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1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Przedsięwzięciem jest planowana eksploatacja kopaliny pospolitej – piasku ze złoża
„KOZIN III” metodą odkrywkową, na działkach nr 1/20 i 1/21 we wsi Kozin, gm. Czarna
Dąbrówka, pow. bytowski – zgodnie z załączoną mapą ewidencyjną w skali 1 : 5 000 w której
znajduje się obszar planowanej inwestycji o powierzchni ca 18,5 ha.
Planuje się, że wielkość wydobycia w skali rocznej wyniesie powyżej 20 tys.m3/rok i będzie
prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kruszyw naturalnych wraz z
eksploatacją instalacji towarzyszących do przerobu kopalin na terenie działek nr ew. 1/20 i 1/21
w miejscowości Kozin obręb Kozy, gmina Czarna Dąbrówka.
Obszar przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie jest objęty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z którym teren działek nr 1/20 i 1/21 przeznaczony
jest pod powierzchniowa eksploatacje kruszywa
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna
Dąbrówka” uchwalonego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30
grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XVI/140/2004 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka, zmienionej uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy
Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015r., zmienionej uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy
Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015r, analizowany teren przeznaczony jest pod
eksploatację kruszywa naturalnego.
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Kondrackiego [Kondracki, 2002], obszar
złoża Kozin III, zlokalizowany jest w północno-zachodniej części Pojezierza Kaszubskiego
należącej do Pojezierza Wschodniopomorskiego. Morfologicznie, złoże znajduje się na terenie
rozległej równiny sandrowej, rozciągającej się szeroką strefą wzdłuż dolin rzek Łupawy i
Bukowiny. Powierzchnia terenu jest lekko pofalowana i opada w kierunku północnym, ku
rozcinającej ją dolinie Łupawy. Łupawa płynie około 500-600 m na północny-zachód i zachód
od złoża.
Rzędne powierzchni terenu złoża wynoszą od 123,9 m n.p.m. w jego części północnej,
przy skarpie wyrobiska sąsiedniego złoża „Kozin II” (w miejscu profilowania ściany
wyrobiska) do 133,2 m n.p.m. w kulminacyjnym punkcie pagórka w południowo-wschodniej
części złoża (w rejonie otworu nr 11/15). Deniwelacje terenu dochodzą do 9,9 m.
Poziom wody w Łupawie znajduje się na rzędnej 104,9 m n.p.n. Rzędne spągu złoża
wahają się między 107,0 a 116,5 m n.p.m. tj. powyżej rzędnej, na której znajduje się poziom
wód w tym rejonie.
Zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnię złoża stanowią grunty rolne VI klasy
bonitacyjnej (RVI).
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Złoże Kozin III
Wycinek planszy ze Studium uwarunkowań… gminy Czarna Dąbrówka

Lokalizacja inwestycji
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W sąsiedztwie złoża znajdują się:
- od północnego wschodu czynne wyrobisko złoża „Kozin II” na terenie działki nr
1/20
- od wschodu grunty rolne nie objętej złożem części działki nr 1/20,
- od południowego-wschodu 15-17 m pas działki nr 1/21 nad którym przebiega
linia energetyczna wzdłuż drogi asfaltowej relacji Lębork – Bytów o nr 2/19;
- od zachodu las na działce nr 246/2 i 231/1;
- od północy las na działce nr 231/1
Na terenie złoża brak jest wód powierzchniowych i obiektów budowlanych, które podlegałyby
ochronie.
2. Kwalifikacja przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie jest kwalifikowane według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko” (Dz. U. Nr 213 poz.1397,) zmienionego dnia 25.06.2013 , Dz. U.
z 2013 poz. 817 do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko bez względu na powierzchnię obszaru górniczego w zakresie niżej wymienionego
punktu 40 litery a i b oraz pkt 39:
§ 3 ust.1Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
pkt.39 instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust.1 pkt 26
Wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2
pkt. 40
ust. 1 pkt 27 lit. a:
lit. a
a) a/ bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
– na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
– jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego
wydobywania kopaliny metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy
ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.
Oraz
z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym
litery b)
niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a.
W/w rozporządzenie określa omawianą inwestycję - eksploatację kruszywa z w/w złoża
do inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla której
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.
Inwestor jest zobowiązany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie
z art. 71 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 o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do wydania
decyzji - koncesji określającej warunki wydobywania kopaliny przedmiotowego złoża.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - złoże KOZIN III

