawy w terminie, wskazuj~c nowy termin zalatwienia sprawy do dnia 
04 paZdziemika 2013 roku. Zawiadomienie wywieszono na tablicy ogloszen Urz~du Gminy 
Wieczfuia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urz~du Gminy 
Wieczfnia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci Grzybowo. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2013 
roku (data wplywu: 02.09.2013 r.) Nr WOOS-II.4242.185.2013.PK uzgodnil pozytywnie 
warunki realizacji wnioskowanego przedsi~wzi~cia. 

W6jt Gminy Wieczfuia Koscielna zawiadomieniem GKiI.6220.1.2013 z dnia 
02 paidziernika 2013 roku poinformowal 0 zakonczeniu post~powania dowodowego. 
W zawiadomieniu zawarto informacj~ °mozliwosci zapoznania si~ i wypowiedzenia co do 
zebranych dowod6w w sprawie w terminie 7 dni od daty podania niniejszej informacji do 
publicznej wiadomosci. Zawiadomienie przekazano stronom post~powania, wywieszono na 
tablicy ogloszen Urz~du Gminy Wieczfuia Koscielna, zamieszczono w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urz~du Gminy Wieczfuia Koscielna oraz na tablicy ogloszen w miejscowosci 
Grzybowo. W wyznaczonym terminie strony post~powania oraz spoleczenstwo nie zglosili 
uwag i wniosk6w. 

W zwi'l,Zku z powyzszym, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks post~powania 

administracyjnego zapewniono stronom post~powania czynny udzial w kai:dym stadium 
post~powania, a przed wydaniem decyzji umozliwiono im wypowiedzenie si~, co do 
zebranych dowod6w i material6w oraz zlozenie wniosk6w i uwag. 

Przeprowadzone post~powanie administracyjne w sprawie wydania decyzji 
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsi~wzi~cia mialo na celu analiz~ 

oddzialywan na srodowisko. 
Planowane przedsi~wzi~cie polega6 b~dzie na eksploatacji kruszywa naturalnego ze 

zloza "Wieczfuia Koscielna", na dzialkach 0 nr ew. 65/1, 65/3, 66/1 i 66/4 
w miejscowosci Grzybowo, gmina Wieczfnia Koscielna. L~czna powierzchnia ww. dzialek 
zgodnie z wypisem z ewidencji grunt6w wynosi 6,18 ha i w chwili obecnej na ich terenie 
wyst~uj~ w wi~kszosci grunty orne (nieuprawiane rolniczo), a taki:e pastwiska trwale, rowy 
i nieuzytki. 

W chwili skladania wniosku 0 wydanie decyzji ° srodowiskowych uwarunkowaniach 
teren pod planowan~ inwestycj~ nie byl obj~ty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. W trakcie post~powania administracyjnego dla terenu planowanej inwestycji 
zostal uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwala 
Nr XIXl150/2013 Rady Gminy Wieczfuia KoscieIna z dnia 26.02.2013 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszar6w lokalizacji elektrowni 
wiatrowych na terenie Gminy Wieczfuia Koscielna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 14.03.2013 r., 
poz.3057). Planowana inwestycja polozona jest na terenie oznaczonym symbolem 

24R tereny roIne. Zgodnie z § 9 ust. 3 w/w uchwaly w calym obszarze obj~tym planem na 
terenach oznaczonych symbolem R dopuszcza si~ prowadzenie prac geologicznych, w tym 
poszukiwanie i rozpoznawanie z16z kopalin oraz wydobycie kopalin na warunkach 
okreslonych w przepisach odr~bnych. 
Bezposrednie otoczenie terenu inwestycji stanowi: 
- od p61nocy - lokalna droga gruntowa stanowi~ca dojazd do pobliskich p61 uprawnych; 
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- od zachodu - grunty lesne i pastwiska; 
- od poludnia lokalna droga asfaltowa z Grzybowa do miejscowosci B~ki; 
- od wschodu grunty lesne i rolne. 
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok. 860 m od rzeki Wieczfnianki. 
Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje si~ w odleglosci ok. 50 m w kierunku 
wschodnim, ok. 100 m w kierunku zachodnim, ok. 350 m na poludnie oraz 750 m na p61noc 
od terenu inwestycji. 
Dojazd na teren kopalni, jak r6wniez transport kruszywa, odbywac si~ b~dzie drog~ 

