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Burmistlz Mszczonowa na podstawie ań. 38 ustawy z dnia 3 października 2oo8 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 24luty 2023 r. naWniosek Pani Agnieszki
odrzygóżdź, Wydana została decyĄa znak G.6220.22,2021.JJ o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na:

,,Dalszej eksploatacji piasków Ze Zloża ,Dębiny osuchowskie 2", położonego na terenie
Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie MszczonóW, poszerzonego o część działki nr 2l1,

tj, o powierzchnię 310 m2 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj, do
rzędnej 156 m n,p,m,", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

zawiadamia się jednocześnie Wszystkich zaintelesowanych, że istnieje
możliwość zapoznania się Z jej treścią W Wydziale Gospodarki Gminnej Urzędu
lMiejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu,
tj. W dniach poniedziałek, Morek, czwańek W godz. od 800 -1600j W środę W godz, od
800 -1700, a W piątek w godz. od 800 _1500,

Niniejsza informacja oraz treśc 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 l\y'iejSkiego W lV]szczonowie (bip.mszczonoW,pl), Ponadto obwieszczenie
WyWieszono na tablicy ogłoszeń W siedzibie Urzędu l\łiejskiego w l\,4szczonowie
Pl, Piłsudskiego 1, oraz W sołectwie osuchóW,
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otrzvmuia; (do wvwieszenia na tablicv oołoszeń (14 dni):

1. Uząd MiejskiW l,/szczonowje - tablica ogłoszeń, BlP,
2, lnwestor pzedsięWzięcia - proszę o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W miejscu

realizacji inwestycjj,
3- softys sołectwa osuchóW, Dębiny osuchowskie - proszę o Wywieszenie na tablicy

ogłoszeń W sołectwie;
4. Na. J.J. 24.02.2023 l.
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zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Uźąd Miejskiw Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 l\łszczonóW

sprawę prowadzi J. Jackowska
tel. 046 858 28 33
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DEcYzJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie ań.71 ust.2pkt2,ań.75 ust. 1pkt4, o@zań- 82 iań.85 ust. 1

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. z 2022 r., poz, 1029, dalej ustawą ,,ooś"), a także § 3 ust, ,1 pkt 40 lit, a
tiret czwańe i siódme Rozporządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Wżeśnia 2019 r.

W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziatywać na środowisko (Dz. U- z 2019
r., poz. 1839, ze zm,), olaz ań. 104 Ustawy z dnia 14 czeMca ,1960 r, Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz. u. Z2022 r., poz.2000, ze zm.),

> po rozpatrzeniu Wniosku Pani Agnieszki odrzygózdź, NoWe Grocholice ul.
Waryńskiego 43, 05-090 Raszyn, W splawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,Dalszej eksploatacji
piaskóW ze złoża ,,Dębiny osuchowskie 2", połoźonego na terenie Wsi Debiny
osuchowskie, W gminie lv]szczonóW, poszerzonego o Część działki m 2l1,
tj, o powierzchnię 310 m2 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody,
tj, do rzędnej 156 m n,p.m.", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie;

; po uzgodnieniu oraz zaopiniowaniu WarunkóW realizacji przedsięwzięcia
z organem Wymienionym W art. 77 Ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 pażdzielnika 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U,
z2o22 r-, paz- 1029, ze zm-),

> po plzeplowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko WW. przedsięWzięcia oraz
udziale społeczeństwa W postępowaniu W sprawie Wydania decyĄi
o środowiskowych uwa runkowa n iach,

ustalam

1, Rodzaj i miejsce .ealizacji przedsięWzięcia

P]anowana inwestycja polegac będzie na dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża,,Dębiny
osuchowskie 2", poszerzonego o częśc dz'ałki m 2h, tj- o powierzchnię 3,10 m2 oraz do
głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj, do rzędnej 156 m n,p,m,, położonego
na terenie Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie MszczonóW, Powierzchnia projektowanego
obszaru i terenU górniczego ,,Dębiny osuchowskie 2" Wyniesie ok, 0,794 ha i obejmie on
teren całego złoża, a więc będzie róWny powierzchni złoźa, Maksymalna roczna Wielkość
Wydobycia Wynosić będzie do 20 tys, m3 W sąsiedztwie przedmiotowego złoża

1

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięWzięcia polegającego na,,Dalszei
eksploatacji piaskóW ze złoża ,,Dębiny osuchowskie 2", położonego na terenie wsi
Dębiny osuchowskie, W gminie MszczonóW, poszerzonego o część działki fi 2l1,
tj. o powierzchnię 3'l0 m2 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody,
tj. do rzędnej l56 m n.p,m.", powiat żyrardowski, województwo mazowieckie.



zlokalizowane są inne złoża -,,Dębiny osuchowskie 1", 'Dębiny osuchowskie 3", ,,Dębiny
osUchowskie 4",,Dębiny osuchowskje V" i ,,Dębiny oSuchowskie Vl"-

W dalszej odległości od złoża rozciągają §ię ob§zary leśne, grunty upraw rolnych. łąki
i pa§twiska, Najbliższe zabudowania mieszka]ne zlokalizowane są WZdłUź drogi lokalnej
(ul, Dębowa) W Dębinach osuchowskich, całe Złoże,,Dębiny osuchowskie 2" znajduje się
W granicach Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej RaWki obszaru
chronionego Krajoblazu, dla którego obowiąZują regu]acje zawańe W Rozporządzeniu
Nr 21 Wojewody lv]azowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r, W sprawie Bolimowsko -
Radziejowickiego z Doliną Srodkowej Rawki obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz- Ulz-
Woj, l\Ąaz, Nl 178, poz,6936 ze zm,),

2. lstotne warunki korzystania ze środowiska W fazie realizacji i eksploatacji lub
użytkowania przedsięWzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności
ochrony cennych Wańości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytkóW
oraz ograniczenia uciążliwości dla terenóW sąsiednich.