4

3. Dane dotyczące działek (nr, obręb, ark., powierzchnia w m2, właściciel: imię,
nazwisko, adres):
Powierzchnia działki nr 1/21 wynosi 15,97 ha i działki nr 1/20 wynosi 12,36 ha .
Działki nr 1/20 są własnością Państwa Jacka i Beaty Borkowskich zamieszkałych w Słupsku
przy ul. Królowej Jadwigi 1/90
4. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, szczególności kumulowania się
oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie
oddziaływać przedsięwzięcie:
Analizując skumulowane oddziaływanie inwestycji bierze się pod uwagę sąsiedztwo
obiektów o podobnym charakterze oraz ich powiązania i łączny wpływ na środowisko.
W północnej i północno-zachodniej części działki nr 1/20 znajduje się eksploatowane
złoże „Kozin II” , które bezpośrednio granicy ze złożem „Kozin III” z którego obecnie
planowana jest eksploatacja.
- w odległości od ok. 400 m na południowy-wschód, 1,1 km na północ oraz 1,3 km na
zachód od niniejszego złoża znajduje się udokumentowane w 1989 r. w kilku blokach złoże
„Kozin”. Złoże to nie jest eksploatowane.
Omawiane przedsięwzięcie czyli planowana eksploatacja kruszywa ze złoża „Kozin III”
oraz istniejąca eksploatacja kruszywa ze złoża „Kozin II” będzie w krótkim okresie
oddziaływać w sposób skumulowany na emisję hałasu , emisję zanieczyszczeń czy zmiany w
krajobrazie. W krótkim okresie dlatego, ze eksploatacja złoża Kozin II po rozpoczęciu
eksploatacji ze złoża „Kozin III” w ciągu ca 1 roku zostanie zakończona.
Eksploatacja kopaliny ze złoża „Kozin III” spowoduje trwałe zmiany obecnego stanu
środowiska i zagospodarowania terenu. W wyniku eksploatacji w miejscu istniejących
użytków rolnych po pozostawieniu pasów ochronnych dla lasu po złożu „Kozin III” powstanie
suche wyrobisko powierzchni ok. 17 ha i głębokości od 12,0 m do 25,0 m. Skarpy
poeksploatacyjne w wyrobisku nachylone będą pod kątem 35° .
Złoże od północy bezpośrednio graniczy ze złożem „Kozin II” zajmującym północną i
północno-zachodnią część działki nr ew. 1/20, docelowo na terenie działek o nr 1/20 i 1/21
powstanie jedno, suche wyrobisko o powierzchni ca 26 ha i głębokości maksymalnej 25 m.
Eksploatacja prowadzona w prawidłowy sposób nie powinna stanowić istotnego zagrożenia dla
warunków występowania i jakości wód gruntowych w rejonie złoża gdyż złoże na całej
powierzchni jest złożem suchym, poziomu wód nie nawiercono.
Potencjalne zagrożenia dla wód podziemnych mogą stworzyć jedynie sytuacje awaryjne
- rozlewy substancji ropopochodnych używanych do koparek i środków transportu. Dlatego
jednym z najważniejszych zadań w trakcie eksploatacji będzie niedopuszczenie
do
zanieczyszczenia wód gruntowych produktami ropopochodnymi z pracujących na kopalni
maszyn.
Zagrożenie zanieczyszczenia wód można wyeliminować poprzez utrzymywanie maszyn
w dobrym stanie technicznym i składowanie paliw poza rejonem eksploatacji.
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Eksploatacja kruszywa odbywać się będzie bez obniżania naturalnego zwierciadła
poziomu wodonośnego.
Opady atmosferyczne będą, jak dotychczas zasilać poziom wód gruntowych na drodze
infiltracji przez warstwę gruntu. Stosunki wodne nie ulegną zmianie, więc nie wystąpią zmiany
reżimu gruntowo-wodnego na sąsiadujących terenach leśnych.
W świetle powyższych informacji należy więc stwierdzić, że nie przewiduje się możliwości
wystąpienia skumulowanego negatywnego oddziaływania na stosunki wodne i gospodarkę
wodną oraz na jakość wód podziemnych i powierzchniowych projektowanej inwestycji.
5. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla
środowiska w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności
samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:
a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód gruntowych:
Rejon złoża znajduje się w zlewni Łupawy, płynącej ok. 500-600 m na północny-zachód i
zachód od złoża. Poziom wody w Łupawie znajduje się na rzędnej 104,9 m n.p.n. Rzędne spągu
złoża wahają się między 107,0 a 116,5 m n.p.m. – powyżej rzędnej, na której znajduje się
poziom wód w tym rejonie.
b) Plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
W świetle założeń Ramowej Dyrektywy Wodnej RDW (Dyrektywa 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r.) cele środowiskowe mają
zapewnić długookresowe, racjonalne gospodarowanie wodami oraz ochronę zasobów wodnych
w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. W artykule 4 ust. 1 określono ogólny cel RDW, jaki
ma być osiągnięty w odniesieniu do wszystkich części wód powierzchniowych i podziemnych
(tj. dobry stan do 2015 roku), a także wprowadzono zasadę zapobiegania jakiemukolwiek
dalszemu pogorszeniu się ich stanu. W wyjątkowych przypadkach, w sytuacji gdy osiągnięcie
celów środowiskowych dla poszczególnych jednolitych części wód jest niemożliwe (ze
względu na uwarunkowania techniczne, zbyt duże koszty działań prowadzących do poprawy
stanu lub uniemożliwiają to warunki naturalne) dopuszczalne są derogacje (odstępstwa).
Zgodnie „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (opublikowanym w
Monitorze Polskim z 2011 r. nr 49, poz. 549) podstawowymi celami środowiskowymi dla wód
podziemnych jest:
- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;
- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;
- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;
- wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.