gruntowq, biegn~c~ od wyrobiska w kierunku na poludnie do lokalnej drogi asfaltowej 
w kierunku na Grzybowo i dalej do drogi krajowej Nr E77. 
Sumaryczna powierzchnia udokumentowanego zloZa wynosi ok. 4,02 ha. Spqg zloza zalega 
na gl~bokosci od 11,5 m do 4,5 m. Zloze zalega pod niewielkim nadkladem 0 mi~zszosci od 
0,1 m do 0,3 m. Srednia mi~zszosc nadkladu wynosi 0,23 m. Nadklad stanowi warstwa gleby 
piaszczysto gliniastej b~dz gliniastej oraz piask6w pylastych humusowych. Sumaryczna 
kubatura nadkladu, jak~nalezy usun~c z nad zloZa "Wieczfnia Koscielna" wynosi 9096 m3

• 

Zasoby geologiczne, bilansowe, kruszywa naturalnego zloza "Wieczfnia Koscielna" 
udokumentowanego w kat. Cl wynosz~: 319069 m3

, ~. 523273 Mg (wg stanu na 31 grudnia 
2011 roku). Wielkosc wydobycia planuje si~ do 100000 Mg rocznie. W wyniku eksploatacji 
powstan~ dwa wyrobiska: 
- poludniowe 0 gl~bokosci od 8,3 m do 4,5 m i powierzchni 1,1 ha oraz zalegania zwierciadla 
wody od rz¢nej 150,5 m n.p.m. do 152,6 m n.p.m.: 
- p6lnocne 0 gl~bokosci od 6,0 m do 11,5 m i powierzchni 2,9 ha i zaleganiu zwierciadla 
wody od rz~dnej 153,5 m n.p.m. do 155,9 m n.p.m. 

Budowa i eksploatacja zakladu kopalni kruszywa naturalnego polegac b~dzie na: 
- ogrodzeniu terenu inwestycji, 
- zorganizowaniu zaplecza administracyjno socjalnego, 
- wyznaczeniu obszaru eksploatacji, 
- przygotowaniu drogi technologicznej w obr~bie terenu inwestycji, 
- usuni~ciu warstwy ziemi urodzajnej (w zwiqzku z mi¥szosci~ nadkladu na poziomie 
0,1 - 0,3 m humus b~dzie usuwany na biez~co w trakcie eksploatacji zloza i deponowany 
w obr~bie dzialek inwestycyjnych, a nast~pnie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska), 
- wydobyciu kruszywa ze zloza z wykorzystaniem koparki (lub koparek), 
- rekultywacji wyrobiska. 
Na cz~sci powierzchni zloza, warstwa zlozowa zalega ponizej zwierciadla w6d gruntowych. 
Eksploatacja zloza prowadzona b~dzie sposobem odkrywkowym, dwoma poziomami 
wydobywczymi (I poziom do rz~dnej ok. 0,5 m nad powierzchni~ zwierciadla w6d 
gruntowych, II poziom spod zwierciadla w6d gruntowych), z dw6ch wyrobisk, naturalnie 
rozdzielonych rowem melioracyjnym. Kruszywo wydobywane b~dzie sposobem 
nadsi~biemym lub podsi~biemym. Prace ziemne b~d~ wykonywane z wykorzystaniem 
koparek oraz spycharek. 

Funkcjonowanie przedmiotowego przedsi~wzi~cia b~dzie wi~zac si~ z emisj~ halasu 
i zanieczyszczen do powietrza, wytwarzaniem sciek6w i odpad6w. 
Na etapie funkcjonowania przedsi~wzi~cia glownym ir6dlem emisji halasu b~dzie praca 
maszyn na terenie kopalni oraz ruch pojazdow transportuj~ych urobek. W celu minimalizacji 
oddzialywania akustycznego, wykonywanie prac wydobywczych oraz transport urobku 
z terenu planowanego przedsi~wzi~cia b~dzie prowadzone wyl~cznie do godz. 600 