Realizacja i eksploatacja przedsięWzięcia powinna odbywać Się zgodnie z założeniami
przedstawionymi W raporcie, który opracowany został We wlześniu 2021 r- przez Pana
Bańosza szymusika, reprezentującego PPUH ,,Basz" 26-200 Końskie u|. Po|na 72.
WW. dokument uzupełniony został W kwietniu 2022 r-,

Planowane przedsięWZięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem
następujących WarunkóW:
1) prace Wydobywcze i ruch pojazdóW po telenie inwestycji związany z obsługą

przedmiotowego przedsięWzięcia prowadZić Wyłącznie W godzinach od 6,00 do 22,00;
2) eksploatację zloża Wykonywać na powierzchni nie przekraczającej 7 940 m'W ilości

maksymalnej 20 tys, m3 tocznie metodą odkryWkową bez materiałóW WybUchowych;
3) Wszystkie maszyny i Ulządzenia pracujące na terenie inwestycji Utrzymywac W dobrym

stanie technicznym ikonserwować systematycznie W sposób prawidłowy, pozwalający
na Uniknięcie WyciekóW płynóW technicznych i paliW do środowiska gruntowo-Wodnego;

4) miejsca postojowe dla pojazdóW i maszyn wyznaczyć poza terenem Wyrobiska
górniczego;

5) miejsca prowadzenia drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych eksploatowanych
maszyn zorganizowac poza obszarem górniczym, W sposób zabezpiecząący plzed
przedostawaniem Się ewentualnych WyciekóW do środowiska gruntowo Wodnego;
WsZeIkie remonty oraz przeg|ądy maszyn dokonywać poza terenem kopalni;

6) miejsca tankowanja pojazdóW Wskazać na uszczelnionej powierzchni poza terenem
objętym Wydobywaniem kopalin ze złoża metodą odkryWkoWą,

7) prace Wydobywcze prowadzić Sposobem odkryWkowym, jednym piętrem
Wydobywczym z WarStWy suchej ijednym piętrem z Warstwy zawodnione],

8) kruszywo urabiane spod Wody gIomadzió na suchym poziomie eksploatacyjnym, na
obwałowanej części Wyrobiska, celem odsączenia Wody; składować W sposób
niepowodUjący zakłócenia WarunkóW odplywu Wód opadowych znajdujących się na
9runcie, bez szkody dla gruntóW sąsiednich;

9) eksploatację złoża prcwadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych,
10)nadkład składować W sposób niepowodujący zakłócenia WarUnkóW odpływu Wód

opadowych, a także nie zmieniający WarunkóW gruntowo Wodnych;
11)teren przedsięWzięcia wyposażyć W środki do neutralizacji lozlanych substancji

ropopochodnych (sorbentóW); W przypadku ich awaryjnego Wycieku zanieczyszczenie

)



niezwłocznie usunąć, zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych
pżekazywać uprawnionym podmiotom;

12)na etapie realizaąi i eksploatacji Wodę na cele socjalne dostarczaó z Wodociągu
W obrębie zaplecza socjalnego, jakie znajduje się na terenie bazy lnwestora;

13)ścieki bytowe powstające na etapie realizacji ieksploatacji odprowadzać do szczelnych
zbiornikóW bezodpływowych pżewoźnych toalet; zbiorniki systematycznie opróżniać
(nie dopuśció do ich przepełnienia) przez uprawniony do tego celu podmiot iWywozić
do oczyszczalni ściekóW;

14)Wyrobisko zabezpieczyć pżed nielegalnym składowaniem odpadóW;
1s)prowadzić eksploatację złoża W sposób zgodny z przepisami prawa geologicznego

i górniczego, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo eksploatacji kruszywa
z Warstwy zawodnionej;

16)bezpośrednio przed podjęciem plac związanych zrealizacją inwestycji, należy dokonać
kontroli terenu pod kątem Występowania gatunkóW objętych ochroną i ich siedlisk oraz
analizy przepisóW z zakresu ochrony gatunkowej; analiza Winna być prowadzona
róWnież W kontekście możliwości uzyskania decyzli zezwalĄącĄ na odstępstwa od
zakazów obowiązulących W stosunku do WW. formy ochrony przyrody; kontrolę naleźy
prowadzić pod nadzorem pżyrodniczym; W przypadku identyfikacji gatunku
podlegającego ochronie należy dokonaó analizy przepisóW oraz uzyskać decyzję
zwa|niąącą z zakazóW obowiązujących W Stosunku do WW, formy ochrony przyrody;

17)nadkład zdejmować W okresie, który charakteryzuje się znaczną Wilgotnością powietrza
i znacznymi opadami atmosferycznymi w okresie od jesieni do Wczesnej Wiosny;

18)ze Względu na zlokalizowaną W niedalekim sąsiedztwie zabudowę mieszkanjową -
W celu ograniczenia uciążliwości planowanej eksploatacji złóż - przewiduje się
możliwość prowadzenia róWnolegle urabiania kopaliny maksymalnie na dWóch złożach:
ma to na celu ograniczenie ilości maszyn i sprzętu ciężkiego pracującego jednocześnie
W Wyrobisku;

1g)inwestor Winien zapoznać pracownikóW z zasadami ochrony środowiska na terenie
kopalni;

2o)zgodnie z ań, 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkóW i opiece nad
zabytkami (Dz. u. 2021 poz. 71o ze zm.), W przypadku odkrycia W trakcie prac
ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iź jest on zabytkiem
należy:

. Wstrzymać Wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkMy
przedmiot,

, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, pży użyciu
dostępnych środkóW,

. niezwłocznie zawiadomić l\,łazowieckiego Wojewódzkiego KonseMatora
ZabytkóW W Warszawie o zdarzeniu;

21)W poekcie Zagospodarowania żoża na|eżł przedstawić Wytyczne i założenia do
rekultywacji Wyrobiska poeksploatacyjnego;

z2\wowadzenie na bieżąco rekultywacji w miarę jak grunty stają się zbędne do
eksploatacji;

23)po zakończeniu eksploatacji powierzchni naleźy uzyskać decyzję uznającą
rekultywację za zakończoną Wyrobiska;

z4)pżewidziany do pracy przesiewacz, który będzie obsługiwał Wszystkie istniejące
złoża (,,Dębiny osuchowskie 1,2,3 i 4') na działce N ew.2l1 należy umiejscowić
W miejscu centralnym istniejącego Wyrobiska bądź W części północnej Wymienionej
działki, po zawarciU stosownych uzgodnień;

2s)nalezy prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego urządzeń technologicznych
Wykorzystywanych na terenie kopalni oraz ulrzymwać pełną ich sprawność.