Karta informacyjna przedsięwzięcia - złoże KOZIN III

6

Jednolite Części Wód Powierzchniowych:
Cele środowiskowe zgodnie z art. 38b ustawy Prawo wodne określa się dla:
1. jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie
zmienione,
2. sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych,
3. jednolitych części wód podziemnych,
4. obszarów chronionych.
Zgodnie z art. 38 d Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r., Dz. U. z 2005 r. Nr
239, poz. 2019 z późn. zm.:
„1.Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych
części wód powierzchniowych, tak aby osiągnąć dobry stan tych wód.”
„ 2.Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu, tak aby
osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie zmienionych
jednolitych części wód powierzchniowych.”
Złoże „Kozin III”, z którego planowana jest eksploatacja piasku ze żwirem, znajduje się
w obrębie Jednolitej Części Wód Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi kod JCW
PLRW20002047435. Jest to JCW o typie rzeki nizinnej żwirowej (kod 25 wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, Dz.
U. Nr 122, poz. 1018).
Jest to naturalna część wód o stanie złym . Ryzyko osiągnięcia celów środowiskowych w tej
część JCW jest zagrożone. Przesunięcie terminu osiągnięcia celu środowiskowego ma miejsce z
powodu konieczności dodatkowych analiz oraz długości procesu inwestycyjnego. JCW należy
do regionu wodnego Dolnej Wisły, obszaru Dorzecza Wisły
Klasyfikacji potencjału ekologicznego JCW dokonuje się na podstawie definicji zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. Ze względu na klasyfikację JCW,
Wód Łupawa od Bukowiny do Darżyńskiej Strugi zaliczona jest do części wód silnie
zmienionych o złym stanie ekologicznym. W tym przypadku celem środowiskowym jest
osiągnięcie dobrego stanu wód.
Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla ilości i jakości wód
powierzchniowych , ponieważ:
realizacja inwestycji - eksploatacja kruszywa nie wiąże się z poborem wód
powierzchniowych, lub zakłóceniem (ograniczeniem) ich przepływu
planowane przedsięwzięcie w okresie budowy i realizacji nie generuje ścieków
mogących zanieczyścić wody i pogorszyć ich stan czystości
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Jednolite części wód podziemnych
Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w obrębie jednolitej części wód
podziemnych o następującej charakterystyce:
Krajowy kod Jednolitej części wód podziemnych GW240011
Nazwa jednolitej części wód - 11
Ocena stanu ilościowego - dobry
Ocena stanu chemicznego – dobry
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego - niezagrożona
Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego - niezagrożona
Kod ekoregionu - 14 (zgodnie z przyjętym podziałem obszaru Europy na ekoregiony)
Zgodnie „Planem…” są to wody o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, nie zagrożone nie
osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego do roku 2015.
Występowanie poziomów wodonośnych do 300 m (z wyjątkiem rejonu Słupska: 120 – 150 m)
Cecha szczególna JCWPd:
Obszar JCWPd 11 obejmuje zlewnie Słupi, Łupawy i Łeby. Główne poziomy wodonośne
występują w utworach czwartorzędowych. Wyróżnia się zasobna struktura pradoliny RedyŁeby
Planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla jakości wód podziemnych JCWPd
11, ponieważ:
na cele realizacji i funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się poboru wód
podziemnych;
eksploatacja kruszywa nie generuje ścieków mogących zanieczyścić wody
podziemne i pogorszyć stan ich czystości. a niewielka ilość ścieków bytowych (z
kontenera socjalno-bytowego) będzie odprowadzana do szczelnego zbiornika, a
następnie będzie odbierana przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.
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Podsumowując, biorąc pod uwagę zakres i charakter planowanego przedsięwzięcia oraz
jego przewidywane oddziaływanie na środowisko można stwierdzić, że:
- planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływało na stan ekologiczny jednolitych
części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP)
- realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły”.
c) Obszary wybrzeży: nie dotyczy
d) Obszary górskie lub leśne:
Złoże znajduje się poza obszarami górskimi i leśnymi.
e) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych:
Złoże znajduje się poza obszarami ochronnymi, poza strefą ochronną ujęć wodnych oraz
poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych
f) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w
tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:
Otoczenie działek nr 20/1 i 21/1 to głównie tereny zalesione. W bezpośrednim
sąsiedztwie działek 20/1i 21/1 znajduje się eksploatowane złoże Kozin II. Teren działek
20/1 i 21/1 nie jest uprawiany rolniczo występują tu głównie łąki z gatunków roślin spotkać
można głównie najczęstsze w takich monokulturach chwasty.
W granicach terenu realizacji projektowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono istnienia
stanowisk gatunków roślin grzybów podlegających ochronie na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r., w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168,poz. 1764),
- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1765).
Na terenie projektowanej eksploatacji nie ma też siedlisk przyrodniczych wymagających
ochrony zgodnie z załącznikiem nr 1. do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16
maja 2005 r., w sprawie typów siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin i zwierząt,
wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000. (Dz. U. z dnia 30
maja 2005 r.).
Złoże znajduje się poza obszarami objętymi ochroną prawną na podstawie przepisów
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r nr 151 poz.1220 ze
zm), tekst jednolity z dnia 03.06.2013 r (Dz. U. z 03.06. 2013 poz. 627) poza obszarami
europejskiej sieci Natura 2000
Najbliżej złoża znajdują się:
- w odległości ok. 50-100 na północny zachód oraz ca 400 m na północ, a także ca 250-800 m
na wschód znajduje się Obszar Ochrony Siedliskowej NATURA 2000 „Dolina Łupawy”
- w odległości ok. 4,4 km na południe znajduje się Park Krajobrazowy Dolina Słupi
Karta informacyjna przedsięwzięcia - złoże KOZIN III
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Pomimo bliskiej odległości od złoża Obszaru Ochrony Siedliskowej NATURA 2000
„Dolina Łupawy” eksploatacja kruszywa nie powinna negatywnie oddziaływać ponieważ
zmiany związane z eksploatacją zachodzą tylko w obrębie TG wyznaczonego dla inwestycji.
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g) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone: nie
dotyczy,
h) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne:
Na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) przez „zabytek” rozumie się nieruchomość
lub rzecz ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego
działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub
naukową.
Zgodnie z ustawą „otoczeniem” jest teren wokół lub przy zabytku, wyznaczony w
decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych
zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
Zgodnie z art. 7 ustawy formami ochrony zabytków są:
1. wpis do rejestru zabytków;
2. uznanie za pomnik historii;
3. utworzenie parku kulturowego;
4. ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 8 rejestr zabytków, dla zabytków znajdujących się na terenie województwa,
prowadzi wojewódzki konserwator zabytków.
Na terenie planowanej eksploatacji brak jest zabytków i dóbr materialnych
chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków . W bliskim sąsiedztwie tj. do
200 m od projektowanej eksploatacji również nie znajdują się żadne zabytki.
Teren przedsięwzięcia nie jest ujęty ochroną konserwatorską.
W sytuacji natrafienia na znalezisko archeologiczne należy postąpić zgodnie z zapisem
art., 32 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
„Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył przedmiot , co do
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest zobowiązany:
1). Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot
2). Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia
3). Niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zbytków,
a jeśli nie jest to możliwe właściwego wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta)
i) Gęstość zaludnienia: teren planowanego zakładu górniczego jest niezamieszkały.
Najbliższe pojedyncze budynki mieszkaniowe miejscowości Kozin znajdują się w
odległości 0,5 km na północny wschód od złoża.
j) Obszary przylegające do jezior: nie dotyczy,
k) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej: nie dotyczy.
Karta informacyjna przedsięwzięcia - złoże KOZIN III
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6. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań ww. wynikające z:
a) Zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać: zasięg oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia będzie miało charakter ograniczony i czysto lokalny, przewiduje się
oddziaływanie występujące tylko w granicach działki do której przedsiębiorca posiada
tytuł prawny.
b) Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze:
planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać transgranicznie na poszczególne
elementy przyrodnicze. Przewidywany wpływ nie wykroczy poza zaprojektowany dla
niniejszego złoża teren górniczy.
c) Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej
infrastruktury technicznej:
Kruszywo z niniejszego złoża wykorzystywane będzie na potrzeby lokalnego budownictwa
i drogownictwa. Wielkość wydobycia w skali rocznej wyniesie powyżej 20 tys.m3/rok i będzie
prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych
Teren złoża zajmuje południową część działki nr ew. 1/20 oraz znaczna część (poza
pasem o szerokości ca 15-17m wzdłuż drogi asfaltowej) działki nr 1/21. Złoże znajduje się na
północny-zachód od drogi asfaltowej biegnącej z Bytowa do Lęborka. Wjazd na złoże odbywa
się bezpośrednio z szosy asfaltowej.
Natężenie ruchu pojazdów wywożących urobek jest uzależniony od wielkości zapotrzebowania
rynku na surowiec.
Poniżej przedstawiono przypuszczalne natężenia ruchu pojazdów transportujących kopalinę
przy uwzględnieniu następujących założeń:
- eksploatacja prowadzona będzie w ciągu 250 dni w roku
- w ciągu roku wydobycie może wynieść w granicach 90 – 200 tys. ton (tj. ca 400 – 800 t
dziennie).
- kruszywo wywożone będzie samochodami ciężarowymi o możliwości załadunku ca 20-30
ton.
Uwzględniając powyższe założenia wyliczono, że częstotliwość kursów wynosić będzie ca
17 - 34 kursy dziennie, co oznacza, że o tyle może wzrosnąć częstotliwość ruchu pojazdów na
drogach dojazdowych do kopalni.
d) Czasy trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:
Czas trwania oddziaływania równy planowanemu okresowi eksploatacji – ca 30-40 lat;
częstotliwość trwania oddziaływania związana będzie z ilością godzin pracy zakładu
górniczego – przewiduje się prace w godzinach dziennych przez 5 dni/tydzień;
brak odwracalności wynika ze znacznego przeobrażenia rzeźby terenu na obszarze prowadzonej
eksploatacji - eksploatacja surowca spowoduje trwałą zmianę rzeźby terenu – powierzchnia
wyrobiska po zakończonej eksploatacji złoża „Kozin III” po pozostawieniu pasów ochronnych
dla lasu wyniesie ok. 18 ha. Głębokość wyrobiska poeksploatacyjnego będzie wynosiła 12,0Karta informacyjna przedsięwzięcia - złoże KOZIN III
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25,0 m w stosunku do obecnej powierzchni terenu. Rzędne dna wyrobiska będą wynosiły od
107,0 m n.p.m. do 116,5 m n.p.m. Dno wyrobiska na całej powierzchni będzie suche.
e) Problem zmian klimatycznych związanych z odkrywkową eksploatacją kruszywa
sprowadza się do:
- obniżenia walorów klimatycznych w wyniku zanieczyszczenia powietrza,
- długookresowych zmian klimatu związane ze zmianą nasłonecznienia, retencji
- krążenia mas powietrza,
Specyficzne warunki kopalni odkrywkowej wpływają na klimat lokalny. Odsłonięte,
eksponowane, najczęściej jasne powierzchnie skał przyczyniają się do zwiększenia albedo,
czyli zwiększenia stopnia odbicia promieni słonecznych, skutkiem czego w wyrobiskach panują
wyższe dzienne temperatury powietrza w stosunku do otoczenia. W nocy z kolei,
wypromieniowywanie zgromadzonego w ciągu dnia ciepła z powierzchni pozbawionych
okrywy roślinnej jest intensywniejsze niż na terenach otaczających. Efektem powyższych
zjawisk atmosferycznych są lokalne wyższe temperatury dzienne i większe różnice temperatur
pomiędzy dniem a nocą.
Wymienione powyżej czynniki wpływające na zmiany klimatu dotyczą złóż dużych i
eksploatowanych z terenów leśnych.
Natomiast w przypadku rozpatrywanego przedsięwzięcia o powierzchni ca 18,5 ha
pylenie i emisja spalin jak też innych zanieczyszczeń pochodzących od maszyn podczas
eksploatacji złoża będzie niewielka z uwagi na małą ilość maszyn pracujących przy
eksploatacji. Emisje te będą miały zasięg lokalny (w granicach zakładu górniczego).
W związku z tym, że inwestycja położona jest na terenie rolnym nie przewiduje
się, że zdjęcie warstwy gleby mogłoby zwiększyć albedo. Z dotychczasowej obserwacji
eksploatacji sąsiednich złóż wynika, że w/w oddziaływania mają niewielką skalę i nie
wpływają generalnie na klimat lokalny.
Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw.
Emisji niezorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania
nadkładu, urabiania złoża, załadunku i transportu kopaliny. Pył powstający podczas
eksploatacji kopalin naturalnych nie zawiera związków szkodliwych. Pylenie możliwe jest przy
długotrwałej suchej i wietrznej pogodzie.
Nie ma zależności pomiędzy klimatem, a eksploatacją kopalin. Stąd wszelkie zmiany klimatu
nie wpłyną na funkcjonowanie przedsięwzięcia, w tym jego adaptację.
7. Obsługa komunikacyjna:
lokalizacja wjazdu i wyjazdu:
Złoże znajduje się na północny-zachód od drogi asfaltowej biegnącej z Bytowa do
Lęborka. Wjazd na złoże odbywa się bezpośrednio z szosy asfaltowej.
8. Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu i obiektów budowlanych
Grunty rolne na działkach objętych niniejszym wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej
od szeregu lat nie są użytkowane rolniczo.
Na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się żadne obiekty budowlane.
Karta informacyjna przedsięwzięcia - złoże KOZIN III
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9.Pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:
szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji:
 teren działek nr 20/1 i 21/1 obecnie nie jest użytkowany rolniczo. Powierzchnia
działek porośnięta jest chwastami.
Teren opracowania to uprawy rolne (głównie żyto i owies) z niewielką domieszką
chwastów. Są to monokultury, dobierane w zależności od potrzeb gospodarstw oraz
możliwości glebowych. Na terenie objętym badaniami, ze względu na suche podłoże,
najczęściej uprawiane jest żyto i owies. Pośród zbóż znaleźć można takie gatunki jak: chaber
bławatek Cyanus segetum, palusznik krwawy Digitaria sanguinalis, rumianek pospolity
Matricaria chamomilla, krwawnik pospolity Achillea millefolium, bylica polna Artemisia
campestris, komosa biała Chenopodium album, powój polny Convolvulus arvensis, jasieniec
piaskowy Jasione montana, szczaw polny Rumex acetosella, oset kędzierzawy Carduus crispus
i tobołki polne Thlaspi arvense.
Zgodnie z ewidencją gruntów powierzchnię złoża stanowią grunty rolne VI klasy
bonitacyjnej (RVI).
-