- 2200. 
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Na etapie eksploatacji inwestycji g16wnym zr6dlem emisji substancji gazowych i pylowych 
do powietrza b~dzie emisja niezorganizowana zwi~ana z wydobywaniem i zaladunkiem 
urobku, pracll maszyn roboczych i ruchem pojazd6w. W trakcie prac budowlanych stosowany 
bi(dzie sprawny technicznie sprz~t, eksploatowany i konserwowany w spos6b prawidlowy. 
Ponadto w celu ograniczenia oddzialywania na stan powietrza zobowi~ano Inwestora do 
zraszania w okresie letnim i okresach suchych dr6g przejazdowych w obri(bie kopalni, 
przykrywania plandekami skrzyn ladunkowych samochod6w transportujllcych kruszywo, 
wylllczania silnik6w pojazd6w w czasie postoju oraz ograniczania rob6t wydobywczych 
w czasie silnych wiatr6w. 

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje si~ wystqpienia znaczllCych negatywnych 
oddzialywaii na srodowisko gruntowo - wodne. Oddzialywania te mogll dotyczyc mozliwosci 
jego zanieczyszczenia w wyniku incydentalnych zdarzeii wynikajllCych z awarii sprz~tu 

budowlanego (wycieki paliw i 01ej6w). Dla zminimalizowania skutk6w ewentualnej awarii 
maszyn roboczych teren inwestycji zostanie zaopatrzony w srodki do neutralizacji rozlanych 
substancji ropopochodnych, w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie zostanie 
niezwlocznie usuni~te, a zebrany material przekazany do utylizacji uprawnionym podmiotom. 
Ponadto zobowi~ano Inwestora do zorganizowania zaplecza socjalnego. Powstajllce 
w trakcie realizacji scieki bytowe b~dll gromadzone w szczelnym zbiomiku bezodplywowym 
przewoznej toalety i opr6i:uiany przez uprawniony podmioty. 

W obr~bie przedmiotowego zloza, na terenie wyrobiska poludniowego zwierciadlo 
wody gruntowej zalega od rz~dnej 150,5 m n.p.m. do 152,6 m n.p.m. na terenie wyrobiska 
p6lnocnego .od rz~dnej 153,5 m n.p.m. do 155,9 m n.p.m. MillZSZOSC warstwy zlozowej 
zawodnionej waha si~ od 0,5 m - 3,8 m w cz~sci poludniowej do 1,5 m do 4,2 m w cz~sci 
p61nocnej. Eksploatacja b~dzie prowadzona dwoma poziomami wydobywczymi: I poziom 
eksploatacyjny do rz~dnej ok. 0,5 m nad powierzchnill zwierciadla w6d gruntowych 
i II poziom eksploatacyjny - spod zwierciadla w6d gruntowych, bez koniecznosci jej 
odpompowywania z terenu wyrobiska. Ponadto zobowi~ano Inwestora do magazynowania 
nadkladu, w obr~bie terenu inwestycji, bez zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza 
kierunku odplywu zmijdujllcej si~ na gruncie wody opadowej ze szkodll dla grunt6w 
sliSiednich. 

Zgodnie z przedlozonll dokumentacjll i biorllc pod uwag~ powyzsze planowana 
inwestycja nie spowoduje nieosiqgni~cia ce16w srodowiskowych okreslonych w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisly. 

Podczas funkcjonowania inwestycji b~dll powstawac odpady zwillzane przede 
wszystkim z uZytkowaniem sprz~tu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego 
dla pracownik6w budowy. Odpady te b~dll magazynowane selektywnie w szczelnych, 
zamykanych pojemnikach lub szczelnych, zamykanych workach wykonanych z materialu 
odpomego na. dzialanie przechowywanych odpad6w w wyznaczonym miejscu na terenie 
zaplecza socjalnego, a nast~pnie przekazywane uprawnionym podmiotom do 
zagospodarowania. 

Teren pod przedmiotowll inwestycj~, polozony jest poza obszarami obj~tymi ochronll 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 
627 z p6zn. zm.). W niedalekim sllsiedztwie inwestycji (ok. 900 m), przebiega granica 
Zieluiisko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ze wzgl~du na to, ze obszar 
ten pelni funkcj~ korytarzy ekologicznych, Inwestor zostal zobligowany do rekultywacji 
terenu w kierunku wodno - lesnym. Powstaly zbiomik wodny wraz z zadrzewieniem b¢zie 
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ostojet. i miejscem zerowania dla ptactwa, drobnych plazow i gadow, a takze zwierZ<l.t lesnych. 
Zaprojektowanie jednego z brzeg6w 0 lagodnym nachyleniu, poprawi warunki bytowania 
oraz ulatwi w~drowk~ plazow i innych organizmow wodnych. Wlasciwe usypanie skarp lub 
ogrodzenie terenu inwestycji siatket. b~dzie ochronet. zwierzyny lesnej przed wtargni~ciem na 
obszar wydobycia i narazeniem j ej na smiere. 