26)bieżące naprawy i przeglądy techniczne pojazdóW mechanicznych Wykozystywanych
na terenie kopalni naleźy plowadzió Wyłącznie na terenie specjalnie Wyznaczonego
stanowiska posiadającego Szczelne podłoże, stanowiące zabezpieczenie przed
przenikaniem sUbstancji ropopochodnych do środowiska, serwis inaprawy należy
zlecic specjalistyczne] firmie, która róWnież Winna zagospodarowac odpady powstałe
W \Ąf/niku prac serwiSowych,

27)teren przedsięWzięcia znajduje się W granicach Bolimowsko - Radziejowickiego
z doliną środkowe] 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 siedlisk Dąbrowa
Radziejowicka PLH 140003, którego granica przebiega W odległości ok, 12,9 km na
północny zachód od terenU planowanego przedsięWzięcia. Planowane
przedsięWzięcie nie będzie powodować negatywnego oddział}ryVania na siedliska
przyrodnicze chronione W ramach WW, obszaru;

28)inwestor nie przekroczy ustawowych nolm W zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza atmosferycznego oraz emisji hałasu do środowiska,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w koncesji na wydobwanie kopalin:

1) Przedmiotowa inwestycja będzie polegać na dalszej eksploatacji piasków ze złoża
,,Dębiny osuchowskie 2" na terenie miejscowości Dębiny osuchowskie,
poszerzonego o częśc działki o nr ewidencyjnym 2/1, tj, o powierzchnię 310 m2
oraz do głębokości ok, 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj. do rzędnej 156 m n,p.m,,
położone9o na terenie miejscowości Dębiny osuchowskie, W gminie N,4szczonóW

2) Eksploatacja ww- złoża będzie prowadzona na powierzchni ok, 0,794 ha, obejmie
ona obszar całego złoża, a Więc będzie róWna powierzchni złoźa,

3) Maksymalna roczna Wie|kość Wydobycia Wynosic będzie do 20 tys, m3,

4) Do eksploatacji ztoża należy używaó typowego sprzętu, tj. ładowarki bądź koparki,
spycharki, posiadających niezbędną dokUmentację techniczno-ruchoWą,

5) Złoze kruszywa naturaInego ,,Dębiny osuchowskie 2" posiada opracowaną
Dokumentację geologiczną złoża kluszrya naturalnego Dębiny osuchowskie 2
W kat, c1" plżlęIą przez Stalostę Zylardowskiego zawiadomieniem
m os.v.7512lN2l2009 z dnia 05,06,2009 r, oraz Dodatek nr 1 do Dokumentacji
geologicznej złoża kruszywa naturalnego ,,Dębiny osuchowskie 2", który stanowi
integralną część podstawowej dokumentacji geologicznej, Dodatek ten Został
opracowany z powodu podjęcia decyzji o poszerzeniu złoża do głębokości 20 m
poniźej zwierciadła Wody, Dodatek ninie]szy opracowano bez Wykonywania
dodatkowych robót geologicznych, Do Sporządzenia,,Dodatku nr 1 do dokumentacji
geologicznej złoża kruszywa naturalnego Dębiny osuchowskie 2" Wykorzystano
informacje geologiczne Z ,,Dokumentacji geologicznej Złoża piaskóW Dębiny
osuchowskie V" oraz ze żoża kruszywa naturalnego ,,Dębiny osuchowskie 1",

6) W projekcie zagospodarowania zloża r,a|eży wydzielić zgodnie Z polską normą PN-
G 02100 ,,Szerokość pasóW ochronnych Wyrobisk odkryWkowych" i stosownymi
uzgodnieniami, pasy ochronne od gruntóW sąsiednich (z wyłączeniem złóż
sąSiednich zlokalizowanych na działkach ff ew- 2h i 1h).

7) lnwestor powinien zapewnić racjona|ne i prawidłowe Wykorzystanie zasabów złoża
poprzez odpowjednią organizację placy olaz prowadzenie Wydobycia zgodnie Z
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi W odkryWkowych
zakładach górniczych Wydobywających kopaliny pospolite, Winien zapoznać
pracownikóW Z zasadami ochrony środowiska na terenie kopalni.
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8) Praca kopalni (zaróWno eksploatacja kruszywa naturalnego jak i jego WyWóz)
powinna odbwaó się WyĘcznie W porze dziennej, tj, maksymalnie W godzinach od
600 _ 2200.

9) Ze Względu na znajdujące się W granicach złoża ,,Dębiny osuchowskie 2"
Wyrobisko, do którego dojazd jest od Wsi LUtkóWka poprzez działkę nr ewid, 1,17,

nie będzie nowego udostępniania żoża, a eksploatacja Wznowiona zostanie
z istniejącego Wyrobiska; nie będzie zatem transpońu samochodowego przez Wieś
Dębiny osuchowskie;

1o)Drogi przejazdowe W obrębie kopalni oraz droga Wewnętrzna W okresie letnim
Winny być zraszane Wodą (zapobieganie emisji Mórnej zanieczyszczeń pyłowych).

11)WW przedsięWzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto obszar przyszĘ
eksploatacji powierzchniowej, objęty zaróWno terenem jak i obszarem górniczym,
jest W całcści połoźony na terenie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną
środkowej Rawki obszaru chronionego K€jobrazu, dla którego obowiązują
przepisy zawarte W Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25
sierpnia 2006 r, (Dz, Urz. Woj. Maz,, Nr'178 poz.6936 z późn. zm.).

12)Wszelkie urządzenia emilujące hałas powinny spełniać normy hałasu, pzewidziane
dla otaczającej zabudowy.

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

14)Korzystanie ze środowiska naturalnego związane z "ealizaąą, eksploatacją
i ewentualną likwidacją planowanego przedsięWzięcia będzie ograniczone do
niezbędnego minimum izgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
środowiska.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych,
W odniesieniu do przedsięWzięć zaliczanych do zakładóW stwarzających
zagrożenie Wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27
kwietnia 200,1 r. - Prawo ochrony środowiska.