-

określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią:

Przed przystąpieniem do eksploatacji złoża z jego powierzchni należy usunąć pokrywę
glebową wraz z szatą roślinną, zniszczeniu ulegną głównie mało wartościowe zbiorowiska
segetalne.
10. Rodzaj technologii.
Podstawowe dane charakteryzujące złoże
Złoże zostało udokumentowane w 2015 r. w formie dokumentacji geologicznej w kat. C1.
Zasoby geologiczne bilansowe wynoszą 6 747,4 tys. ton kruszywa naturalnego o średnim
punkcie piaskowym 85,6 %.
Serię złożową tworzy głównie piasek, piasek z domieszką żwiru oraz w mniejszym stopniu
piasek ze żwirem i żwir z piaskiem.
Nadkład nad złożem zalega w postaci gleby oraz leżącymi pod nią warstwami piasku
zaglinionego. Jego grubość wynosi od 0,2 m we wschodniej części złoża do 2,0 m w zachodniej
części złoża
Omawiana inwestycja charakteryzuje się następującymi parametrami:
Lp
1.
2.
3.

parametr
Powierzchnia planowanej
inwestycji
Kubatura nadkładu
Warunki zalegania złoża

4.
5.
6.

Grubość nadkładu (N)
Miąższość złoża (Z)
Głębokość spągu złoża:

18,5 ha

jednostka
ha

182,8
(tys. m3)
Złoże do głębokości rozpoznania 25,0 m
suchym
Min.
Max.
Średnio
0,2
2,0
0,9
11,7
24,7
20,1
12,0
25,0
21,0

