
B u R tl l sl RZ tlszc Z0 N 0 WA
Pla. P |suJsI eoo l

96_]201,1śZcżoŃóW
tel. cenkala (0-46) 858 28 20
sehrelanat (0_46, 858 28 40

G.6220.23.2o2o -JJ
l\,4szczonów, dn 24-02-2a23 l

oBWlESzczENlE

Burmistlz Mszczonowa na podstawie ań, 38 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 2022 r,

poz. 1029, ze zm.), zawiadamia, żeWdniu 24luly 2023 r. naWniosek Pani Agnieszki
odrzygóżdż - zaządcy sukcesyjnego AREX Arkadiusz Janiszewski, Wydana została
decyĄa znak G.6221.23.2020.JJ o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na:

,,Dalszej eksploatacji piasków ze zloża ,Dębiny osuchowskie 1", połoźonego na terenie
Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie MSZczonóW, poszerzonego o część działki nr 1/1

oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj. do rzędnej 'l56 m n,p,m,",
powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zainteresowanych, że istnieje
moźliwośó zapoznania się z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj, W dniach poniedziałek, Morek, czwańek W godz. od 800 -,t600, w środę W godz. od

800 *1700, a w piątek w godz. od 800 -1500,
Niniejsza informacja oraz treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

WW. przedsięWzięcia zostaje podana do Wiadomości przez zamieszczenie
W publicznie dostępnym Wykazie danych oraz na stronie Biuletynu lnformacji Publicznej
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie (bip,mszczonow.pl). Ponadto obwieszczenie
Wywieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Użędu Miejskiego W Mszczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W solectwie osuchóW.

TRZ

ng iflż. Jozef

otrzvmuia: (do wvwieszenia na tablicv oołoszeń (14 dni):

1, Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP,
2, lnwestor przedsięWzięcia - proszę o Wywie§zenie na tablicy ogłoszeń W miejscu

realizacji inwestycji,
3, Sołtys sołectwa osuchóW, Dębiny osuchowskie - proszę o Wywieszenie na tablicy

ogłoszeń W sołectwie;
4, Na. J.J. 24.02.2023l.

0,\



W}^,vieszono dnia

zdjęto dnia

Po zqęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Użąd [liejskiW lMsżczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

sprawę prowadzi J, Jackowska
tel, 046 858 28 33

(peczęĆ Urzędu/|ńWeśtora/sołysa, oraz daty pótwedża]ace WyWeszen e
z podpisem óśoby Upoważn one] )
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DEcYzJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań,71 ust, 2 pkt 2, alt. 75 ust, 1pkt4, olaz ań- 82 iań.85 ust, 1

ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz- U. z2022l., poz. 1029, dalej ustawą'ooś"), a także § 3 ust, 1 pkt 40 lit. a
tiret czwańe i Siódme Rozporządzenia Rady lv]inistróW z dnia 10 Września 20']9 r,

W sprawie przedsjęWzięc mogących znacząco oddziałlTr'ac na środowisko (Dz, U,
z 2alg r., poz '1839, ze zm.), oraz ań. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca ,1960 r. Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z2o22 r,, poz- 2ooo, ze zm-),

> po rozpatrzeniu Wniosku Pani Agnieszki odrzygóżdż, która po śmierci brata Pana
Arkadiusza Janiszewskiego lesl zażądcą sukcesyjnym AREX Arkadiusz
Janiszewski - W spadku, NoWe Grocholice ul. WaryńSkiego 43A, 05-090 Raszyn,
W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na,,Dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża,,Dębiny
osuchowskie 1", położonego na terenie Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie
l\łszczonóW, poszerzonego o część działki nr 1l1 oruz do głębokości około 20 m
poniżej zwierciadła Wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m,", powiat żryrardbwski,
Województwo mazowieckie;

> po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu warunków realizacji przedsięWzięcia
z organem Wymienionym W ań. 77 ust. 1 i4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U,
z2o22l., poz. 1029, ze zm-),

> po pżeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko WW. przedsięWzięcia oraz
udziale spoleczeństwa W postępowaniu W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na,,Dalszej

eksp|oatacji piasków ze złoża ,,Dębiny osuchowskie ,|", położonego na terenie Wsi
Dębiny osuchowskie, W gminie Mszczonów, poszerzonego o część działki nr 1/'l

oraz do głębokości około 20 m poniże' zwierciadła wody, tj. do rzędnej 156 m
n.p.m.", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie.

1. Rodzaj i mieisce realizacii przedsięWzięcia:
Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na dalszej eksploatacji piaskóW ze złoźa,,Dębiny
osuchowskie 1" na terenie miejscowości Dębiny osuchowskie, poszerzonego o część
działki o nr ewidencyjnym 1l1 oraz do głębokości ok. 20 m poniżej zwierciadła Wody,
Eksploatacja złoża będzie prowadzona na powierzchni ok. 1,4 ha. Maksymalna roczna
Wielkość Wydobycia Wynosić będzie do 20 tys. m3 , W sąsiedztwie przedmiotowego złoża
zlokalizowane są inne złoża,
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Złoże "Dębiny osuchowskie 1" położone ]est W Województwie mazowieckim, W powiecie

zvlardowskim, w gminie N4szczonŃ, w północno - zachodn'€l, cześci wsi Debiny

3;;;;;;;" po.u" o"t"tniri zabudowaniami, Plelwotnie złoże "Debiny Osuchowskie 1"

;ył;';j;il;;ń";"ne w północno - zachodniej części działki o nr ewid, 2/1, Aktualnie

]Ó.junl" ono poszellone o północna cześć dziajki nl ewid, 1/1 na powierzchni 0,b58 ha

;;;;;;;ó Ńi;,r"ł,n,.ioz^ do qłeboxości ok, 20 m poniżej Zwiercladła WooY, ti, do

rzędnej 156 m n p,m oble Wymlenlońe powyżej działkl granicza od północneqo - zachodu

7 działka o nr ewid, l l l we wsi 'LutńóWia któń róWnież jest Wsoóh,l,/łasnością

Wnioskodawcy/l nwestora.
;;;;;;il;a;;icą złoza ,,OęOiny Osuchowskie 1" znajduje się działka rolna o nr

ewid, 1/2, dla którei pozostawiony zostanie pas ochronny o szerokości 6,0 m, Działki przy

pozostałych granrcach 7łoza są wspołwłasnoscią WniÓSkodawcy/lnwestora, a ponadto

^nza rł<nhnr|nia olanica złoża,""t 
"ńpió"to*"n" 

)łoże oiaskóW ,,Debiny osuchowskie 2,,

:"fi;ilffiil;.Ćn"o"i"' gra"i"" złoża jest eksploatowane, złoże piasków "Debiny

óJ""ń,i,iri" 3 , które docelowo będa eksploatowane lówniez do głębokości ok, 20 m

poniżei ZWierciadła Wody,
Ń; ;i;;"; ze złożami .Dębiny Osuchowskie 2' i ,Debiny Osuchowskie 3

'""Łnir""iJ**urii"*"'"r Jo-r.ęÓ""l 156 m n p,m" tj około 20 m poni/ej zwielc adła

*"Ou, l"""Ov' zostana wyekspiouio*un" do spągu bez pozoslawiania shat

"#ł"o[""a"b"ń'-*' "X"ipa"i, 
wvrobiska końcowego, Pozwoli to na optyma|ne

;;-k;;ryU;,; laŚobow ze wszystkici sąsiadujących ze sobą żóż, a tym samym

racjonalną gospodarkę złożaml
w-'o"li.ei óológłos ci'od złoża rozciągają się obszary,leśne, grunty upraw rolnych, łąki

i nA§hrviśka Naibliźsze .aouoo*"ni"'ńL",kilne zlokalizowane są wzdłuż drogi lokalnej

],i"i,;;;",;,;;;"-J"nó"u"no*.ki"n, Całe złoże,,Dębiny osuchowskie 1"znajduje się

;' g",;;;;;ń 
"ńi;;;;ło _ Raoziejowickiego z doliną ślodkowei Rawki obsza.U

Ćn,"orln"go Krajobralu, dla którego obowiaŻuja regulacje zawańe w Rozporządzeniu

Ńi ir W"i,*"ay Mazowieckiego i a,i^ Zs 
'siórpnia 

2006 r, w sprawie Bolimowsko -
riio.Lli,*i"rii.gó z Óoliną środTkowej Rawki obszaru chronionego Kraiobrazu (Dz, Urz,