Pod pojęciem awarii przemysłowej należy lozumleć zdalzenia np, pożar, eksplozja,
rozszczelnienie instalacji, Wydostanie się substancji zanieczyszcząących W dużych
ilościach do środowiska mogących Wywołać niekorzystne zmiany W jakości jego
komponentóW, Eksploatacja złoża, do której używa się maszyn typu kopalka lub
ładowarka lub pogłębiarka Ssąco - tłocząca, nie będzie przyczyną Wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, GłóWnym Zagroźeniem dla najbliższego otoczenia i ludzi
przebywających na terenie objętym inwestycją jesI 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 gólniczego a Wszelkich napraw
i konseMacji na|eży dokonywac poza Wyrobiskiem W miejscu przygotowanym do
prowadzenia napraw bądź Wyspecjalizowanych serwisach,

W fazie eksploatacji możliwe zaglożenie dla środowiska Stanowi zanieczyszczenie
gruntóW iW następstwie Wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi
z eksploatowanych maszyn roboczych oraz pojazdów mechanicznych, W celu
zminimalizowania zagrożenia awarią na|eży zadbać o Wiaściwy stan techniczny maszyn
i pojazdóW ciężarowych, Eksploatacja złoża będzie prowadzona z Wykorzystaniem
maszyn o napędzie spalinowym, które odznaczają się dużą mobilnością W poróWnaniu
Z maszynami o napędzie elektrycznym, Drobne naprawy sprzętu górniczego odbywać się
będą W bazie Przedsiębiorcy, jaka znajduje się W odległości ok, 200 m od
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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 ipojazdy zatrudnione przy
eksploatacji złoża powinny być zabezpieczone przed Wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu, aby Wyeliminować potencjalną możliwośc jego skażenia,
a pośrednio takźe Wód gruntowych, W tym celu powinny byc pIzeplowadzane okresowe
przeglądy szczelnośCi instalacji paliwowych i olejowych W stosowanych maszynach,
Niedopuszczalne jest róWnież tankowanie maszyn W Wyrobisku, W miejscu do tego nie
przeznaczonym, a także składowanie W Wyrobisku odpadÓW komunalnych bądź
przemysłowych, zwłaszcza skażonych chemicznie, celem zapobieżenia Wystąpienia
powyżej opisanych zagrożeń, należy dbac o Właściwy stan techniczny pojazdóW, W bazie
lnwestora znajduje się pojemnik z Sorbentem, na Wypadek nagłej awarii inStalacji
W maszynach, Prawidłowy sposób plowadzenia eksploatacji iWarunki środowiskowe,
W których będzie się ona odbywać, nie będą powodować sytuacji awaryjnych, Jedynie zle
prowadzona eksploatacja może doprowadzic do zagrożeń dla bezpieczeństwa 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 sprawie transgranicznego oddzialywania na środowisko.

Planowane przedsięWzięcie Zostanie W całości zrealizowane na teMorium
Rzeczypospolitej Polskiej W Znacznej odległości od jej granic- Lokalizacja przedSięWzięcia
Wyklucza możliwość oddziaływania na obszary położone poza granicami kraju, zaróWno
na etapie realizacjijak i eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji, Z uwagi na poWyZSZe, nie
określa Się WymogóW W Zakresie transglanicznego oddZialywania na środowisko,

6. stwierdzenie konieczności ulworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
(W przypadku, o.którym mowa w ań. 135 Ust. 'l ustawy z dnia 27 kwietnia 200l r-

Prawo ochrony srodowiska - Dz. U, z 2021 l., poz.1973, ze zm,|,

Ań. ,l35 ust- 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (t, jedn. DZ, U,
2021 poz_ 1973 ze zm_, mówi ,,Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny
oddziawania przedsięWzięcia na środowisko Wymaganej przepisami 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, 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, Iotniska, Iinii
istacji elektroenergetycznej, obiektóW sieci gazowej oraz instalacji radiokomunikacyjnej,
radionawigacyjnej i radiolokacyjnej fuVorzy się obszar ograniczonego użytkowania".
PrzedsięWzięcie polegające na dalszej eksploatacji złoża ,,Dębiny osuchowskie 2" nie
nalezy do instalacji, dla których tworzy się obszar ograniczonego uz}łkowanja, Przyjęte
lozwiązania techniczne i technologiczne pozwa|ąą na eliminację negatywnego Wpływu
obszaru górniczego na środowisko i Uciążliwości dla terenóW sąsiednich, znajdujących się
W bezpośrednim sąsiedztwie złoża,,Dębiny osuchowskie 2", Wszelkie uciąźliwości
Wynikające z funkcjonowania kopalni będą ograniczane i nie będą Wykraczac poza granice
terenu będącego W dyspozycji lnwestora, Zmiany jakie będą następować W śIodowisku W
związku z kontynuacją eksploatacji złoza,,Dębiny osuchowskie 2" dotyczyć będą dalszego
przekształcania terenu już zmienionego W Wyniku robót górniczych, Nie będą to zmiany
nowe a zachodzic będą W krajobrazie już znacząCo przekształconym W Wyniku robót
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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 oddziałWania na środowisko w ramach postępowania
w sprawie wydania decyzji o której mowa w ań, 72 usL 1 ustawy ooś.

UzAsADNlENlE

Pani Agnieszka odżygóżdż Wystąpiła z Wnioskiem W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla pżedsięWzięcia polegającego na ,,Dalszej
eksploatacji piaskóW ze złoża,,Dębiny osuchowskie 2", połoźonego na terenie Wsi Dębiny
osuchowskie, W gmjnie MszczonóW poszerzonego o część działki N 2h,
tj. o powierzchnię 31o m2 oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła tj. do rzędnej
156 m n.p.m.", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie.

zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 40 lit. a tiret czwańe i siódme Rozporządzenia Rady
fiłinistróW z dnia 10 Września 2o'l9 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 l., 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
może być Wymagany.

W^/v pzedsięWzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego brak, jest

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ponadto obszar pżyszłej
eksploatacji powierzchniowej, objęty zaróWno terenem jak i obszarem górniczym, jest
W całości połoźony 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. Urz,

Woj. Maz,, Nr 178 poz. 6936 z póżn. zm.).

W trakcie planowania Wyźej lvymienionego przedsięWzięcia rozpatrywano Warianty
przedsięWzięcia, które charakteryzują się następującymi aspektami;

Wariant ,,0" - bezinwestycyjny

Przyjęcie Wariantu ,,zerowego", czyli odstąpienie od inwestycji będzie sprzeczne
z interesem gospodarczym lnwestora oraz zasadami ekonomicznego gospodarowania
zasobami, Nie podejmowanie przedsięWzięcia spowoduje, że zasoby Wysokiej jakości

surowca nie zostaną Wykorzystane W sposób optymalny.

odstąpienie od kontynuowania działalności vvydobywczej W Ęonie już zmienionym
W Wyniku prowadzenia prac górniczych, byłoby rozwiązaniem nieracjonalnym.