jest złożem
jednostka
(m)
(m)
(m)
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7. Stosunek N/Z
0,01
0,15
0,05
8. Strop złoża
123,7
131,9
130,4
(m n.p.m.)
9. Spąg złoża
107,0
116,5
109,5
(m n.p.m.)
10. Deniwelacja stropu złoża
8,2
(m)
11. Deniwelacja spągu złoża
9,3
(m)
Złoże na całej powierzchni jest suche. Wody nie nawiercono w żadnym z otworów
Punkt piaskowy warstwy złożowej waha się od 63,4% do 94,3%, śr. 85,6%;
Zawartość pyłów mineralnych w złożu waha się od 1,0% do 3,2%, śr. 2,3%;
Prace przygotowawcze udostępniające złoże do eksploatacji
Pierwszym etapem - przygotowaniem do eksploatacji - jest udostępnienie złoża. Polega
ono na przygotowaniu terenu prowadzenia przyszłej eksploatacji kruszywa.
Przewiduje się oddzielenie gleby od pozostałych warstw nadkładu. Nadkład usuwany
będzie przy pomocy spycharki lub koparki. Część mas nadkładowych składana będzie na
tymczasowych zwałowiskach nadkładu zlokalizowanych wzdłuż granic eksploatacji w obrębie
pasów ochronnych, część może być składowana w wyrobisku, część poza granicami złoża ale
w granicach obszaru i terenu górniczego. Nadkład zgromadzony na zwałach sukcesywnie
będzie przemieszczany do wyrobiska po wyeksploatowaniu części powierzchni złoża do spągu.
Wyprzedzenie skarpy nadkładu w stosunku do skarpy eksploatacyjnej powinno wynosić
około 10 -15m.
Kubatura nadkładu zalegającego nad złożem wynosi około 182,8 tys. m3. Wysokość
nadpoziomowych zwałowisk nadkładu będzie wynosiła max. 4 m, a nachylenie ich skarp do
350.
Urabianie złoża
Eksploatacja złoża prowadzona będzie odkrywkowo, bez użycia materiałów
wybuchowych wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym dwoma – trzema piętrami
eksploatacyjnym suchymi. Skarpa złoża będzie urabiana pod kątem ca 60o, końcowa skarpa
wyrobiska kształtowana będzie pod kątem 350 .
Prace wydobywcze prowadzone będą w dostosowaniu do warunków geologicznogórniczych złoża i możliwości technicznych maszyn używanych do urabiania złoża.
Wysokość piętra eksploatacyjnego wyniesie ca 6-10 m.
Rozpoczęcie eksploatacji złoża nastąpi północno- wschodniej części złoża jako
przejście eksploatacji ze złoża „Kozin II”, możliwe jest również inne miejsce rozpoczęcia
eksploatacji np. południowo wschodnia część złoża.
Do eksploatacji piętra suchego użyta będzie ładowarka lub koparka jednonaczyniowa
hydrauliczna.
Praca kopalni odbywała się będzie tylko w porze dziennej w godzinach 6 -22.
Nachylenie skarp eksploatacyjnych suchych wynosić będzie do 600, a skarp
poeksploatacyjnych suchych 350. Skarpy nadkładu prowadzone będą pod kątem 350.
Przedsiębiorca i kierownik ruchu zakładu górniczego dostosują wszystkie parametry
urabiania, zwłaszcza pasy bezpieczeństwa, szerokość poziomu roboczego, wysokość
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urabianego piętra przez ładowarkę i koparkę do parametrów zastosowanych do urabiania
maszyn oraz do geologiczno-górniczych warunków urabiania.
Przeróbka kopaliny
Kopalina będzie poddana przeróbce polegającej na sortowaniu na frakcje 0 - 2, 2 - 4 i 4
- 8 mm lub inne. Kruszywo sortowane będzie ruchomym przesiewaczem. Przeróbka kopaliny
odbywała się będzie na sucho. Przesiewacz na początkowym etapie eksploatacji znajdować się
będzie na terenie działki nr 1/20, później przeniesiony zostanie na teren działki 1/21. Urobek ze
ściany eksploatacyjnej będzie transportowany ładowarkami i zrzucany na kratę kosza
zasypowego, który jest w zestawie przesiewacza. Po selekcji na żądaną granulację kruszywo
przenoszone będzie przenośnikami na stożki.
Po umieszczeniu surowca w koszu zasypowym kruszywo automatycznie transportowane jest na
sita skąd trafia na przenośniki taśmowe.
Prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym.
Przesiewacz będzie miał również napęd spalinowy.
Zaplecze socjalne
Na terenie zakładu górniczego będzie się znajdowało pomieszczenie socjalno-biurowe w
którym pracownicy będą mogli spożywać posiłki oraz prowadzona będzie ewidencja sprzedaży
kruszywa.
Na terenie zakładu znajdowała się będzie również kabina sanitarna TOY–TOY z
wymiennym zbiornikiem na odpady. Ścieki bytowe wytworzone w niewielkich ilościach przez
2-3pracowników stałych na terenie zakładu górniczego odbierane będą przez wyspecjalizowane
służby tej firmy na podstawie zawartej umowy, w związku z czym nie istnieje problem
gromadzenia i usuwania ścieków oraz odpadów bytowych w granicach kopalni.
11. Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
- wariant „0” – zaniechanie realizacji przedsięwzięcia skutkowało będzie koniecznością
pozostawienia złoża bez wydobycia. Rozwiązanie takie byłoby przejawem nieracjonalnej
gospodarki surowcami naturalnymi. Wariant ten nie realizuje założeń zasady zrównoważonego
rozwoju obowiązującej w ochronie środowiska, a polegającej na łączeniu priorytetów ochrony
środowiska z rozwojem gospodarczym i uwarunkowaniami społecznymi. Zaniechanie realizacji
przedsięwzięcia, spowoduje zubożenie strumienia dostarczanego kruszywa.
Brak realizacji przedsięwzięcia oznacza pozostawienie w stanie istniejącym działki jako grunty
rolne.
Pozostawienie działki jako tereny rolne może wydawać się korzystne dla tego terenu jednak nie
istnieją żadne przeciwwskazania, by w ramach pracy rekultywacyjnych po zakończonej
eksploatacji przywrócić obszarowi działki tenże sposób użytkowania.
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Inne warianty
Wariantowanie obejmuje całe spektrum działań. Unijny dokument Guidance on EIA – Scoping
wskazuje wiele pól, na których należy poszukiwać rozwiązań alternatywnych, w tym:
 lokalizacji przedsięwzięcia,
 skali lub wielkości,
 metod budowy,
 metod eksploatacji,
 terminarza prac,
 metod likwidacji po zakończeniu eksploatacji przedsięwzięcia,
 wielkości obszaru zajętego pod inwestycję
 harmonogramu i skali czasowej przedsięwzięcia,
i innych.
Lista ta nie wyczerpuje oczywiście możliwości poszukiwania wariantów
alternatywnych, dlatego ważne jest by oprzeć analizę wariantową o cel, jakiemu ma służyć
przedsięwzięcie.
Trudno jest w przypadku złóż kruszywa czy innych rozpatrywać wariantowość inwestycji,
bowiem inwestycja ta jest bardzo specyficzna. Jest to złoże kruszywa naturalnego, które
znajduje się właśnie na działkach nr 1/20 i 1/21 obręb Kozin, które może być tylko i wyłącznie
przedmiotem eksploatacji. Budowa złoża i jego położenie warunkuje sposób eksploatacji. Do
urabiania kopaliny będą używane powszechnie stosowane maszyny: koparki i ładowarki. Dla
tych urządzeń nie ma innego racjonalnego rozwiązania technologicznego.
W przypadku tego złoża nie można rozpatrywać innej lokalizacji kopalni, ponieważ
przeprowadzone prace geologiczne wykazały istnienie złoża, a badania laboratoryjne określiły
przydatność kopaliny do celów budownictwa i drogownictwa.
Przedsiębiorca jest zdecydowany rozpocząć eksploatację kruszywa z tego właśnie złoża,
po uzyskaniu koncesji,
W przypadku tego przedsięwzięcia trudno jest mówić o wariancie alternatywnym. Nie ma
bowiem możliwości np. zmiany lokalizacji inwestycji, gdyż nie ma możliwości przeniesienia
złoża w inne miejsce, które byłoby tak samo mało konfliktowe jak to.
Reasumując złoże zalega w określonej przestrzeni i z niej może być wydobywane. W
rozpatrywanym przypadku podstawę działalności żwirowni stanowi złoże „Kozin III” o
powierzchni ca 18,5 ha znajdujące się na terenie działek nr 1/20 i 1/21.
Stąd jeśli chodzi o lokalizację nie można rozpatrywać wariantu alternatywnego
Natomiast zmiana ilości wydobywanego kruszywa może decydować o ewentualnej
wariantowości przedsięwzięcia, gdyż jest to złoże o powierzchni powyżej 2 ha i nie ma
prawnego ograniczenia wydobycia.
Zgodnie ze znajomością funkcjonowania zakładów górniczych w praktyce oraz na podstawie
literatury fachowej w prowadzeniu ruchu zakładu górniczego, nie jest możliwe wariantowanie
sposobu eksploatacji. Sposób eksploatacji zdeterminowany jest rodzajem kopaliny i sposobem
jej zalegania, wobec czego eksploatacja złoża „Kozin III” będzie zawsze prowadzona w sposób
odkrywkowy wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym.
W związku z tym wariantowanie niniejszej inwestycji jest bardzo ograniczone co wykazano
w poniższej tabeli.
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Charakterystyka wariantów przedsięwzięcia
Wariant I proponowany
Lokalizacja
Kozin III, część dz. nr 1/20 i 1/21,
przedsięwzięcia
gm. Czarna Dąbrówka, pow.
bytowski, woj. pomorskie
Wielkość
wydobycia
Roboty
udostępniające