Woj. Maz, Nr 178, poz, 6936 ze zm,),

2.|stotneWarunkikorzystaniaześrodowiskawfazierealizaciiieksploatacjilub-' 
"-jv'r.rł""i" 

przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności

oc'hrony cenńych wartości pizyrodnicz!ch,-zasobów naturalnych i zabytków

oraz ograniczenia uciążliwości dla terenoW sąslednlcn,

Realizacia l eksploatacja plzedslewziecia powlnna odbywac Sie zgodnie z /ałożeniami

iri'r3i"'"'ńi""v,i ,', ,"pi,"L, Xto'.1, opracowany zoslał we w3e_snlu 2021 l, pl7ez Pana

bartosza Szymusit a. lepIezentuiącego PPUH -BaSZ" 26-2oo Końskie Ul, Polna 72,

Ww, dokument uzupełniony został W kwielnlu 2022 l,,,

Pl;;;;;; 
-;;.;;;ięwzięóie 

będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem

następujących WarunkóW:
ji'"t'*p'"Śr"a"ń pzed podjęciem prac związanych z lealizacją inw€stycji, należy dokonać

kontroli terenu pod kątem Występowania gatunkóW objętych ochloną i ich Siedlisk oraz

"n"ii.y 
prr"pidO* z'zakreiu ochrony g}tunkowej;, analiza winna byc prowadzona

io*"ćz'* kontekście możliwości uzysłźnia decyżli zezwa|ające1 na odstępstwa od

zatazow ouowiązulących w stosunku do wrł, formy ochrony przyrody; kontrolę należy

orowadzićoodnadzoremprzyrodntczym:Wprzypadkuldentyfikacji9atunku
il;j..;;;J;-"J.ł" ""l"rv 

óokonac analizy pr7episóW oraz uzyskac decyzie

i*""irti":iiĆi1'..rJii oOowiązulącycn w stosunku do wrł 
,formy 

ochrony przyrody:

)| 
^l7..l1 

lózDoczeciem robot oiar'* i"n t,akcle należy kontrolowac teren budowy pod
'' [;i;;;;-J"-.-oś; .*i"ń i Umożliwió im Ucieczkę lUb przenieść je poza teren budowy

2



W bezpieczne dla nich miejsce; przeniesienie gatunkóW należy prowadZic pod
nadzorem przyrodniczym, z zastosowaniem przepisóW odrębnych;

3) eksploatację złoża WykonnMać na powierzchni nie plzekracząącą 1 4 7 10 m2,
4) Wszystkie maszyny i urządzenia pracujące na terenie inwestycji utrzymywać W dobrym

stanie technjcznym i konserwować systematycznie W sposób prawidłowy, pozwalający
na uniknięcie WyciekóW płynóW technicznych i paliW do środowiska gruntowo-Wodnego;

5) miejsca postojowe dla pojazdóW i maszyn Wznaczyć poza terenem Wyrobiska
górniczego;

6) miejsca prowadzenia drobnych prac naprawczych i konSerwacyjnych eksploatowanych
maszyn zorganizować poza obszarem górniczym, W Sposób zabezpiecząący plzed
przedostawaniem się ewentualnych WyciekóW do środowiska gruntowo Wodnego;
Wszelkie remonty oQz przęg|ądy maszyn dokon},\Mać poza telenem kopalni;

7) prace Wydobywcze prowadzic Sposobem odkryWkowym, jednym piętrem
Wydobywczym W systemie ścianowym z Warstwy suchej ijednym piętrem z Warstwy
zawodnionej;

8) kruszywo urabiane spod Wody gromadzić na Suchym poziomie eksploatacyjnym, na
obwałowanej części Wyrobiska, celem odSączenia Wody; składować W sposób
niepowodujący zakłócenia WarunkóW odpływu Wód opadowych znajdujących się na
gruncie, bez szkody dla gruntóW sąSiednich;

9) eksploatację złoża prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;
10)teren przedsięWzięcia Wyposazyc W ślodki do neUtralizacji rozlanych substancji

ropopochodnych (sorbentóW); W przypadku jch awaryjne9o Wycieku Zanieczyszczenie
niezwłocznie usUnąc, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych
wzekazwać uprawnionym podmiotom 

;

11)na etapie reaIizaąi i eksploatacji Wodę na cele Socjalne dostarczaó z Wodociągu
W obrębie zaplecza socjalnego, jakie znajduje się na terenie bazy lnwestora;

12)ścieki bytowe powstające na etapie realizacji ieksploatacji odprowadzać do szczeInych
zbiornikóW bezodpływowych przewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opńżniać
(nie dopuścić do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot i Wywozić
do oczyszczalni ściekóW;

13) nadkład zdejmować W okresie, który charakteryZuje się żnaczną Wilgotnością powietrza
i znacznymi opadami atmosferycznymi W okresie od jesieni do Wczesnej Wiosny;

14)prace Wydobywcze i ruch pojazdóW po terenie inwestycji związany z obsługą
przedmiotowego przedsięWzięcia prowadzić Wyłącznie W godzinach od 6,00 do 22,00;

1s)Ze Względu na Zlokalizowaną W niedalekim sąSiedztwie zabudowę mieszkaniową -
W celu ograniczenia uciążliwości pIanowanej eksploatacji złóż - przewiduje się
mozliwość prowadzenia róWnolegle urabiania kopaliny maksymalnie na dwóch złożach;
ma to na celu ograniczenie ilości maszyn isprzętu ciężkiego placującego jednocześnie
w wyrobisku,

16)inwestor Winien zapoznać pracownikóW z zasadami ochlony środowiska na terenie
kopalni;

17)zgodnie z ań. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronje zabytkóW i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2021 poz- 710 ze Zm,), W przypadku odkrycia W trakcie prac
ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on Zabytkiem
na|eży:

t wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkMy
przed m iot,

. zabezpieczyć ten przedmiot j miejsce jego odkrycia, przy użyciu
dostępnych środkóW,

. niezwłocznie zawiadomić Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserll'/atora
ZabytkóW W Warszawie o zdarzeniu,



18)W projekcie Zagospodarowania zloża na|eży przedstawic Wlyczne i założenia do
rekultywacji Wyrobiska poeksploatacyjnego;

1g)prowadzenie na bieżąco rekultywacji W miaIę jak grunty Stają się Zbędne do
eksploatacji;

20)po zakończeniu eksploatacji powierzchni należy uzyskac decyzję uznającą
rekultywację Za zakończoną Wyrobiska;

21)ze Względu na SąSiedztwo terenów chronionych przed nadmielną emisją hałasu, na
granicy pomiędzy działką nr ew,2l1 i działką nr ew. 1/1, a istniejącymi posesjami
mieszkalnymi należy Wykonać Wały ziemne o WĄ/sokości min, 2,0 m, które będą
stanowic bariery akustyczne,

22)plzewidziany do pracy przesiewacz, który będzie obsługiwał Wszystkie istniejące
złoża (,,Dębiny osuchowskie 1, 2, 3 i 4") na działce m ew, 2l1 naleźy umiejscowić
W miejscu centralnym istniejącego Wyrobiska bądź W części północnej Wymienionej
dzialki, po zawarciu stosownych uzgodnień

z3)na|eży prowadzic stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń techno|ogicznych
Wykorzystywanych na terenie kopalni oraz utrzymywac pełną ich sprawnośc,

24)bieżące naprawy i przeglądy techniczne pojazdóW mechanicznych Wykorzystywanych
na te.enie kopalni należy prowadzić Wyłącznie na terenie specjalnie Wyznaczonego
stanowiska posiadającego Szczelne podłoże, Stanowiące zabezpieczenie przed
przenikaniem substancji ropopochodnych do środowiska, serwis inaprawy należy
zlecić specjalistycznej firmie, która róWnież Winna zagospodarowac odpady powstałe
W Wyniku prac serwisowych.

2s)teren przedsięWzięcia znąduje się W granicach Bolimowsko - Radziejowickiego
z doliną środkowej Rawki obszaru chronionego Krajobrazu, Złoże Znajduje się poza
obszarami Wchodzącymi W skład Europejskiej sieci Ekologicznej Natura 2000,
Najbliższy obszar Natura 2000, to specjalny obszar ochrony Sied|isk Dąbrowa
Radziejowicka PLH 140003, którego granica przebiega W odległości ok, 12,9 km na
północny zachód od terenu planowanego przedsięWzięcia, Planowane
przedsięWzięcie nie będzie powodowac negatywnego oddziaływania na siedliska
przyrodnicze chronione W ramach WW. obszarU,

26)inwestor nie przekroczy ustawowych norm W zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu do środowiska.