Przyjęcie Wariantu ,,zerowego" może być przyczyną Wystąpienia szeregu
niekorzystnych zjawisk, m.in. rezygnaqa z kontynuowania działalności Wydobywcze.j

kruszywa natu€lnego będzie przyzwoleniem na stagnację i nie będzie sprzyjać rozwojowi
przedsiębiorczoścj na terenie gminy MszczonóW,

Wariant inwestycyjny l (Wariant proponowany przez lnwestora)
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W Wariancie tym zakłada się Wielkość Wydobycia na poziomie maksymalnym ok-
33 800 Mgłok, tj. 20 tys, m3 . zgodnie z lym założeniem eksploatacja złoża, którego
zasoby Wynoszą ok. 341 ,24 tys. t (na dzień 31 .12.2019 r,) a Wskaźnik Wykolzyslania źoża
ok. 0,80 i potrwa pżez okres ok, 8 lat,

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

Wariant ten zawieru 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)

WWariancie inwestycyjnym ll zakłada się roczne Wydobycie kopaliny W ilości ok. ,10

tys. t, tj. ok. 6 tys. m3 . okres Wydobycia, przy Wskaźniku Wykorzystania złoża 0,80
zostałby Wydłużony W poróWnaniu z Wariantem inwestycyjnym l do ok. 28 lat.

Realizacja inwestycji zgodnie z założeniami niniejszego Wariantu będzie skutkować
znacznym Wydłużeniem czasu eksploalac.ii złoża, sytuacja taka spowoduje, że
rekultwacja terenu zmienionego pracami górniczymi zostanie później rozpoczęta
i znacznie później osiągnie stan docelowy.

założenia Wariantu ll są racjonalne i możliwe z punktu Widzenia ich Wykonalności,
jednak zakończenie działalności górniczej na terenie złoża o 20 lat Wcześniej (co będzie
mieó miejsce W sytuacji realizacji przedsięWzięcia zgodnie z założeniami wariantu
inwestycyjnego l) umożliwi przeprowadzenie procesu rekultywacyjnego znacznie szybciej.

Wnioski:

- Dalsza eksploatac.ia ńoża tak jak do tej pory nie będzie miała Wpływu na jakość
Wód powierzchnlowych i podziemnych W Ęonie złoża pod Warunkiem
zastosowania rozwiązań Wskazanych W niniejszej decyzji;

W celu minimalizacji zagroźenia dla ludzi pracujących W kopalni naleźy
bezwzględnie przestżegać zasad BHP obowiązujących W tego typu kopalniach;

Używane do eksploatacji maszyny i środki transportu muszą być sprawnie
technicznie,

charaKer planowanego pżedsięWzięcia nie przewiduje intensywnej emisji
zanieczyszczeń do atmosfery,

Dla planowanego przedsięWzięcia nie Występują merytoryczne ani prawne
przesłanki Ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,

Eksploatacja będzie prowadzona na podstawie uzyskanej przez lnwestora koncesji
na Wydobywanie kopaliny.
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Dziaąąc zgodnie Z al1.64 ust, 1pkt 1i4 ustawyzdnia3pażdziernika
2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, Udziale społeczeńStwa
W ochlonie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. |J. Z 2022 r.,
poz. 1029, Ze zm,), BUrmistrz l\,4szczonowa Wystąpił do organóW ochrony środowiska
o opinię W sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania Ww. przedsięWzięcia
na środowisko i W przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu
rapońU o jego oddziaływaniu na środowjsko, Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska
W Warszawie Wyraził opinię _ pismo znak: wooŚ-L422o_1627.2o2o.ACH.2 z dnia 19
stycznia 2021 r,, że dla realizacji WW, przedsięWzięcia istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor zarządu z|ewni
W Łowjczu PańStwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, nie stwierdził połzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania WW, przedsięWzięcia na środowisko iWskazał na
koniecznośc uwzględnienia W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych
WarunkóW iWymagań - opinia Znak: wA-ZżŚ-5,435.1.7o1.2o2o,MS z dnia 15 stycznia
2021 r, Planowane przedsięWzięcie nie jest Wymienione W ań. 72 ust, 1 pkt ,1-3, 10-19
i 21-27 ustary ,,ooś", co oznacza, ze nie jest W kompetencji organu pańStwowej in§pekcji
Sanitarnej Wydanie opinii dla WW, przedsięWzięcia, N,4ając na uwadze WW. opinie oraz po
przeptowadzeniu Własnej - uwzględniającej uwarunkowania przedstawione W ań, 63 ust,
1 ustawy ,,ooś" analizy dostarczonych Wraz z Wnioskiem materiałóW, Burmistrz
l,4szczonowa postanowił nałożyć obowiąZek przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięWzięcia na środowisko postanowienie znak. G.6220 .22.2020.JJ z dnia 28
slycznia 2a21 l.
Po złożeniu dniu 19 października 2021 l. przez lnwestora, rapońu ooś, Burmistrz
l\,4szczonowa, działając zgodnie z an,,77 ust, 1pkt 1 i4 ustawy z dnia 3 pażdziernika
2008 r, o Udostępnjaniu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeńshr,r'a
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. \J. z 2022 l.,
poz- 1029, Ze zm,), Wystąpił do organóW ochrony środowiska W sprawie Uzgodnienia
WarunkóW realizacji planowanej inwestycji, Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska
W Warszawie uzgodnił realizację przedsięWzięcia i określił jego Warunki postanowienie
znak: Woos,|.4221.299.2021.Aco.2 z dnia 13 maja 2022 r, Państwowe Gospodarstwo
Wodne. Wody Polskie, Dyrektor zażąd z|ewni W Łowiczu, pismem znak:
WA,ZZS,5,435,1,555.2021.PD z dnia 13 mąa 2022 r, poinformował tut, organ, że pismem
wA_zzŚ_5_435_1.701,2020,l\4S z dnia 15 stycznia 2021 r, wyraził opinię, że dla Wlitr',
przedsięWzięcia, nie istnieje potrzeba przeprowadzenja oceny oddziaływania na
środowisko, Bio.ąc zatem pod uwagę powższe, nie ma podstaw prawnych do
uzgodnienia przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektora Zarządu
Zlewni W Łowiczu WarunkóW realizacji przedsięWzięcia W trybie ań, 77 ust. 1 pkt 4 ustawy
ooś d|a przedmiotowej inwestycji,
Warunki realizacji planowanego przedsięWZięcia, określone przez organy ochrony
środowiska zostały Zamieszczone W sentencji niniejSzej decyzji,