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si~ wycinki drzew i krzew6w. 
W zwiet.zku z tym, iz sklad gatunkowy let.dowych zbiorowisk roslinnych powinien bye 
zblizony do skladu pobliskich kompleksow lesnych, wprowadzono warunek nasadzenia 
drzew i krzewow gatunk6w rodzimych, przystosowanych do lokalnych warunkow 
klimatycznych,o dobrze wyksztalconym systemie korzeniowym. 
U zyskanie zezwolenie na odst~pstwa od zakazow w stosunku do gatunk6w dziko 
wyst~pujet.cych roslin i zwierzet.t obj~tych ochronet. scislet.1ub cz~sciow'b jest konieczne z uwagi 
na fakt, iz teren przeznaczony pod inwestycj~, polozony jest w set.siedztwie kompleksu 
lesnego, a tego typu ekosystemy stanowiet. dogodne warunki do l~gow dla wielu gatunkow 
ptakow, w tym rowniez rzadkich i zagrozonych. Ponadto obszar stanowi obecnie grunty rolne 
klasy V i VI oraz nieuzytki. Na suchych, Zwirowych podlozach oraz nieuzytkowanych 
gruntach rolnych (ugorach) rozwijajet. si~ murawy napiaskowe, ktore stanowiet. potencjalne 
stanowiska roslin obj ~tych ochronet. scislet.1ub cz~sciowet. np. Kocanki piaskowej (Helichrysum 
arenarium). 

Zgodnie z przedlozonet. dokumentacjet. w rejonie planowanej inwestycji nie wyst~pujet. 
obiekty chronione na podstawie przepisow 0 ochronie zabytkow. 
Ze wzgl~du na rodzaj przedsi~wzi~cia, a takze jego loka1izacj~, nie wyst'll'i transgraniczne 
oddzialywanie na srodowisko. 

Przy zastosowaniu warunkow okreslonych w sentencji niniejszej decyzji stwierdza si~, 
iz realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunk6w 
grzybow, roslin i zwierzet.t, a takze nie wplynie negatywnie na walory krajobrazowe 
Zielunsko - Rz~gnowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

W 6jt Gminy Wieczfnia Koscielna prowadZ<l.c post~powanie nie stwierdzil 
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko w ramach post~powania 
w sprawie wydania decyzji, 0 ktorych mowa wart. 72 ust. 1 ustawy udost~pnianiu informacji 
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach 
oddzialywania na srodowisko, bioret.c pod uwag~ w szczegolnosci nast~pujet.ce okolicznosci: 

1. 	 Posiadane na etapie wydawania decyzji dane na temat przedsi~wzi~cia 

i elementow przyrodniczych srodowiska obj~tych zakresem przewidywanego 
oddzialywania przedsi~wzi~cia na srodowisko pozwalajet. wystarczajet.co ocenie jego 
oddzialywania na srodowisko i ustalie warunki jego realizacji. 

2. 	 Ze wzgl~du na rodzaj i charakterystyk~ przedsi~wzi~cia oraz jego powil:lZallia 
z innymi przedsi~wzi~ciami nie przewiduje si~ ponadnormatywnego kumulowania si~ 
oddzialywan planowanego przedsi~wzi~cia z innymi przedsi~wzi~iami 

zlokalizowanymi poza terenem nalezet.cym do Inwestora. 
3. 	 Nie wyst'll'i niekorzystne oddzialywanie przedsi~wzi~cia na obszary wymagajet.ce 

specjalnej ochrony ze wzgl~du na wyst~powanie gatunkow roslin i zwierzet.t lubi ich 
siedlisk przyrodniczych obj~tych ochrOU'l, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale 
formy ochrony przyrody. 