3, wymagania dotycące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w koncesji na Wdobwanie kopalin:

1) Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża
,,Dębiny osuchowskie 1" na terenie miejscowości Dębiny osuchowskie,
poszerzonego o część działki o nr ewidencyjnym 1l1 oruz do głębokości ok. 20 m
poniżej zwierciadła Wody,

2) Eksploatacja WW. zloża będzie prowadzona na powierzchni ok, 1,4 ha.

3) l\łaksymalna roczna Wielkość Wydobycia Wynosió będzie do 20 tys. m3.

4) Do eksploatacji złoża na|eży używac typowego sprzętu, tj. ładowarki bądź koparki,
Spycharki, posiadających niezbędną dokumentację techniczno-ruchoWą.

5) Złoże krusz)^/va naturalnego 'Dębiny osuchowskie 1" posiada opracowaną
Dokumentację geologiczną złoźa kruszywa naturalnego Dębiny osuchowskie 1

W kat. c1" przy]ętą przez starostę Zyrardowskiego zawiadomieniem
nr oŚ.v.7512lN1I20o9 z dnia 05,06.2009 r, oraz Dodatek nr 1 do Dokumentacji
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geologicznej Złoża kruszywa naturalnego ,,Dębiny osuchowskie 1", który Stanowi
integralną częśc podstawowej dokumentacji geologicznej, Dodatek ten Został
opracowany Z powodu podjęcia decyzji o poszerzeniu złoża o część działki nr ewid,
1l1 oraz na całej powierzchni złoża do głębokości 20 m ponizej zwierciadła Wody,
W tym celu W granicach działki nr ewid. 1/1 Wykonano 2 otwory Wieńnicze do
głębokości ok, 20 m poniżej zwierciadła Wody oraz pobrano próbki piaskóW do
badań laboratoryjnych, Roboty geologiczne Wykonano W opalciu o ,,Projekt robót
geologicznych dla rozpoznania i poszerzenia złoża olaz opracowania dodatku nr 1

do dokumentacji geologicznej złoża kruSZyWa natuIalnego,,Dębiny oSuchowskie ,1",

Zatwieldzony decyzją Starosty Zyrardowskiego oŚ.6527 .1.2019.Kz z dnia
a7-10-2019 r, Ponadto do sporządzenia Dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej
Wykorzystano informacje geologiczne z Dokumentacji geologicznej złoża piaskóW
,,Dębiny osuchowskie V",

6) W projekcie zagospodarowania Złoża na|eży wydzielić zgodnie z polską normą PN-
G-02100 ,,Szerokośc pasóW ochronnych Wyrobisk odkryWkowych" i Stosownymi
uzgodnienjami, pasy ochronne od gruntóW Sąsiednich (z wyłączeniem żóż
SąSiednich Ziokalizowanych na działkach nr ew- 211 i 1l1\-

7) lnwestor powinien zapewnic racjonalne i prawidłowe Wykorzystanie ZasobóW Złoża
poprzez odpowiednią organizację pracy olaz prowadzenie Wydobycia zgodnie Z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi W odkryWkowych
zakładach górniczych Wydobywających kopaliny pospolite, Winien zapoznac
pracownikóW z zasadami ochrony środowiska na terenie kopalni,

8) Praca kopalni (zaróWno eksploatacja kruszywa naturalnego jak i jego vVyM/óZ)
powinna odbywać się WyĘcznie W porze dziennej, tj, maksymalnie W godzinach od
600 _ 22a0.

9) wjazdlryjazd z drogi publicznej na teren kopalni dla samochodów ciężarowych
należy usytuowaó zgodnie z przyjętymi założeniami, tj. istniejącą drogą Wewnętrzną
na działkach nr ew. 11612, 115 i 'l14, po zawarciu stosownych umóW z ich
Maścicielami.

1 1)W/W przedsięWzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto obszar przyszłej
eksploatacji powierzchniowej, objęty zaróWno terenem jak i obszarem górniczym,
jest W całości położony na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną
środkowej Rawki obszaru chronionego Krajobrazu, dla którego obowiąZują
przepisy zawańe W Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego Z dnia 25
sierpnia 2006 r- (Dz- Ulz- Woj, l\y'az,, Nr 178 poz, 6936 Z późn, Zm,),

,12)Wszelkie użądzenia emitujące hałas powinny spełniaó normy hałasu, przewidziane
dla otaczającej zabudowy.

13)Konieczne są: ochrona Wańości przyrodniczych, ograniczenia uciązliwości dla
terenóW dróg powiatowych i gminnych oraz pryWatnych działek.

14)Korzystanie ze środowiska naturalnego związane z realizaąą, eksploatacją
i ewentualną likwidacją planowanego przedsięWzięcia będzie 09raniczone do
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1o)Drogi przejazdowe W obrębie kopalni oraz droga Wewnętrzna W okresie ]etnim
Winny być zraszane Wodą (zapobieganie emisji Mórnej zanieczyszczeń pyłowych),



niezbędnego minimum izgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska.

4, Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
W odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładóW stwarzaiących
zagrożenie wysĘpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 200l r. - Prawo ochrony środowiska.

Pod pojęciem awarii przemysłową na|eży rozumiec Zdarzenia np, pożar, eksplozja,
rozszczelnienie instalacji, Wydostanie się Substancji zanieczyszcząąęych W dużych
ilościach do środowiska mogących W}avołać niekorzystne zmiany W jakości jego
komponentóW, Eksploatacja złoża, do której użyv/a się maszyn typu koparka lub
ładowarka lub pogłębiarka ssąco - tłocząca, nie będzie p7yczyną Wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, GłóWnym zagroźeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi
przeb}"lvających na terenie objętym inwestycją jest zanieczyszczenie gruntóW i Wód
podZiemnych substancjami ropopochodnymi pochodZącymi Z eksploatowanych pojazdóW
mechanicznych, celem Zapobieżenia tego typu awariom i zminimalizowaniu ich SkUtkóW
należy dbać o Właściwy stan techniczny sprzętu górniczego a Wszelkich napraw
i konseMacji należy dokonywać poza Wyrobiskiem W miejscu przygotowanym do
prowadzenia napraw bądź Wyspecjalizowanych serwisach,

W fazie eksploatacji możliwe zagrożenie dla środowiska stanowi zanieczyszczenie
gruntóW iW następstwie Wód podziemnych Substancjami ropopochodnymi pochodzącymi
z eksploatowanych maszyn roboczych oraz pojazdów mechanicznych, W celu
zminimalizowania zaqożenia awarią należy zadbac o Właściwy stan techniczny maszyn
i pojazdóW ciężarowych, Eksploatacja złoża będzie prowadzona z Wykorzystaniem
maszyn o napędzie spalinowym, które odznaczają się duźą mobilnością W porownaniu
z maszynami o napędzie eiektrycznym, Drobne naprawy sprzętu górniczego odbywać Się
będą W bazie Przedsiębiorcy, jaka znajdUje się W odległości ok, 200 m od
dokumentowanego złoża, Większe naprawy będą Wykonywane W Wyspecjalizowanych
serwisach, W Związku z tym na terenie inwestycji nie będą Występować zaglozenia
związane z przedostawaniem się do środowiska Wszelkich substancji ropopochodnych
(Smary, oleje) na terenie inwestycji, Wszystkie maszyny i pojazdy zatrudnione przy
eksploatacji złoża powinny być zabezpieczone przed Wyciekiem Substancji
ropopochodnych do gruntu, aby Wyeliminować potencjalną możliwość jego skażenia,
a pośrednio także Wód gruntowych, W tym celu powinny być przeprowadzane okresowe
przeglądy szczelności instalacji paliwowych i olejowych W stosowanych maszynach.
Niedopuszczalne jest róWnież tankowanie maszyn W Wyrobisku, W miejscu do tego nie
plzeznaczonym, a także składowanie W Wyrobisku odpadóW komunalnych bądź
przemysłowych, zńaszcza skazonych chemicznie, celem zapobieźenia Wystąpienia
powyżej opisanych zagrożeń, należy dbać o Właściwy stan techniczny pojazdóW. W bazie
lnwestora znajduje się pojemnik z sorbentem, na Wypadek nagłej awarii inStalacji
W maszynach, Prawidłowy sposób prowadzenia eksploatacji iWarunki środowiskowe, W
których będzie się ona odbwać, nie będą powodowac s}łuacji awaryjnych, Jedynie Zle
prowadzona eksploatacja może doprowadzić do zagroźeń dla bezpieczeńshrr'a ludzi, ze
strony pracujących maszyn oraz stromych skarp WyrobiSka,

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środoWisko
W odniesieniu do przedsięWzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
W spmwie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięWzięcie zostanie W całości zrealizowane na ter}łorium
Rzeczypospolitej Polskiej W Znacznej odległości od jej granic, Lokalizacja przedsięWzięcia
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Wyklucza mozliwośc oddzialywania na obszary położone poza granicami kraju, ZaróWno
na etapie realizacji jak ieksploatacji oraz ewentualnej likwidacji. Z uwagl na powyższe, nie
określa się WymogóW W zakresie transgranicznego oddzialywania na środowisko.

6. stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
(w przypadku, o.którym mowa w ań. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony srodowiska - Dz. U, z 2o2'l r., poz. 1973, ze zm-\-

Ań, 135 Ust, 1 ustary z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (t, jedn, Dz, U,
2021 poz. 1973 ze zm., mówi,. ,,Jeżeli Z pżeglądu ekologicznego albo Z oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale
społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach addziaływania na środowisko, albo
z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo Zastosowania dostępnych rozwiązań
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy
jakośCi środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni śCiekóW,
składowiska odpadóW komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii
istacji elektroenergetycznej, obiektóW sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej h/vorzy się obszar ograniczonego użytkowania" -

PrzedsięWzięcie polegające na dalszej eksploatacji złoźa ,,Dębiny osuchowskje 1" nie
naleźy do instalacji, dla których Morzy się obszar ograniczonego uźytkowania, Przyjęte
rczwiąZania techniczne i technologiczne pozwa|4ą na eliminację negaty\Mnego WpłyWU
obszaru górniczego na środowisko i uciązliwości dla telenóW sąsiednich, Znajdujących się
W bezpośrednim sąsiedztwie złoza ,,Dębiny oSuchowskie 1", Wszelkie uciążliwości
Wynikające ż funkcjonowania kopalni będą ograniczane i nie będą Wykraczać poza granice
terenu będącego W dyspozycji lnwestora. Zmiany jakie będą następować W środowisku W
zwiąZku z kontynuacją eksploataąi złoża,,Dębiny osuchowskie 1" dotyczyć będą dalszego
przekształcania terenu jUż zmienionego W Wyniku robót górniczych. Nie będą to zmiany
nowe a zachodzic będą W krajobrazie już znacząęo przekształconym W Wyniku robót
Wydobywczych, lnwestycja ma na celu kontynuację działalności rozpoczętej na tym terenie
W latach Wcześniejszych

7, Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności
Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o któą mowa W ań. 72 ust. 1 ustawy ooś.

UzAsADNlENlE

Pan Arkadiusz Janiszewski Wystąpił z Wnioskiem W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięWzięcia polegającego
na,,Da|szej eksploatacji piaskóW ze złoża,,Dębiny osuchowskie 1", położonego na terenie
Wsi Dębjny osuchowskie, W gminie MszczonóW, poszerzonego o część działki nr 111 oraz
do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m.", powial
źyrardowski, Województwo mazowieckie. Po śmierci Pana Arkadiusza Janiszewskiego,
zarządcą sukcesyjnym AREX Arkadiusz Janiszewski - W spadku, NoWe Grocholice ul.
Waryńskiego 43A, 05-090 Raszyn, jest Pani Agnieszka odżygóżdż, zam, Nowe
Grocholice, ul. Waryńskiego 43, 05-090 Raszyn.

zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret czwańe i siódme Rozporządzenia Rady
MinistróW z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 l., poz. 1839, ze zm.), powyższe
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przedSięWzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziałnMać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko
moźe być Wymagany,

W/W przedsięWzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ponadto obszar przyszłej
eksploatacji powierzchniowej, objęty zaróWno terenem jak i obszarem górniczym, jest
W całości położony na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego Z doliną środkowej Rawki
obszaru chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują przepisy Zawańe
W Rozpoządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r- (Dz- U{z-
Woj, l\4az,, Nr 178 poz,6936 z późn, Zm,),

W trakcie planowania WW. przedsięWzięcia rozpatryWano Warianty
przedsięWzięcia, które charakteryzują się następującymi aspektami:

Wariant,,0" - bezinwestycyjny

Przyjęcie Wariantu ,,zerowego", czyli odstąpienie od inwestycji będzie splzeczne z
interesem gospodarczym lnwestora oraz zasadami ekonomicznego gospodarowania
zasobami, Nie podejmowanie przedsięWzięcia spowoduje, źe zasoby Wysokiej jakości
surowca nie zostaną Wykorzystane W sposób optymalny.

odstąpienie od kontynuowania działalności Wydobywczej w Ęonie już zmienionym
W Wyniku prowadzenia prac górniczych, byłoby rozwiązaniem nieracjona|nym.

Przyjęcie Wariantu ,,zerowego" może być przyczyną Wystąpienia szeregU
niekorzystnych zjawisk, m.in. rezygnacja z kontynuowania działalności Wydobywczej 

,

kruszywa naturalnego będzie pzyzwoleniem na stagnację i nie będzie sprzyjać rozwojowi
przedsiębiorczości na terenie gminy MszczonóW,

Wariant inwestycyjny l (Wariant proponowany plzez lnwestora)

W Wariancie tym zakłada się Wielkość Wydobycia na poziomie maksymalnym
ok. 33 800 Mg/rok, tj, 20 tys, m3 . zgodnie z tym założeniem eksploatacja złoża, którego
zasoby Wynoszą ok, 559,53 tys, t (na dzień 31.12.20'19 r.), a Wskaźnik Wykorzystania
złoża ok. 0,50, potMa przez okres ok. 9 lat.

Analiza oddziaływań niniejszego Wariantu na środowisko gruntowo-Wodne, ludzi,
klimat akustyczny, powietrze nie wykazała znaczącego oddziaływania na skutek
podwyższonej emisji zaróWno hałasu jak i zanieczyszczeń. Przeprowadzone symulacje
określające Wielkość emis.ji hałasu izanieczyszczeń pyłowo-gazowych nie Wykazały
przekloczeń obowiązujących norm. W symulacjach tych uwzględniono jednoczesną
eksploatację dwóch złóż, W celu sprawdzenia oddziaływania skumulowanego na
środowisko, zlvłaszcza powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny,

Wariant ten zawiera założenia preferowane przez lnwestora i Z jego punktu
Widzenia jest rozwiązaniem, które W pełni uwzględnia ochronę środowiska oraz interesy
osób trzecich,

Wariant inwestycyjny ll (Wariant alternatywny)

W Wariancie inwestycyjnym l1 Zakłada się roczne wdobycie kopaliny W ilości ok. 10
tys. t, tj, ok. 6 tys. m3 okres Wydobycia, przy Wskaźniku Wykolzystania złoża 0,50
zostałby Wydłużony W poróWnaniu z Wariantem inwestycyjnym do ok. 28 lal,
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RealizacjainwestycjizgodniezzałoŻeniamininiejszegoWariantubędzieskutkować
znacznym wyółuzeniem 

- 
czasu eksploatacji żłoża, sytuacja. taka spowoduje, że

Liultywac;a ierenu zmienionego pracami górniczymi zostanie później lozpoczęla

i znacznie póżniej osiągnie stan docelowy,

załoŻeniaWariantullsąracjonalneimoŻliwezpunktuwidzeniaichWykonalności,
iednak zakończenie działalności górniczej na terenie złoża o 24 lata wcześniej (co będzie

i.[J ńi"i.* w sytuacji realizicji przedsięwzięcia zgodnie z założeniami wariantu

inr"stycy;nego l) uńożińi przeprowad'zenie procesu rekultyrłacyjnego znacznie szybciej,

Wnioski:

- Dalsza eksploatacja złoża tak jak do tE pory nie będzie miała Wpływu na jakość

wOJ po*lLrzcnnl'owych i podziemnych w rejonie złoża pod warunkiem

zastosowania rozwiązań Wskazanych W raporcie ooś;

- W celu minimalizacji zagrożenia dla ludzi pracujących W kopalni należry

bezwzględnie przestrŹegaćŻasad BHP obowiązujących W tego typu kopalniach;

- UżWane do eksploatacji maszyny i środki transpońu muszą być sprawnie

technicznie;

charakter planowanego przedsięWzięcia nie przewiduje intenswnej emis.ii

zanieczyszczeń do atmosfery;

, Dla planowanego przedsięwzięcia nie Występują merytoryczne ani prawne

przesianki ustanówienia obszaru ograniczonego użytkowania;

Eksploatacja będzie prowadzona na podstawie uzyskanej przez lnwestora koncesji

na Wydobywanie kopaliny.