Planowana inwestycja polega na dalszej eksploatacji piaskóW ze Z}oża,,Dębiny
osuchowskie 2", poszerzonego o częśc działki m 2l1, Ij. o powierzchnię 31o m2 oraz do
głębokości około 20 m poniżej Zwierciadła Wody, tj, do rzędnej 156 m n p m , położonego
na terenie Wsi Dębiny oSuchowskie, W gminie lV]SzczonóW, Powierzchnia projektowanego
obszaru i terenu górniczego 'Dębiny osuchowskie 2" Wyniesie ok, 0,794 ha i obejmie on
teren całego złoża, a więc będzie róWny powierzchni złoża, lv]aksymalna roczna Wielkośó
Wydobycia Wynosic będzie do 20 tys, m3 W SąSiedzhir'ie przedmiotowego Złoża
Zlokalizowane są inne złoża - ,,Dębiny osuchowskie 1", ,,Dębiny osuchowskie 3", 'DębinyosuchoWSkie 4",,Dębiny osuchowskie V" i ,,Dębiny osuchowskie Vl",
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W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięWzięcia głóWnymi źródłami emisji hałasu
będą pojazdy i sprzęt ciężki poruszające się po terenie inwesiycji, Przeprowadzona W

raporcie ooś analiza oddziaływania W zakresie emisji hałasu (W tym oddziaływania
skumulowanego) wykazała, że plzy zachowaniu WarunkóW określonych W sentencji
niniejszej decyzji, eksploatacja planowanego przedsięWZięcia nie spowoduje plzekroczeń
dopuszczalnych poziomóW hałasU na terenach chronionych akustycznie,

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięWzięcia głóWnymi źródłami emiSji substancji
do powietrza będą maszyny Wykorzystywane na terenie inwestycji do prac Wydobywczych,
samochody ciężarowe transpońujące kruszywo oraz załadunek kopaliny. Z uwagi na
Wilgotnośc Wydobywanego piasku nie przewiduje się Znaczne9o pylenia Mórnego,
Pzeprowadzona W rapolcie ooś analiza rozprzestrzeniania się substancji W powietrzu (W

tym analiza oddziaływania skumUlowanego) wykazala, że dopuszczalne poziomy
substancji W powietrzu zostaną dotrzymane.

z przedłożoną dokumentacji Wynika, iź planowana inwestycja nie będzie powodowała
istotnego oddziaływania na klimat.

W przedłożonej dokumentacji omóWiono gospodarkę odpadami W trakcie reaIizacji
i funkcjonowania planowanego przedsięWzięcia, Zgodną z obowiązującymi przepisami
prawa, W związku z powyzszym odstąpiono od nałożenia WarunkóW realizacji
przedsięWzięcia W powyższym zakresie. l\,{ożna ocenić, że goSpodarka odpadami
prowadzona W ramach przedmiotowej inwestycji będzie miała nieznaczący WpłyW na
środowisko. Z rapońu ooś Wynika, że W trakcie prowadzenia eksploatacji złoża nie będą
powstawały odpady Wydobywcze, górnicze i plzeóbcze, a pracownicy zatrudnieni W

kopalni będą korzystać Z zapIecza Socjalnego W bazie lnwestola, W celu ochrony
środowiska 9rUntowo-Wodnego na etapie eksploatacji przedmiotowej inwestycji, W

sentencji niniejszej decyzji Wprowadzono Warunki dotyczące sposobu prowadzenia prac
Wydobywczych,

Pzeprowadzona W raporcie ooś analiza oddziaływania W zakresie gospodarki Wodno-
ściekowej i ochrony Wód Wykazala, że wzy zachowaniu WarunkóW określonych W sentencjj
niniejszej decyzji, eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie miała negat}Ąrvnego
Wpływu na środowisko gruntowo-Wodne oraz na Wody powierzchniowe i podziemne,
lnwestycja zlokalizowana będzie W granicach Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną
środkowej Rawki obszaru chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem
prawnym jest rozporządzenie nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006
roku W sprawie Bolimowsko-RadZiejowickiego z doliną środkowej RaWki obszaru
chronionego Krajobrazu (Dz, Urz, Woj, Maz. z 2006 Nr 178 poz, 6936 ze zm,), Najbliższy
obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska PLH]40003 oddalony jest o około 12,9 km od
granic nieruchomości, na której planowana jest prżedmiotowa inwestycja,

Zgodnie z §3 ust, 1 pkt 2 lozporządzenia W WW. obszalze zakazuje się realizacji
przedsięWzięć mogących znacząco oddziaĘwac na środowisko W rozumieniu przepisóW
ustawy ooś, zgodnie z ań, 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
plzylody (Dz. U. z 2022 r. poz, 916) na obszarze chronionego krajobrazu może być
Wprowadzony zakaz rca|lzacji przedsięWzięć mogących z\acząco oddziarwać na
środowisko W rozumieniu przepisóW ustawy z dnia 3 pażdzlelnika 2008 r. o udostępn aniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, plzy czym, zgodnie z ań, 24 ust, 3 ustawy
zakaz len nie dotyczy realizacji przedsięWzięć mogących znacząco oddziaŁWać na
środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddział},vr'ania na środowisko Wykazała
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brak negatywnego Wpływu na ochronę przyrody iochronę krajobrazu obszaru chronionego
krajobrazu. Przeprowadzona ocena Wykazała, że żaden z obowiązujących na terenie WW,
obszaru zakazóW nie zostanie naruszony.

ze Względu na charakter planowanego pżedsięWzięcia, a także jego lokalizację, nie
stwierdzono moźliwości Wystąpienia transgranicznego oddziaływania,
zgodnie z przedłożoną dokumentacją na terenie przedsięWzięcia i W jego otoczeniu nie
Występują zabytki chronione na podslawie przepisóW o ochronie zabytkóW i opiece nad
zabytkami.

Przedmiotowe przedsięWzięcie ZlokaliZoWane je§t 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 niezagtożone_ Dla przedmiotowej JcW
Wyznaczono derogacje na podstawie ań,4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj,
Dyrektywy 2000/60/r'VE, którą Uzasadnia Się brakiem mozliwości technicznych, W zlewni
JCWP Występuje presja komunalna jrolnicza, W programie działań zaplanowano działania
podstawowe, obejmujące uporządkowanie goSpodarki ściekowej, które są Wystarczające,
aby zredukowac presje komunalną W Zakresie Wystarczającym dla osiągnięcia dobrego
stanu, W programie działań zaplanowano także Wszystkie mozliwe działania mające na
celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby moźliwe było osiągnięcie WskaźnikóW zgodnych
z Wańościami dobrego stanU, Z uwagi jednak na czas niezbędny dla Wdrożenia działań,
a także okres niezbędny aby Wdrozone działania przyniosły Wymierne efekty, dobry stan
będzie mó9ł byc osiągnięty do loku 2027 .