Zwały
nadkładu

Sposób
eksploatacji

Przeróbka
kopaliny

Przewidywane wydobycie kruszywa
ca 90-200tys ton na rok

Wariant II alternatywny
Nie przewiduje się.

Przewidywane wydobycie kruszywa
ca 50-60 tys ton na rok

Miejsce rozpoczęcia eksploatacji:
Miejsce rozpoczęcia eksploatacji: Jak
Północno wschodnia część złoża
w wariancie I.
jako kontynuacja eksploatacji złoża
Po wyeksploatowaniu piętra
Kozin II. Roboty udostępniające
pierwszego, będzie eksploatowane
polegać będą na zdejmowaniu
kolejne piętro jest to niekorzystny
nadkładu z obszaru, na którym
wariant, ponieważ uniemożliwia
prowadzona będzie eksploatacja.
rekultywowanie obszaru wyrobiska
Minimalne wyprzedzenie robot
na bieżąco w trakcie eksploatacji.
górniczych w nadkładzie, przed
frontem eksploatacyjnym w warstwie
złożowej wyniesie co najmniej 30 m.
Nadkład będzie usuwany spycharką
gąsienicową lub ładowarką na
zwałowiska.
Przewiduje się, że nadkład będzie
Jak w proponowanym wariancie I.
składowany na obrzeżach eksploatacji
w pasach ochronnych dla sąsiednich
nieruchomości w granicach obszaru
górniczego (zwały zewnętrzne) oraz
w wyrobisku (zwały wewnętrzne).
Urabianie złoża prowadzone będzie
Jak w wariancie I
sposobem odkrywkowym,
wyrobiskiem wgłębnym, dwoma lub
trzema suchymi piętrami
eksploatacyjnym, systemem
ścianowym. Skarpa sucha złoża
będzie urabiana pod kątem ca 60o,
końcowa skarpa wyrobiska
kształtowana będzie pod kątem 350
(skarpa sucha).
Całość kopaliny zostanie poddana
Kruszywo nie będzie przesiewane
przeróbce w wyrobisku w granicach
złoża, polegającej na wydzieleniu
kilku frakcji
Przesiewanie będzie odbywało się na
sucho.
Do przesiewania użyty będzie
przesiewacz mobilny, który
przemieszczany będzie za ścianą
eksploatacyjną i znajdować się będzie
w wyrobisku.
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Ilość sprzętu
pracującego w
kopalni

Zaopatrzenie
maszyn w paliwo

Rekultywacja

Na terenie złoża będzie pracował
Na terenie złoża będzie pracował
następujący sprzęt: 1-2 ładowarki do następujący sprzęt: 1 -2 koparki do
urabiania złoża i do załadunku
urabiania złoża, 1-2 ładowarki do
gotowego produktu,
załadunku kopaliny na samochody
1 spycharka do przemieszczania
1-3 samochody wywożące kruszywo
nadkładu -okresowo, 2 przesiewacze
do odbiorców,1 spycharka do
do przeróbki kopaliny na sucho
przemieszczania nadkładu (okresowo)
1
Bezpośrednio z samochodu na
Jak w wariancie I
którym znajduje się kontener z
dystrybutorem paliwa, dystrybutor
ma zamontowany czujnik, który
odmierza paliwo, tak że rozlewy
paliwa podczas tankowania nie mają
miejsca
Rekultywacja prowadzona będzie na
Rekultywacja zostanie
bieżąco tj. z jednorocznym
przeprowadzona po całkowitym
opóźnieniem w stosunku do
wyeksploatowaniu złoża
postępującej eksploatacji.

12. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii.
elektryczną (kW/MW) do 15 kW
cieplną (kW/MW) …nie dotyczy
gazową (m3/h)…nie dotyczy
Prace eksploatacyjne wykonywane będą przy użyciu maszyn o napędzie spalinowym.
Przesiewacz będzie miał napęd spalinowy lub elektryczny.
Przesiewanie odbywało się będzie na sucho.
Zakład górniczy nie będzie korzystał z żadnych surowców poza paliwem i materiałami
eksploatacyjnymi dla maszyn pracujących w zakładzie. Przy założeniu pracy 10-16 h/dzień i
planowanym wydobyciu powyżej 20,0 tys. ton/rok maszyny zakładu górniczego będą zużywać
około 400-450 l paliwa dziennie.
13. Rozwiązania chroniące środowisko.
w celu minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko zarówno eksploatacji jak
również zakładu przeróbczego należy:
 Racjonalnie wykorzystywać zasoby złoża, wstępną rekultywację należy wprowadzać
już w trakcie trwania wydobycia, aby ograniczyć do minimum wielkość wyrobiska i
jego wpływ na krajobraz;
 W miarę możliwości ograniczyć hałas, pylenie oraz rozwiewanie kruszywa, zarówno w
trakcie prac wydobywczych jak i w czasie transportu;
 Używać w pełni sprawnych technicznie maszyn do urabiania złoża i środków
transportu;
 Zadbać o właściwą eksploatację i konserwację maszyn wykorzystywanych zarówno
przy eksploatacji jak również do przeróbki;
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 W trakcie rekultywacji, powstałe wyrobisko należy odpowiednio uformować tak, aby w
możliwie najmniejszym stopniu wyróżniało się z otaczającego terenu. W tym celu
konieczne jest maksymalne złagodzenie skarp i wypłycenie wyrobiska;
 Ograniczyć skutki działalności górniczej do granic wyznaczonych w dokumentacji
geologicznej oraz w koncesyjnej;
 W przypadku powstania zanieczyszczenia należy zastosować środki neutralizujące
substancje węglowodorowe (takie jakie się używa do neutralizacji drobnych rozlewów
na stacjach paliw).
Skuteczność minimalizacji zagrożeń zależy od:
- doboru właściwych technologii i materiałów chroniących środowisko,
- solidności i fachowości wykonawstwa inwestycji,
- przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska i
zdrowia ludzi w trakcie eksploatacji
Obowiązek rekultywacji terenów poeksploatacyjnych wynika z przepisów ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (art. 129, ust. 1, pkt 5 – w razie likwidacji zakładu górniczego
Przedsiębiorca zobowiązany jest przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska
oraz rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej).
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych będzie polegała na nadzorze nad
urządzeniami tak, aby substancje toksyczne i niebezpieczne, przede wszystkim ropopochodne,
nie przedostały się do gruntu i do wód gruntowych
Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodować zanieczyszczenia wód
gruntowych. Możliwość taka istnieje tylko w przypadku awaryjnych wycieków materiałów
ropopochodnych do wyrobiska lub w przypadku składowania w nim odpadów. W związku z
tym należy pracujące maszyny utrzymywać w dobrym stanie technicznym. Nie należy
składować w wyrobisku żadnych materiałów ropopochodnych, a wszelkie naprawy i
konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywać w miejscu specjalnie do tego przygotowanym
– na uszczelnionym podłożu. W przypadku awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie
przystąpić do usuwania skutków i przyczyn awarii.
W wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie jakichkolwiek odpadów i wylewanie do
niego ścieków.
Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujących maszyn i środków transportu
ulegać będą w otwartej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu. Dodatkowo należy nadmienić, iż
wszystkie maszyny Przedsiębiorcy spełniają rygorystyczne normy emisji spalin EURO 3 lub
EURO 4.
Ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest w przypadku projektowanego zakładu
górniczego niewielkie. Wiąże się ono z rodzajem zastosowanej technologii eksploatacji i
użytych do tego celu maszyn i urządzeń. W związku z tym, iż do eksploatacji i przeróbki
kopaliny użyte zostaną maszyny i urządzenia o napędzie spalinowym z zastosowaniem
hydrauliki ryzyko jest związane głównie z wyciekami oleju napędowego i oleju hydraulicznego
z układu roboczego maszyn i urządzeń. Takie sytuacje, przy stosowaniu się do wymagań
związanych z bieżącym serwisowaniem maszyn, są sporadyczne. Natomiast w przypadku
wystąpienia awaryjnych wycieków należy bezzwłocznie przystąpić do usuwania skutków i
przyczyn awarii.
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Wszelkie naprawy i konserwacje maszyn oraz pojazdów wykonywane będą poza
zakładem górniczym.
Prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego oraz rekultywacja wyrobiska
nie powinna negatywnie wpłynąć na środowisko, a wpływy eksploatacji ograniczą się do
obszaru złoża i terenu bezpośrednio przylegającego nie przekraczając granicy projektowanego
terenu górniczego.
14. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
a) Emisje do powietrza i zasięg oddziaływania.
Podczas pracy maszyn urabiających, skrywających złoże oraz transportu kopaliny do
atmosfery w wyniku spalania paliw będzie emitowany dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki
siarki, tlenki azotu oraz węglowodory ropopochodne. Emisja spalin z maszyn pracujący
bezpośrednio przy eksploatacji oraz samochodów transportujących kruszywo będzie miała
zasięg lokalny, punktowy ze względu na niską lokalizację emitorów (rury wydechowe) w
stosunku do powierzchni terenu. Wyżej wymienione oddziaływanie ma charakter znikomy z
uwagi na niewielką ilość pracującego sprzętu.
Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji
niezorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu,
urabiania kopaliny oraz załadunku i transportu. Szczególnie może to być odczuwalne w
przypadku długotrwałej suszy i przy wietrznej pogodzie. Pył powstający podczas eksploatacji
kopalin naturalnych nie zawiera związków szkodliwych.
Analiza oddziaływania pracy maszyn ciężkich oraz pojazdów ciężarowych poruszających się
po terenie złoża, które będą źródłem emisji substancji do powietrza atmosferycznego zostanie
szczegółowo przedstawiona w Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
b) Emisje hałasu i zasięg oddziaływania.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy
źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami Laeq D i Laeq N, podane są w tabeli „Dopuszczalne
poziomy hałasu w środowisku” załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. W sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr
120, poz. 826). Jest nowe rozporządzenie
Wskaźniki LaeqD i LaeqN mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania
ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.
Dla hałasu emitowanego przez instalacje, wskaźnik LaeqD odnosi się do przedziału
czasu odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie
następującym, a wskaźnik LaeqN odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 1
najmniej korzystnej godzinie nocy.
Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia
dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej
ochrony przed hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla
terenów, gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy
dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja
urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na ścisłe związki między ochroną środowiska
przed hałasem, a zagospodarowaniem przestrzennym.
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W świetle powyższego rozporządzenia obiektami akustycznie chronionymi jest
zabudowa mieszkaniowa.
Najbliższe tereny chronione akustycznie – tereny zabudowy miejscowości Kozin są
oddalone o 0,5 km od złoża.
Analiza emisji hałasu i zasięg oddziaływania zostaną szczegółowo przedstawione w
Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
c) Ilość i sposób odprowadzenia ścieków socjalno-bytowych:
Ścieki socjalno-bytowe mogą powstawać w związku z przebywaniem na terenie zakładu
górniczego pracowników. Przewiduje się zainstalowanie przenośnej kabiny sanitarnej
typu Toy Toy. Ścieki będą wywożone przez firmę specjalistyczną. W związku z tym nie
istnieje problem gromadzenia i usuwania ścieków w granicach kopalni.
d) Ilość i sposób odprowadzenia ścieków technologicznych: nie przewiduje się;
e) Ilość i sposób odprowadzenia wód opadowych: wody opadowe będą samoistnie
wsiąkały w powierzchnię terenu lub zbierały się w zawodnionych częściach wyrobisk.
f) Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami:
W związku z projektowaną eksploatacją kruszywa nie powstaną odpady w rozumieniu
Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r., gdyż przepisów tej ustawy nie stosuje się do
mas ziemnych lub skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż,
jeśli koncesja na wydobywanie kopalin … lub miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego określa warunki i sposób ich zagospodarowana” .
Zdjęty znad złoża nadkład i usunięte przerosty będą wykorzystywane na miejscu dla
potrzeb rekultywacji, co oznacza że te masy ziemne nie będą zakwalifikowane jako odpad.
Klasyfikowanymi odpadami powstającymi w trakcie funkcjonowania zakładu górniczego będą
zużyte materiały eksploatacyjne z maszyn. Będą to oleje silnikowe, akumulatory, odpady
gumowe. Odpady te będą gromadzone w odpowiednio przygotowanych miejscach poza terem
eksploatacji kruszywa i przekazywane uprawnionym firmom do utylizacji. Należy tu
zaznaczyć, że ilość odpadów będzie znikoma, biorąc pod uwagę ilość maszyn używanych do
eksploatacji (około 2-4 szt.)
L.p.

Rodzaj odpadu

Kod odpadu

1.