Działając zgodnie z ań.64 ust. 1pkt 1i4 ustawy z dnia 3 pażdziernika

2008 r, o udostęp-nianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale Społeczeństwa

W ochronie środówiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U, z 2022 l,,

;r;. 1OŻg, ie zm.), Burmistz Mszczonowa wystąpił do organów ochrony środowiska

! opinię w'spr"wie Óbowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww, przedsięwzięcia

n" iróioriło i w przy|adku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu

,.p"ń"-;;"g; oOJziaływ'aniu na środowisko. Regionalny Dyrektor_O,chrony środowiska

* 
-ń"i"r"'ńń 

wyraził opinię - pismo znak: Wooś-1,4220.1630,202o,AcH,2 z dnia 19

"g"ń,, ZOZ| 'r., Ze ala iealizacji ww, przedsięwzięcia, 
. 
istnieje koniecznośó

oŹeorowadzenia ocenv oddziaływanii na środowisko, Dyrektor zażądu zlewni
illdri".u Państwowegb Gospodirstwa Wodnego Wód Polskich, nie stwierdził potrzeby

przeprowadzenia ocen| oddziaływania WW. przedsięWzięcia na środowisko iWskazał na

lonióc.nose uwzględnienia w d,ecyzji o środowiskowych uwarunkovvaniach określonych

,"runr.o\ł i wymigin - opinia znai: wA.zzś.5.435.1.700.2020,Ms z dnia 15 stycznia

ZÓŻi r. Ptanońanj przedsięwzięcie nie.iest wymienione w ań, 72 ust, 1 pkt 1-3, ,10-19

iŹi-ZZ ustawy,,ooS"', co oznacza, ze niejest w kompetencji organu państwowej inspekcji

sanitarnej wyójnie opinii dla WW, przedsięWzięcia. Mając na uwadz€ WW, opinie oraz po

ń,.Ópior"OŹ"niu włainej - uwzgliOniającej uwarunkowanja pżedstawione w ań, 63 ust,

i uŚtu*v ,,ooś" - anańzy doJtaiczonyctr wraz z wnioskiem materiałów, Burmistrz

rrł"."rono*'" postanowił nałoZyć obówiązek przeprowadzenia, oceny oddziaływania

pr.eailę..ięcii na środowisko - postanowienie znak: G,6220,23,2O20,JJ z dnia 28

slycznia 2021 r.
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Po złożeniu dniu 19 października 2021 r. przez lnwestola, rapońu ooś, Burmistrz
l\4szczonowa, działając zgodnie z al1.77 ust, 1 pkt 1 i4 ustawy Z dnia 3 pażdzielnika
2oo8 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, Udziale społeczeństlva
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U- z 2022 l-,

poz- 1029, ze Zm.), Wystąpił do organóW ochrony środowiska W sprawie Uzgodnienia
WarunkóW realizacji planowanej inwestycji, Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska
W Warszawie uzgodnił realizację przedsięWzięcia i określił jego Warunki - postanowienie
Znak: WooŚ-|.4221-289.2021-AcN.2 z dnia 26 ma]a 2022 r, Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Dyrektor zażąd Zlewni W Łowiczu, pismem znak:
wA.zzŚ.5.435j-545-2021-PD z dnia 11 maja 2022 r, poinformował tut, organ, że pismem
wA.zzŚ.5-435-1-700,2020,N,ls z dnia 15 stycznia 2021 r, Wyraził opinię, ze dla WW,

przedsięWzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddzia\$,/ania na
środowisko, Biorąc zatem pod uwagę powyższe, nie ma podstaw prawnych do
uzgodnienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora ZaEądu
Zlewni W Łowiczu WarunkóW realizacji przedsięWzięcia W trybie ań, 77 Ust, 1 pkt 4 ustawy
ooś dla przedmiotowej inwestycji,
Warunki realizac]i planowanego przedsięwzięcia, określone przez organy ochrony
środowiska Zostały zamieszczone W sentencji niniejszej decyzji,

Przedmiotowa inwestycja polega na dalszej eksploatacji piaskóW Ze złoża,,Dębiny
osuchowskie 1" na terenie miejscowości Dębiny osuchowskie, poszerzonego o częśc
działki o nr ewidencyjnym 1l1 oraz do głębokości ok, 20 m ponize] zwierciadła Wody,
EkSploatacja złoża będzie prowadzona na powierzchni ok, 1,4 ha, N,4aksymalna roczna
Wielkość Wydobycia Wynosić będzie do 20 tys, m3 , W sąsiedztwie przedmiotowego złoża
zlokalizowane są inne złoża.

Na etapie eksploatacji pIanowanego przedSięWZięcia głóWnymi zródłami emisji substancji
do powietrza będą maszyny Wykorzystywane na terenie inwestycji do prac Wydobywczych,
samochody ciężarowe transpońujące kruszywo oraz załadunek kopa|iny - z uwagi na
Wilgotnośc wydobywanego piaskU nie przewiduje się znacznego pylenia Mórnego,
Przeplowadzona W raporcie ooś analiza rczpzestrzeniania się Substancji W powietrzu
(W tym analiza oddziaływania skumUlowanego) wykazała, źe dopuszczalne poziomy
substancji W powietrzu zostaną dotrzymane. Z przedłożoną dokumentacji Wynika. iż
planowana inwestycja nie będzie powodowała istotnego oddziaływania na klimat,

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięWzięcia głóWnymi źródłami emisji hałasu
będą pojazdy i sprzęt ciężki poruszające się po terenie inwestycji, Przeprowadzona
W raporcie ooś analiza oddział}"vvania W zakresie emisji hałasu (W tym oddziaływania
skumulowanego) wykazała, że przy zachowaniu WarunkóW określonych W sentencji
ninieiszei decyzji, eksploatacja planowanego przedsięWzięcia nie spowoduje przekroczeń
dopuszczalnych poziomóW hałasu na terenach chronionych akustycznie.

W przedłożonej dokumentacji omóWiono 9oSpodarkę odpadami W trakcie realizacji
i funkcjonowania planowanego pzedsięWzięcia, zgodną z obowiązującymi przepisami
prawa, W związku z powyższym odstąpiono od nałożenia WarunkóW realizacji
przedsięWzięcia W powyzszym zakresie, Można ocenic, że gospodarka odpadami
prowadzona W ramach przedmiotowej inwestycji będzie miała nieznaczący WpłyV,/ na
środowisko. Z rapońu ooś Wynika, że W trakcie prowadzenia eksploatacji złoża nie będą
powstawały odpady Wydobywcze, górnicze i przeróbcze, a pracownicy zatrudnieni
W kopalni będą korzystać z zaplecza socjalnego w bazie lnwestora,

]0



lnwestycja zlokalizowana jest W 9ranicach Bolimowsko-RadZiejowickiego z doiiną
środkowej Rawki obszaru Chronionego Krajobrazu (zwanego dalej ,,ochK"), dla którego
obowiązującym aktem plawnym jest rozporządzenie nr 21 Wojewody lv]azowieckiego
z dnia 25 sierpnia 2006 r, W sprawie Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej
Rawki obszaru Chronionego Krąobrazu (DZ, UrZ, Woj. Maz. z2006 r,, Nr 178, poz,6936,
ze Zm., zwane da|ej,,rozporządzeniem nr 23").