Nie pżewiduje się bezpośredniego Wpływu przedsięWzięcia na stan jakościowy i ilościowy
Wód powierzchniowych lud podziemnych.

Zarząd zlewni W Łowiczu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich
poinformował organ prowadzący niniejsze postepowanie, iż UZnać na|eży że powyżSze
rozwiązania techniczne pozwo|ą zabezpieczyc środowisko Wodne przed em]sją 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, Wyżej Wskazana JcWPd nie uzyskała
odstępstw dla osiągnięcia celóW środowiskowych,

Ze Względu na §kalę, charaktel izakres przedmiotowego przedsięWzięcia stwierdzono, że
planowane zamierzenie inwestycyjne nie będZie stwalzac za9lożeń dla osiągnięcia celóW
środowiskowych jednolitych części wód, W tym będzie odbywało się W Sposób
zapewniający nienarusza]ność przepisóW prawnych dotyczących ochrony Wód,
określonych W Planie goSpodarowania Wodami na obszarze dorzecza WiSły,

Przedmiotowa inwestycja nie narusza ustaleń WarunkóW korzystania z Wód rejonu
Wodnego Środkowej Wisły (rozporządzenie nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej W Wa§zawie - Dz. U, Województwa Mazowieckjego poz. 3449
z póżn. zm-).
Planowana inwestycja leży poza obszarami Wbrzeży i obszarami morskimi oraz poza
obszarami górskimi i leśnym,

Vwkonując procedury formalnoprawne dotyczące planowanej inwestycji,
zawiadomiono strony postępowania o Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji
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o środowiskowych uwaIunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na ,,DaIszej
eksploatacji piasków ze żoża,,Dębiny osuchowskie 2", położonego na terenie Wsi Dębiny
osuchowskie, W gminie l,4szczonóW, poszerzonego o Część działki nr 211,

tj, o powierzchnię 31o m2 oraz do głębokości około 20 m poniżej Zwierciadła Wody, tj, do
rzędnej 156 m n.p,m,", powiat zyrardowski, Województwo mazowieckie , poprzez
zawiadomienie o Wszczęciu postępowania, wydane przez Burmistrza Mszczonowa
m G.6220.22.202o.JJ W dniu 18 listopada 2020 r,, informujące zainteresowane strony
o moż|iwości Zapoznania się Z aktami sprawy oraz składania uwag i WnioskóW
W przedmiotowej sprawie, lnformację o planowanym przedsięWzięciu podano do
publicznej Wiadomości przez umieszczenie na tablicy ogłoszeń, zlokalizowanej W siedZibie
Urzędu Miejskiego W lv]szczonowie i na stronie internetowej Urzędu (BlP) oraz
Wywieszono W miejscu planowanej inwestycji oraz W sołectwie osuchóW, gmina
l\,4szczonóW. Ponadto Strony postępowania oraz zainteresowani mogli zapoznac się z
rapońem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięWZięcia W terminie
określonym W obwieszczeniu G.6220.23.202a.JJ tj, od dnia 18 |ipca 2022 r, do dnia 17
sielpnia 2022 r. obwieszczenie zamieszczono W BlP tut, Urzędu, na tablicach ogłoszeń
W Urzędzie Niliejskim W l\,4szczonowie oraz W miejscu realizacji przedsięWzięcia
i W sołectwie osuchóW, ponadto W prasie ,,|\,4erkuriusz lvlszczonowski" - nr Wydania 6
(314) - czerwiec 2022. w powższym terminie strony niniejszego postępowania, oraz
społeczeństwo nie żożyło zadnych uwag ani zastrzeżeń do realizacji planowanej
inwestycji oraz prowadzonego postępowania W Sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych UWarunkowań dla planowanego przedSięWzięcia,

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska W Warszawie poinformował, iź
prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia 9ceny
oddziaływania na środowisko W ramach postępowania W sprawie Wydania decyzji,
o Kórych 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 przyrodniczych środowiska objętych zakresem
przewidwanego oddziaływania przedmiotowego przedsięWzięcia na środowisko
pozwalają Wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko i ustalić warunki jego
realizacji;

2) ze Względu na rodzaj i charakterystykę p|anowanego pzedsięWzięcia oraz powiązania
z innymi pżedsięWzięciami nie shryierdzono obecnie możliwości ponadnormatywnego
kumulowania się oddziaływań tego przedsięWzięcia z innymi przedsięWzięciami
zlokalizowanymi poza terenem inwestycyjnym;

3) nie stwierdzono możliwości negatywnego oddziaływania planowanego przedsięWzięcia
na obszary Wymagające specjalnej ochrony ze Względu na Występowanie gatunkóW roślin
i zwierząl lub ich siedlisk, lub siedlisk pżyrodniczych objętych ochroną, W tym obszary
Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony pżyrody,

Burmistrz l\4szczonowa 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 przedłożonego rapońu
ooś izawańych W nim założeń realizacyjnych, uznano, że WW, przedsięWzięcie nie będzie
pżedsięWzięciem mogącym negatywnie Wpłynąć na środowisko, Biorąc pod uwagę
rozmiar planowanej inwestycji, lnwestor W ramach działań zabezpieczy miejsca
Wydobycia, używanie sprzętu spełniającego normy W zakresie ochrony środowiska
i sprawnego technicznie jedynie W porze dziennej, Właściwe eksploatowanie i konserwacja
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Wykorzystywanych maszyn, prowadzenie prawidłowej goSpodarki paliwowej oraz
zabezpieczenie środkóW do neutralizacji ewentualnych WyciekóW substancji
ropopochodnych, utrzymanie terenu W należytym porządku. Wszelkie 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.6220-22-2020.JJ
z dnia 12-09.2022 r,) o mozliwości zapoznania się z materiałem dowodowym W sprawie
Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WW, przedsięWzięcia, Uwagi ani
Wnioski do zebranego materiału dowodowego W sprawie Wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach nie Wpłynęły. Biorąc powyższe pod uwagę
postanowiono jak W Senterc]i niniejszej decyzjl,

od niniejszej decyzji służy odWołanie do samorządowego Kole9ium odwoławczego
W Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza l,łszczonowa W terminie 14 dni od dnia
doręczenia stronie decyzji. strona może Zlzec się prawa do Wniesienia odwołania,
zlzeczenie się prawa do Wniesienia środka odwoławczego plzez Wszystkie strony
postępowania uprawnione do jego Wniesienia, powoduje skrócenie tokU instancji
i uzyskanie prawomocnego rozstrzygnięcia W krótszym czasie, Nie jest możliwe skuteczne
cofnięcie ośWiadczenia o Zrzeczeniu się prawa do odWołania,