Mineralne oleje silnikowe,
przekładniowe i smarowe nie
zawierające związków
chlorowcoorganicznych
Sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym
filtry olejowe nie ujęte w innych
grupach), tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne

13 02 05*

Źródło powstawania
odpadu
wymiana oleju
silnikowego i
przekładniowego

15 02 02*

zużyte ubrania
robocze, czyściwo

2.
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3.
4.

zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
Zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy (świetlówki)
Zużyte opony

16 02 13*
16 01 03

wymiana źródeł
światła (świetlówki)
zużyte opony z
maszyn roboczych

Serwisowanie maszyn znajdujących się w zakładzie górniczym prowadzone jest przez
zewnętrzne firmy serwisowe – w związku z czym odpady powstałe w wyniku tych usług
stanowić będą odpad serwisanta. Oznacza to że nie będą gromadzone na terenie złoża. Ponadto
wszelkie naprawy sprzętu będą wykonywane poza wyrobiskiem.
g) Ilość i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń:
- ładowarki kołowe – szt. 1 – 2,
- koparki – szt. 1-2;
- spycharki – szt. 1 (okresowo),
- przesiewacz – szt 1-2.
14. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska),
spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości
środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.
Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008. Nr 25, poz. 150 i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2013r. o zmianie
ustawy Prawo ochrony środowiska” (Dz. U. z 2012. poz. 460) obszary ograniczonego
użytkowania mogą być tworzone wyłącznie dla: oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów
komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji energetycznych oraz
instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych w przypadku, jeżeli
z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wynika, że mimo zastosowania
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem inwestycji.
Z powyższego wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma prawnych
możliwości tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Uciążliwości dla środowiska
związane z eksploatacją złoża zamkną się w granicach terenu górniczego, który będzie
ustanowiony w decyzji – koncesji i który nie przekroczy granic własności Przedsiębiorcy.
15. Podsumowanie
Poniżej przedstawiono podsumowanie uwzględniające zapisy art. 63 i art. 81 ustawy z
dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227 ze zm., t. jedn. Dz. U. 2013 poz. 1235)
- W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna
Dąbrówka” uchwalonego uchwałą Nr IV/26/2002 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30
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grudnia 2002 r., zmienionego uchwałą Nr XVI/140/2004 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia
30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka, zmienionej uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Gminy
Czarna Dąbrówka z dnia 19 lutego 2015r., zmienionej uchwałą Nr VI/56/2015 Rady Gminy
Czarna Dąbrówka z dnia 27 kwietnia 2015r,
analizowany teren przeznaczony jest pod eksploatację kruszywa naturalnego
- planowane przedsięwzięcie obejmuje złoże „Kozin III” o zasobach 6 747,4 tys ton i
powierzchni ca 18,5 ha.
- Eksploatacja złoża będzie prowadzona na cele lokalne. Kruszywo ze złoża będzie
wykorzystywane dla celów drogownictwa i budownictwa ogólnego.
- Planowane wydobycie kruszywa naturalnego metodą odkrywkową jest przedsięwzięciem o
stosunkowo wysokiej skali pod względem oddziaływania na środowisko, złoże ma
powierzchnię przekraczającą 2 ha i roczne wydobycie na poziomie powyżej 20 tys. m3.
- Nie występuje zagrożenie wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych ponieważ w
bliskim sąsiedztwie znajduje się jedno złoże, którego eksploatacja skończy się mniej więcej w
trakcie rozpoczęcia eksploatacji złoża „Kozin III” w związku z czym omawiane
przedsięwzięcie będzie oddziaływać w sposób skumulowany na emisję hałasu , emisję
zanieczyszczeń czy zmiany w krajobrazie w bardzo krótkim okresie.
- Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka wystąpienia poważnej awarii ani skutków
transgranicznych.
- Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych
zawartych w „Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły”.
Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
- Rejon złoża położony jest w odległości ca 0,5 km od obszarów zwartej zabudowy
miejscowości Kozin oraz poza obszarami głównych zbiorników wód podziemnych i poza
strefami ochronnymi ujęć wód.
- Inwestycja znajduje się poza obszarami podlegającymi ochronie ze względu na występowanie
gatunków roślin lub zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym poza obszarami Natura
2000. Lokalizacja i rodzaj przedsięwzięcia oraz lokalne i okresowe oddziaływanie na
środowisko wykluczają możliwość wpływu na gatunki dla których wyznaczono obszary Natura
2000 oraz ewentualną modyfikację warunków ekologicznych na tych obszarach.
Rodzaj i skala możliwego oddziaływania
- Prognozowane oddziaływanie na środowisko będzie minimalne i okresowe (ograniczone do
okresu eksploatacji złoża, która będzie w przypadku tego złoża trwała ca 30-35 lat).
- Przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska i nie będzie miało negatywnego
wpływu na zdrowie ludzi.
- Przedsięwzięcie nie wymaga monitorowania stanu środowiska.
- Realizacja inwestycji nie zagraża interesom osób trzecich.
- Planowane przedsięwzięcie będzie spełniało obowiązujące wymagania z zakresu ochrony
środowiska.
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Należy podkreślić, że udokumentowane piaski należą do kopalin licznie występujących
(pospolitych). Z punktu widzenia ochrony złóż oraz z uwagi na wymagania ochrony
środowiska – złoże zostało zaliczone do klasy 4A – złoże mało konfliktowe (wg „Zasad
dokumentowania złóż kopalin stałych” wydanych przez Ministerstwo Środowiska w 2002 r.).
Oznacza to, że eksploatacja złoża jest możliwa bez spełnienia specjalnych wymagań odnośnie
ochrony środowiska. Prawidłowy sposób ochrony, właściwe wykorzystanie zasobów a także
właściwa gospodarka złożem oraz kierunki eksploatacji, zostanie przedstawiony we wniosku o
wydanie koncesji na eksploatację kruszywa złożonym do Starostwa Bytowskiego, po
otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Opracowała
mgr Ewa Gurzęda.
Załączniki
1. Mapa topograficzna rejonu złoża w skali 1 : 10 000 przedstawiająca zagospodarowanie
terenu wokół planowanej inwestycji
2. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000
Dla potrzeb niniejszej karty wykorzystano następujące materiały:
1. Dokumentacja geologiczna złoża piasku „kozin III” w kat. C1 opracowana w 2012 r.
przez Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda z Gdyni.
2. Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża piasku „Kozin III” w kat. C1 opracowana
w 2015 r. przez Usługi Geologiczne Ewa Gurzęda z Gdyni
3. Prussak W., Pikies R.— Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 ark. Czarna
Dąbrówka (23). Materiały Archiwalne PIG.
4. Kondracki J., 2000 — Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski. Warszawa.
5. W. Prussak, 2000 — Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Czarna
Dąbrówka nr 23. PIG. Warszawa
6. Praca zbiorowa, 2005 — Raport dla obszaru dorzecza Wisły z realizacji art. 5 i 6 zał. II,
III, IV Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Rzeczpospolita Polska. Ministerstwo
Środowiska. Warszawa.
7. Praca zbiorowa, 2013 — Jednolite części wód podziemnych w Polsce. Charakterystyka
hydrogeologiczna i geologiczna. Państwowa Służba Hydrogeologiczna. PIG.PIB.
Warszawa.
8. Praca zbiorowa, 2011 — Ocena stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części
wód podziemnych w 2010 r. Inspekcja Ochrony Środowiska. Biblioteka Monitoringu
Środowiska. Warszawa.
Ponadto:
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS
http://baza.pgi.waw.pl/igs/
http://geoserwis.gdos.gov.pl
http://www.psh.gov.pl/
http://www.kzgw.gov.pl/
http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/ http:
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