Majet.c na uwadze powyzsze nalezy przyjet.e, ze planowane przedsi~wzi~cie nie b~dzie 
negatywnie oddzialywae na srodowisko. 
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Wobec powyzszego orzeczono jak: w sentencji. 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paidziemika 2008 roku 0 udost~nianiu 
infonnacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz 
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.) 
decyzj~ 0 srodowiskowych uwarunkowaniach dol'lcza si~ do wniosku 0 wydanie decyzji, 
o kt6rej mowa wart. 72 ust. 1 w/w ustawy. Wniosek ten powinien bye zlozony nie p6zniej niz 
przed uplywem 4 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala 
si\,! ostateczna. Zgodnie z art. 72 ust. 4 w/w ustawy zlozenie wniosku moze nastlWie 
w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja 0 srodowiskowych uwarunkowaniach stala si~ 
ostateczna, jezeli realizacja planowanego przedsi~wzi~cia przebiega etapowo oraz nie 
zmienily si~ warunki okreslone w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach. 

Od niniejszej decyzji sluZy odwolanie do Samorz'lCiowego Kolegium Odwolawczego 
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Wieczfnia Koscielna w tenninie 14 dni od 
daty jej dor\,!czenia. 

Zalqcznik: 

1. Charakterystyka planowanego vrzeds'icl:Ilziecia. 

Otrzymujq: 

1. ARTIMEX8.A. 

ul. Grzebskiego 10, 06  500 Mlawa 

2. Strony postfllJowania wg wykazu 

Do wiadomosci: 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska 
ul. H Sienkiewicza 3, 00 - 015 Warszawa 

2. Pani Miroslawa Golon 
Soltys wsi Grzybowo 
zam. Grzybowo nr 72, 06 - 513 WieczJnia Koscielna 

4. Tabliea ogloszen w Urz~dzie Gminy WieezJnia Koscielna 

5. Strona internetowa gminy WieezJnia Koscielna 
www.bip. wieezJnia. akeessnet. net 

6. ala 

Zgodnie z ustawq zdnia 16listopada 2006 roku 0 oplacie skarbowej 
(tf Dz, U. z 2012 roku, poz. 1282) pobrano oplatfl skarbowq 
w kwocie 205 zl za wydanq deCyzjfl, Nr pokwitowania 9177823 
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Za1llcznik N r 1 
do decyzji GKiI.6220.1.2013 
z dnia 30 patdziernika 2013 roku 

Charakterystyka planowanego przedsi~wzi~cia 

Planowane przedsi((wzi((cie polegac b((dzie na eksploatacji kruszywa naturalnego ze 
zloza "Wieczfnia Koscielna", na dzialkach 0 nr ew. 6511, 65/3, 66/1 i 66/4 
w miejscowosci Grzybowo, gmina Wiecz:fuia Koscielna. L'l.czna powierzchnia ww. dzialek 
zgodnie z wypisem z ewidencji grunt6w wynosi 6,18 ha i w chwili obecnej na ich terenie 
wyst((puj'l. w wi((kszosci grunty orne (nieuprawiane rolniczo), a takze pastwiska trwale, rowy i 
nieuzytki. 
Bezposrednie otoczenie terenu inwestycji stanowi: 
- od p61nocy -lokalna droga gruntowa stanowi'l.ca dojazd do pobliskich p61 uprawnych; 
- od zachodu . grunty lesne i pastwiska; 
- od poludnia -lokalna droga asfaltowa z Grzybowa do miejscowosci Bqki; 
- od wschodu - grunty lesne i rolne. 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odleglosci ok. 860 m od rzeki Wieczfnianki. 
Najblizsza zabudowa chroniona akustycznie znajduje si(( w odleglosci ok. 50 m w kierunku 
wschodnim, ok. 100 m w kierunku zachodnim, ok. 350 m na poludnie oraz 750 m na p61noc 
od terenu inwestycj i. 
Dojazd na teren kopalni, jak r6wniez transport kruszywa, odbywac si(( b((dzie drog'l. 
gruntow'l, biegn'l.c'l. od wyrobiska w kierunku na poludnie do lokalnej drogi asfaltowej 
w kierunku na Grzybowo i dalej do drogi krajowej Nr E77. 
Sumaryczna powierzchnia udokumentowanego zloza wynosi ok. 4,02 ha. Sp~ zloza zalega 
na gl((bokosci od 11,5 m do 4,5 m. Zloze zalega pod niewielkim nadkladem 0 mi'l.i:szosci od 
0,1 m do 0,3 m. Srednia mi'l.i:szosc nadkladu wynosi 0,23 m. Nadklad stanowi warStwa gleby 
piaszczysto - gliniastej b'l.dz gliniastej oraz piask6w pylastych humusowych. Sumaryczna 
kubatura nadkladu, jak'l. nalezy usun'l.c z nad zloZa "Wieczfnia Koscielna" wynosi 9096 m3