Najbliższy obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH140003 oddalony jest o ok,
12,9 km od granic nieruchomości, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja,
obszar realizacji inwestycji znajduje się W odległości ok. '18,8 km od korytarza
ekologicznego Do|ina Bzury - Dolina Pilicy, Zgodnie z §3 ust, 1 pkt 2 rozpolządzenia m 23
W ochK zakazuje się realizacji przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko W lozumieniu plzepisóW ustawy ooś,

zgodnie z alŁ. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochlonie p rzyrody (Dz. U,
z 2022 l. poz.916, Zwanej dalej ,,ustawą o ochronie przyrody") na obszarze chronionego
krajobrazu moze być Wprowadzony Zakaz rca|izaqi przedsięWzięć mogących Znacząco
oddziaływac na środowisko W rozumieniu przepisóW ustawy ooś, plzy czym, zgodnie Z ań,
24 ust, 3 ustawy o ochronie przyrody zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięWzięć
mogących znacząco oddziaĘWac na śIodowisko, dla których pzeprowadzona ocena
oddział}"vvania na środowisko Wykazała brak negatywnego Wpływu na ochronę przyrody
i ochronę krajobrazu obszaru chronionego klajobrazu- Przeprowadzona ocena Wykazała,
że żaden z obowiązujących na terenie ochK zakazóW nie zostanie naruszony oraz że
inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na przyrodę obszaru podlegającego
ochronie, Na obszarze tym zgodnle z rozporządzeniem nr 23 obowiązuje szereg zakazów.
l tak Zgodnie Z § 3 Ust, 1 pkt- 4 rozporządzenia ff 21 na terenie oChK zakazuje się
Wydobywania do celóW gospodarczych skał, W tym tońu, oraz skamieniałości, W tym
kopalnych szczątkóW roślin i zwierząt, a także minerałóW i bursztynu- Zakaz o którym
mowa W ust, 1 pkt. 4 lozporządzenia nr 21 'nie dotyczy Wydobywania piasku i zwiru na
powierzchni nieprzekraczającej 2 ha wzy przewidywanym rocznym Wydobyciu
nieprzekraczającym 20 000 m3, jeźeli działalność będzie prowadzona bez użycia
materiałóW Wybuchowych [,,,] oraz Zgodnie Z ustaleniami obowiązujących W dniu Wejścia
w życie rczpolządzenia miejscowych planóW Zagospodarowania przestrzennego- złoże
,,Dębiny osUchowskie 1" lo złoże piaskóW, Powierzchnia całego Złoża po jego poszerzeniu
o powierzchnię 0,558 ha (W granicach dz, nr eW, 1/1)Wynosi ok, 1,4 ha a maksymalna
roczna Wie|kośc Wydobycia Wynosić będzie do 20 tys, m3 rocznie. zatem zakaz
Wydobywania kopalin na ochK, o którym mowa W rozporządzeniu ff 21 nie ma tutaj
zastosowania,

Ze względu na charakter pIanowanego przedsięWzięcia, a także jego lokalizację, nie
stwierdzono mozliwości Wystąpienia transgranicznego oddziaływania,
zgodnie z przedłoźoną dokumentacją na terenie przedsięWzięcia i W jego otoczeniu nie
Występują zabytki chronione na podstawie przepisóW o ochronie ZabytkóW iopiece nad
zabytkami.

Pżedmjotowe przedsięWzięcie zlokalizowane jest W dorzeczu Wisły W obszarze
jednolitych części Wód powierzchniowych PLRW200017258299 Jeziorka od źródeł do
Kraski, Dla JCWP Jeziorka od źródeł do Kraski stan ogólny określono jako zły,
a osiągniecie celóW środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JcW
Wyznaczono derogacje na podstawie ań. 4 ust, 4 Ramowej Dyreklywy Wodnej,
tj, Dyrektywy 2000/60^/VE, którą Uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W
zlewni JCWP Występuje presja komunalna i rolnicza, W programie działań zaplanowano
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działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie goSpodarki ściekowej, które są
Wystarczające, aby zredukować presje komunalną W zakresie Wystarczającym dla
osiągnięcia dobrego stanu, W programie działań zaplanowano takźe Wszystkie możliwe
działania maiące na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby możliwe było osiągnięcie
WskaźnikóW Zgodnych z Wańościami dobrego stanu, Z uwagi jednak na czas niezbędny
dla Wdroźenia działań, a także okres niezbędny aby Wdrożone działania przyniosły
Wymierne efekty, dobry stan będzie mógł byc osiągnięty do loku 2027 -

Nie przewiduje się bezpośredniego Wpływu przedsięWzięcia na stan jakościowy i ilościowy
Wód powierzch n iowych lud podziemnych,

zalząd z|ewni W Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich
poinformował organ prowadzący niniejsze postępowanie, ,ż uznać na|eży, że powyższe
rozwiązania techniczne pozwo|ą zabezpieczyć środowiSko Wodne przed emisją substancji
ropopochodnych do Wód podziemnych, Teren realizacji przedsięWzięcia zlokalizowany
jest W granicy jednolitej części Wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200065,
której stan chemiczny i ilościowy określono jako dobry, a osiągniecie celóW
środowiskowych uznano za niezagrożone- Wyzej Wskazana JcWPd nie uzyskała
odstępstw dla osiągnięcia celóW środowiskowych,

Ze Względu na skalę, charakter izakres przedmiotowego przedsięWzięcia stwierdżono, że
planowane zamierzenie inwestycyjne nie będZie stwa.zać zagrożeń dla osiągnięcia celóW
środowiskowych jedno|itych cżęści Wód, W tym będzie odbywało się W Sposób
zapewniający nienarUszalność przepisóW prawnych dotyczących ochrony Wód,
określonych W Planie gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisly,

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń WarunkóW korzystania z Wód rejonu
Wodnego Srodkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego zalządu
Gospodarki Wodnej W Warszawie - Dz. U. Województwa Mazowieckiego poz- 3449
z póżn. zm.).
Planowana inwestycja |eży poza obszarami wybrzeży i obszarami morskimi oraz poza
obszarami górskimi iW SąSiedztwie terenóW leśnych,

Wykonując procedury formalnoprawne dotyczące planowanej inwestycji,
ZaWiadomiono strony postępowania o Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Dalszej
eksploatacji piaskóW ze złoża,,Dębiny osuchowskie 1", położonego na terenie Wsi Dębiny
osuchowskie, W gminie l\,{szczonóW, poszerzonego o część działki nr 1l1 olaz do
głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj, do rzędnej 156 m n,p,m,", powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie - poprzez zawiadomienie o Wszczęciu
postępowania, Wydane przez Burmistrza lvlszczonowa m G-6220-23-2020-JJ W dniu 1B
listopada 2020 r,, informujące zainteresowane Strony o możliwości zapoznania się
z aktami sprawy oraz składania uwag i WnioskóW W przedmiotowej sprawie, lnformację
o planowanym przedsięWzieciu podano do publicznej Wiadomości przez umieszczenie na
tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej W siedzibie Urzędu Miejskiego W Mszczonowie i na
stronie internetowej Urzędu (BlP) oraz Wywieszono W miejscu planowanej inwestycji oraz
W sołectwie osuchóW, gmina tv]szczonóW, Ponadto strony postępowania oraz
zainteresowani mogli zapoznać s]ę z rapońem o oddziaływaniu na środowisko
planowanego przedsięWzięcia W terminie określonym W obwieszczeniu
G,6220-23-2020-JJ, tj, od dnia 18 |ipca 2022 r, do dnia 17 sierpnia 2a22 l.
obwieszczenie Zamieszczono W BlP tut. Urzędu, na tablicach ogłoszeń W Urzędzie
Ni]iejskim W lV]szczonowie oraz W miejscu realizacji plzedsięWzięcia iW sołectwie
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osuchóW, Ponadto W prasie ,,Merkuriusz Mszczonowski" - nr Wydania 6 (3,14) - czerwiec
2022, w poryższym terminie strony njniejszego postępowania, oraz społeczeństwo nie
żożyło żadnych uwag ani zastrzeżeń do realizacji planowanej inwestycji oraz
prowadzonego postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań
dla planowanego pżedsięWzięcia,

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W Warszawie poinformował, iż prowadząc
postępowanie nie stwierdził konieczności pżeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko W ramach postępowania W sprawie Wydania decyzji,
o których mowa W ań,72 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę W szczególności
następujące okoliczności:

1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat planowanego
przedsięWzięcia i elementóW pzyrodniczych środowiska objętych Zakresem
pżewidywanego oddziaływania przedmiotowego pżedsięWzięcia na środowisko
pozwalają Wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić Warunki jego
realizaąi:

2) ze Względu na rodzaj i charakterystykę planowanego przedsięWzięcia oraz powiązania
z innymi przedsięWzięciami nie stwierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego
kumulowania się oddziaływań tego przedsięWzięcia z innymi przedsięWzięciami
zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;