• 

Zasoby geologiczne, bilansowe, kruszywa naturalnego zloza "Wieczfnia Koscielna" 
udokumentowanego w kat. Cl wynosZ'l.: 319 069 m3

, tj. 523 273 Mg (wg stanu na 31 grudnia 
2011 roku). Wielkosc wydobycia planuje si(( do 100000 Mg rocznie. W wyniku eksploatacji 
powstan'l. dwa wyrobiska: 
- poludniowe 0 gl((bokosci od 8,3 m do 4,5 m i powierzchni 1,1 ha oraz zalegania zwierciadla 
wody od rz((dnej 150,5 m n.p.m. do 152,6 m n.p.m.: 
- p61nocne 0 gl((bokosci od 6,0 m do 11,5 m i powierzchni 2,9 ha i zaleganiu zwierciadla 
wody od rz((dnej 153,5 m n.p.m. do 155,9 m n.p.m. 

Budowa i eksploatacja zakladu kopalni kruszywa naturalnego polegac b((dzie na: 
- ogrodzeniu terenu inwestycji, 
- zorganizowaniu zaplecza administracyjno - socjalnego, 
- wyznaczeniu obszaru eksploatacji, 
- przygotowaniu drogi technologicznej w obr((bie terenu inwestycji, 
- usuni((ciu warstwy ziemi urodzajnej (w zwiqzku z mi'l.zszosci'l. nadkladu na poziomie 
0,1 - 0,3 m humus b((dzie usuwany na bieZ'tco w trakcie eksploatacji zloza i deponowany 
w obr((bie dzialek inwestycyjnych, a nast((pnie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska), 
- wydobyciu kruszywa ze zloza z wykorzystaniem koparki (lub koparek), 
- rekultywacji wyrobiska. 
Na cz((sci powierzchni zloza, warstwa zlozowa zalega ponizej zwierciadla w6d gruntowych. 
Eksploatacja 'zloza prowadzona b((dzie sposobem odkrywkowym, dwoma poziomami 
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wydobywczymi (I poziom do rz~dnej ok. 0,5 m nad powierzchni~ zwierciadla w6d 
gruntowych, II poziom spod zwierciadla w6d gruntowych), z dw6ch wyrobisk, naturalnie 
rozdzielonych rowem melioracyjnym. Kruszywo wydobywane b~dzie sposobem 
nadsi~biemym lub podsi~biemym. Prace ziemne b~d~ wykonywane z wykorzystaniem 
koparek oraz spycharek. 

W obr~bie przedmiotowego zloza, na terenie wyrobiska poludniowego zwierciadlo 
wody gruntowej zalega od rz~dnej 150,5 m n.p.m. do 152,6 m n.p.m. na terenie wyrobiska 
p6lnocnego - od rz~dnej 153,5 m n.p.m. do 155,9 m n.p.m. Mi~szosc warstwy zlozowej 
zawodnionej waha si~ od 0,5 m 3,8 m w cz~sci poludniowej do 1,5 m do 4,2 m w cz~sci 
p6lnocnej. Eksploatacja b~dzie prowadzona dwoma poziomami wydobywczymi: I poziom 
eksploatacyjny - do rz~dnej ok. 0,5 m nad powierzchni~ zwierciadla w6d gruntowych 
i II poziom eksploatacyjny - spod zwierciadla w6d gruntowych, bez koniecznosci jej 
odpompowywania z terenu wyrobiska. Ponadto zobowi~zano 1nwestora do magazynowania 
nadkladu, w obr~bie terenu inwestycji, bez zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza 
kierunku odplywu znajduj~cej si~ na gruncie wody opadowej ze szkod~ dla grunt6w 
s~siednich. 

Teren pod przedmiotow~ inwestycj~, polozony jest poza obszarami obj~tymi ochron~ 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 
627 z p6zn. zm.). 
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