3) nie stwierdzono moźliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięWzięcia
na obszary Wymagające specjalnej ochlony 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_

lj

Burmistrz lMszczonowa uwzględniając łączne uwarunkowania, o których mowa
W ań, 63 ust. 1 ustawy ooś, tj, po przeprowadzeniu Wnikliwej analizy W zakresie rodzaju,
charakterystyki przedsięWZięcia ijego usytuowania - na podstawie przedłoźonego rapońu
ooś iZawańych W nim Założeń realizacyjnych, uznano, źe WW, przedsięWzięcie nie będzie
przedsięWzięciem mogącym negatywnie Wpłynąć na środowisko. Biorąc pod uwagę
rozmiar planowanej inwestycji, lnwestor W ramach działań Zapobiegawczych zabezpieczy
miejsca Wydobycia, uzywanie sprzętu spełniającego normy W zakresie ochrony
środowiska i sprawnego technicznie jedynie W porze dziennej, Właściwe eksploatowanie
ikonserwacja Wykorzyst},vr'anych maszyn, prowadzenie prawjdłowej gospodarki paliwowej
oraz zabezpieczenie środkóW do neutralizacji ewentualnych WyciekóW substancji
ropopochodnych, utrzymanie terenu W należytym porządku, WszeIkie prace związane
z planowanym przedsięWzięciem powinny zostać Wykonane z zastosowaniem technologii
jak najmniej Uciążliwej dla okolicznych mieszkańcóW i otaczającego środowiska, Ponadto
strony postępowania zostały zawiadomione (zawiadomienie znak: G.6220-23-2020,JJ
z dnia 12-09-2022 r,) o możliwości zapoznafla się z materiałem dowodowym W sprawie
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WW, przedsięWzięcia, Uwagi ani
Wnioski do Zebranego mateliału dowodowego W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nie Wpłynęły, Biorąc powyższe pod uwagę
postanowiono iak W Sentencii,



od niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Samorządowego KolegiUm odwoławczego
W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Mszczonowa W terminie 14 dni od dnia
doręczenia stronie decyzji, stIona może Zrzec się prawa do Wniesienia odwołania,
zrzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego pżez Wszystkie strony
postępowania Uprawnione do jego Wniesienia, powodUje skrócenie tokU instancji
i Uzyskanie prawomocne9o rozstrzygnięcia W krótszym czasie, Nie jest moźliwe skUteczne
cofnięcie ośWiadczenia o zżeczeniu się prawa do odwołania,

BURMIsTRz

Ifuleh

iś osoby Upoważnionej do wydania

Adnotacja dotycząca opłaty skarbowej :

Zgoclnie z ań 1ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 20a6 r a apłacie skarbawej (Dz. U. z2022r.,
poz 2142, ze zm ) oraz części l ust 45 załącznika do ww. ustawy, opłata skarbawa za wydanie decyzji
a śrcdowiskowch uwarunkowanĘch zgody na realizację prżedsięWzięcia w Wysakaścj 205,0a zł bławne:
Clwieście pięć zlalych ia0/10a graszy) zastala uiszczana na konta Urzedu Miejskiega w ]\lszczanawie dniu
07 a2 2023 r z adnatacją .,aplata skarbawa - decyzja środowjskowa Pawyzszą adnotację o uiszczeniu
opłaty skańowq dakanała w dniu 24.a2.2023 r. Jolanta Jackowska - glóWny specjalista W Wydziale
Gospoclarki Gminnej Urzędu Miejskiego W Mszczonowie

załącznikii
1, charakterystyka przedsięWzięcia

otrzvmuia:
1, PaniAgnieszka odEygóźdź

- zaządca sukcesyjny AREX Arkadiusz Janiszewski,
2, Pan Dańusz Pilarski,
3, Pan Kżysztof Gnatowski,
4, Pan cezary Bżozowski,
5, PaniAgataBzozowska,
6, PanizofiaPerkowska,
7, Pani Agnieszka Witkowska,
8. Pan Sylwester Witkowski,
9. ala. J.J.24.o2.2o23 r.

Do Wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

W Warszawie, ul, Henryka sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa,

2, PGW Wody Polskie - Dyrektor Zarządu zlewni W Łowiczu
Ul. Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz.

A{
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l\,4§zczonóW, dn. 2023.02.24

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 40 lit. a tiret czwańe i siodme Rozporządzenia Rady
MinistróW z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 201,9 r., poz. 1839, ze zm.), powyższe
przedsięWzięcie zalicza się do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko
moźe być Wymagany,

W/W przed§ięWzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego brak jest
miejscowego p|anu zagospodarowania przestrzennego, Ponadto obszar dalszej
eksploatacji powierzchniowej, objęty zaróWno terenem jak i obszarem górniczym, jest
W całości położony na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki
obszalu chronionego KrajobIazu, dla którego obowiązują przepisy zawańe
W Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 l. (Dz. Ulz-
Woj, lvlaz,, Nr 178 poz, 6936 z póżn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na dalszej ek§ploatacji pia§kóW ze złoża

'Dębiny osuchowskie ]" na terenie miejscowości Dębiny osuchowskie na części działki
2/1, po§zerzonego o częśc działki o n. ewidencyjnym 1l1 oraz do głębokości ok, 20 m
poniżej zwierciadła Wody, Eksploatacja złoża będzie prowadzona na powierzchni ok,
1,4 ha, lvlaksymalna roczna Wielkośc Wydobycia Wynosić będzie do 20 tys, m3 ,

Za§oby geologiczne złoża 'Dębiny osuchowskie 1" Wyno§zące 559,53 ty§, t na
dzień 31.12.2019 r, zabezpieczą eksp|oaIaąę żoża wzez okres od ok, 9 do ok, 28 lat, przy
Wskazniku Wykorzystania złoża ok, 0,50 i planowanym rocznym Wydobyciu piaskóW
W ilości od ok, 10 tys, ton, tj, ok. 6 tys, m3 do ok, 33 800 t, tj, 20 tys. m3 ,

zakładany czas pracy zakładu górniczego W ciągu roku będzie lvynosił ok, 225 dni,
Przy zakładaną Wielkości maksymalnego rocznego Wydobycia na poziomie ok, 33 800 t,

maksymalne dzienne Wydobycie będzie wynosić ok, 150 lvlg. Ze Względu na znajdujące się
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polegającego na ,,Dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża ,,Dębiny osuchowskie ,l",

potożonego na terenie wsi Dębiny osuchowskie, W gminie Mszczonów,
poszerzonego o część działki N 'll1 oraz do głębokości około 20 m poniżei
zwierciadła wody, tj. do rzędnej 'l56 m n.p.m.", powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie, zgodnie z ustawą o udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale spoteczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U.2022 r-, poz.'1029, ze zm.\.

zaĘcznik nl 1 do decyzji z dnia 2023.02.24
al G, 6220.23,2o20.JJ



W granicach złoża 'Dębiny osuchowskie 1" Wyrobisko, do którego dojazd jest od W§i
LutkóWka poprzez działkę nr ewid, 117, nie będzie nowego udostępniania złoża,
a eksploatacja Wznowiona zostanie z istniejącego Wyrobiska, Nie będzie zatem transportu
samochodowego przez Wieś Dębiny osuchowskie,

W sąsiedztwie przedmiotowego złoża zloka|izowane są inne złoża, Złoże "Dębiny
osuchowskie ,]" położone jest W Województwie mazowieckim, W powiecie żyrardowskim,
W gminie lv]szczonóW, W północno - zachodniej części Wsi Dębiny osuchowskie, poza
o§tatnimi zabudowaniami, PieMotnie złoże ,,Dębiny o§uchowskie 1" było
udokumentowane W północno - zachodniej części działki o nr ewid, 2/1, Aktualnie zostało
ono poszerzone o północną częśc działki nr ewid, 1/1 na powierzchni 0,558 ha oraz na
całej powjerzchni złoża do glębokości ok.20 m poniżej Zwierciadła Wody, tj. do rzędnej 156
m n,p.m, obie Wymienione powyżej działki graniczą od północnego - zachodu z działką
o nr ewid. 117 We Wsi LutkóWka, która róWnież jest WspółWłasnością Wnioskodawcy/
lnwestora. Poza zachodnią g.anicą złoża 'Dębiny osuchowskie 1" znajduje się działka
rolna o nr ewid, 1/2, dla której pozostawiony zostanie pas ochronny o szerokości 6.0 m,
Działki plzy pozostalych granicach złoża są WspółWłasnością Wnioskodawcy/lnwestora,
a ponadto poza Wschodnią glanicą złoża jest eksploatowane złoże pia§kóW 'Dębinyosuchowskie 2", a poza południowo-Wschodnią granicą złoża jesI eksploatowane Złoze
piaskóW ,,Dębiny oSuchowskie 3", które docelowo będą eksploatowane róWnież do
głębokości ok.20 m poniżej zwieIciadła Wody. Na granicy ze złożami ,,Dębiny
osuchowskie 2" i ,,Dębiny osuchowskie 3" udokumentowanymi róWnież do rzędnej 156 m
n,p,m,, tj, około 20 m poniżej zwierciadła Wody, zasoby zostaną Wyeksploatowane do
§pągu bez pozostawiania strat pozaeksploatacyjnych W §kalpach Wyrobiska końcowego,
Pozwoli to na optymalne Wykorzystanie zasobóW ze Wszystkich sąsiadujących ze sobą
złóż, a tym samym racjonalną gospodarkę złożami, W dalszej odległości od złoża
rozciągają się obszary leśne, grunty Upraw ro|nych. łąki i pastwiska, Najbliższe
zabudowania mieszkalne zlokalizowane są Wzdłuż drogi lokalnej (ul, Dębowa) W Dębinach
osuchowskich, całe złoże,,Dębiny osuchowskie 1" znajduje się W granicach Bolimowsko
- Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki obszaru chronionego Krajobrazu, d|a
którego obowiązują regulacje zawańe W Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 25 sierpnia 2006 r, W sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z Doliną Srodkowej
Rawki obszaru chronionego Krąobrazu (Dz, Urz, Woj, Maz, Nr 178, poz. 6936 ze zm,),

Eksploatacja złoża prowadzona będzie poniżej powierzchni terenu iW Związku
z tym, hałas Wytwarzany przez pracujące maszyny nie będzie miał szkodliwego Wpływu na
środowisko. Emitowane do atmosfery gazy spaIinowe od pracujących maszyn iśrodkóW
transpońu ulegać będą W otwańej przestrzeni szybkiemu rozproszeniu. Zapobieganie
Wystąpieniu oddziaływań niepożądanych z punktu Widzenia ochrony środowiska oraz
ograniczenie negatywnych skutkóW eksploatacji będzie polegać na stosowaniu się do
poniższych zaleceń:

zasoby złoża powinny byó racjonalnie Wykorzystywane;
- materiały eksploatacyjne typu paliwa, smary powinny być składowane poza terenem

eksploatacji (Wyrobiska) ;

naprawa maszyn powinna odbywać się poza terenem eksploatacji,
- W celu ochrony terenóW sąsiednich bezpośrednio przylegających do terenu żoża

przed ujemnym skutkiem eksploatacji należry W czasie jej prowadzenia przestrzegać
wyznaczonych granic Wydobycia oraz pozostawić pasy ochronne dla gruntóW
obcych;
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W Wyrobisku nie Wolno składowac żadnych odpadóW ani Wylewac ściekóW;

- W miarę możliwości na|eży podjąć działania mające na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się hałasu pochodzącego od sprzętu Wykorzystywanego
W kopalni;
W przypadku niekontrolowanego Wycieku paliwa na|eży bezzwłocznie przystąpic do
usuwania SkutkóW i plzyczyn awarii (przy użyciu ślodkóW neutraiizujących
substancje Węglowodorowe (takie jakie są używane do neutralizacji drobnych
rozleWóW na stacjach paliW);

- ochrona Wód powierzchniowych, podziemnych powinna polegac na zapewnieniu
Właściwego stanu technicznego Wykorzystywanych maszyn tak, aby sub§tancje
toksyczne i niebezpieczne W tym zwłaszcza ropopochodne nie pzedostały się do
gruntu a następnie do Wód;
W celu uniknięcia o§uwisk i obrywóW W skarpach Wyrobiska górniczego nachylenie
skarpy Wyrobiska W końcowej (docelowej) fazie eksploatacji nie powinno
przekraczac kąta 350 , natomia§t skarpy zawodnionej 270, l\,4aksymalne nachylenie
skarp eksploatacyjnych (roboczych) suchych Wynosic będzie 600 a skarp
zawodnionych 270 ,

- zabezpieczenie Wyrobiska, Na drogach i dojściach do Wyrobiska oraz W miejscach
szczególnie niebezpiecznych zo§taną u§tawione tablice ostrzegawcze o zakazie
Wstępu osób postronnych na teren kopalni, W czasie długotrwalych opadóW oraz
W okresie roztopóW, należy dokonywać czę§tych obserwacji §karp Wyrobiska,
urabianie kopaliny i załadunek na środki transportowe może się odbywać Wyłącznie
sprawnym technicznie sprzętem, Pracownicy obsługujący sprzęt techniczny,
powinni przejśc odpowiednie szkolenia oraz posiadac uprawnienia do obsługi
powierzonego im sprzętu, Niedopuszczalne jest przeciążanie oraz nieróWnomierne
obciążanie Wykorzystywanych środkóW transpońu.

Dalsza eksploatacja złoża ,,Dębiny osuchoW§kie 1" rozpocznie się z istniejącego Wyrobiska
na tym złożU, zatem praca maszyn odbywac się będzie W Wyrobi§ku Wgłębnym, którego
ściany będą ograniczac WpłyW na klimat akustyczny W rejonie przedsięWzięcia, Prawidłowy
sposób prowadzenia eksploatacji iWarunki środowiskowe, W których eksploatacja będzie
się odbywac, nie będą powodowac sytuacji awaryjnych,

obowiązek rekultywacji terenóW poeksploatacyjnych Wynika z przepisóW ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t. jedn. DZ. U, 2o2o poz. 1064 ze
zm.) - art. 129 ust. 1 pkt 5: ,,W przypadku likwidacji zakładu górniczego, W całości lub
W części, przedsiębiorca jest obowiązany przedsięWziąć niezbędne środki W celu ochrony
środowiska oraz rekulty\^/acji grUntóW po działalności górniczej".

zgodnie z ań, 20 ust, 1 ustalvy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntóW rolnych
i leśnych (t, jedn, Dz. U. 2017 poz. 1161 ze zm.): ,,osoba powodująca utratę albo
ograniczenie Wańości użytkowej gruntóW, jest obowiązana do ich rekultywacji na Własny
koszt. Po zakończeniu działalności górniczej na złoźu,,Dębiny osuchowskie 1" tj. po
WyekspIoatowaniu surowca jakim .iest piasek, teren poeksploatacyjny zostanie
zrekultywowany.

Po Wykonaniu rekulb/Wacji technicznej Suchych skarp Wyrobiska, mogą one zostać
zadrzewione i zakrzewione, natomiast W dnie Wyrobiska powstanie zbiornik Wodny
o powierzchni ok. 1,3 ha i głębokości do 20,0 m, który połączy się ze zbiornikami Wodnymi
na sąsiednich źożach- rakie zagospodarowanie terenu umożliwi powstawanie nowych
siedlisk zaróWno roślin jak i zwierząt.



Analiza Wpływu dokumentowanego przedsięWzięcia na środowisko gruntowo-Wodne

wkazała, że W Wyniku działalności górniczej nie zostaną naruszone stosunki Wodne tj.
dynamika i reżim przepływu Wód podziemnych. Wobec tego nie Wystąpią zmiany leżimu
gruntowo-Wodnego na terenach sąsiednich, przylegających do obszaru projektowane.i
inwestycji. Analiza oddziaływania dalszej eksploatacji Złoża,,Dębiny osuchowskie 2" na
stosunki Wodne tego obszaru pozwala stwieldzić, że,.

1. dalsza eksploatacja kopaliny nie będzie miała negatywnego Wpływu na Wody
podziemne:

- nie spowoduje zmian reżimu gruntowo-Wodnego na sąsiadujących terenach,
W tym polach uprawnych, Więc nie Wpłynie na jakość i ilość plonóW na
działkach sąsiadujących,

- nie będzie miała Wpływu na Wody powierzchniowe, W związku z czym nie
zostaną zaburzone ekosystemy hydrogeniczne W sąsiedztwie złoża;

2, jednym Z podstawowych zadań podczas eksploatacji złoźa będzie niedopuszczenie
do zanieczyszczenia gruntu iW następstwie Wód gruntowych substancjami
ropopochodnymi;

3, eksploatacja kopaliny powinna odbywać się W sposób zapewniający ochronę jakości
Wód podziemnych.
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