BURM1sTRz

fulr-iń, 1łułeh

] podpis osoby Upoważnionej

Adnotacja dotycząca opłaty skańowej

zgodnie z ań 1ust 1pktl ljt a ustawy zdnia 16listapada 20a6 r. o opłacie skarbawej (Dz U z2022r.
poz 2142, ze zm)oraz części lust 45 załącznika da ww ustawy. opłata skarbawa za wydanie decyzji
a śrcdowiskowch uwafunkowaniach zgacly na realizację prżedsięWzięcia w Wysakaścj 205,0a zł 6lawnie.
dwieścje pięć złouch l00/100 groszy) została uiszczona na kanta Urzędu Miejskiega W Mszcżanawie dnu
a7.a2.2023 l z adnotacją ,,apłata skańowa - decyzja środowiskowa. Pawyższą adnotację o ujszczeniu
oplaty skarbawej dokona}a w dniu 24 02.2023 r Jolanta Jackowska główny specjalista W Wydziale
Gaspodarki Gminnej Urzęc]u 

^,4iejskiego 
w Mszczanowie.

otrzvmuią:

1, Pani Agnieszka odfzygóżdż,
2, Pan Dariusz Pilarski,
3, Pan cezary Brzozowski,
4. PaniAgata Brzozowska,
5- Pani zofia Perkowska,
6- ala- J-J -24-02.2023 l -
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Do wiadomości:
1, Regionalny Dyrektor ochrony środowiska

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

2. PGW Wody Polskie - Dyrektol zaządu Zlewni W Łowiczu
Ul, Ękonomiczna 6, 99-400 Łowicz.
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charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

polegającego na ,,Dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża ,,Dębiny osuchowskie 2",
położonego na terenie Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie MszczonóW,
poszerzonego o część działki N 2l1,Łi- o powierzchnię 3,10 m2 oraz do głębokości
około 20 m poniżei zwierciadła wody, tj. do rzędnej 156 m n.p.m.", powiat
żyrardowski, Województwo mazowieckie, zgodnie z ustawą o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.2022 r., poz. 1029,
ze zm,\,

Załącznik nl 1 do decy4 z d|ia 2023 a2 24
fi G 622a 22 2a2a JJ

WW przedsięWzięcie realizowane będzie na terenie, dla którego brak jest
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Ponadto obszar dal§zej
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 zawarte
W Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody lv]azowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. Urz,
Woj. Maz,, Nr 178 poz, 6936 z póżn_ zm_)_

Planowana inwestycja polegać będzie na dalszej eksploatacji piaskóW ze złoża
,,Dębiny osuchowskie 2", poszerzonego o częśc działki ff 2l1, \- o powierzchnię 310 m2
oraz do głębokości około 20 m poniżej zwierciadła Wody, tj, do rzędnej 156 m n,p,m.,
położonego na terenie Wsi Dębiny osuchowskie, W gminie lv]szczonóW, Powierzchnia
projektowanego obszaru iterenu górniczego,,Dębiny osuchowskie 2" Wyniesie ok, 0,794
ha i obejmie on teren całego z|oża, a więc będzie róWny powierzchni Złoża, lvlaksymalna
roczna Wielkość Wydobycia Wynosić będzie do 20 tys, m3 , W Sąsiedztwie przedmiotowego
złoża zlokalizowane są inne Złoża - 'Dębiny osuchowskie ,]", 

,,Dębiny osuchowskie 3",
,,Dębiny osuchowskie 4",,Dębiny osuchoW§kie V" i,,Dębiny osuchowskie Vl".

W dalszej odległości od złoża lozciągąą się obszary leśne, grunty upraw rolnych,
łąki i pastwiska. Najbliższe zabudowania mieszkalne zIokalizowane są Wzdłuż drogi
lokalnej (ul, Dębowa) W Dębinach osuchowskich, całe złoże,,Dębiny osuchowskie 2"
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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 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
może być Wymagany.



znajduje się W granicach Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki
obszaru chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują regulacje zawańe
W Rozporządzeniu Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. W sprawie
Bolimowsko - Radziejowickiego z Doliną Środkowej RaWki obszaru chronionego
Krajobrazu (Dz, Urz. Woj, Maz, Nr 178, poz, 6936 ze zm,),

Powierzchnia projektowanego obszaru iterenu górniczego ,,Dębiny osuchowskie 2"
Wyniesie 7 940 m2 i obejmie on obszar całego złoża, a Więc będzie róWny powierzchni
złoża.

Dalsza eksploatacja piaskóW ze złoża ,,Dębiny osUchowskie 2" odbywać się będzie
W Wyrobisku Wgłębnym na jednym poziomie eksploatacyjnym założonym na rzędnej ok,
177 m n.p,m,, tj. ok. 1 m nad zwierciadłem Wód gruntowych. Z poziomu tego nadal
urabiane będzie 1 piętro suche o Wysokości od ok. 0 m W najniższej części Wyrobiska do
ok, 10 m We Wschodniej części żoża do granicy ze złożami,Dębiny osuchowskie V"
i ,,Dębiny o§uchowskie Vl" oraz piętro zawodnione do głębokości maksymalnej ok. 20 m
poniżej zwierciadła Wody, Rzędna dna najniżSzej części Wyrobiska zawodnionego po
zakończeniu eksploatacji złoża, będzie Wynosić ok, 156 m n,p,m, Zwierciadło Wody
W zbiorniku ustabilizuje się na rzędnej ok, 176 m n.p.m,

Zasoby geologiczne złoża ,,Dębiny osuchowskie 2" Wynoszące 341.24 tys. t na
dzień 31-12-2019 r. zabezpieczą eksp|oatac]ę złoża przez okres od ok, 7 do ok, 28 |aI, przy
Wskazniku Wykorzystania złoża ok, 0,80 iplanowanym rocznym Wydobyciu piaskóW W

ilości od ok, 10 tys, ton, tj, ok. 6 tys, m3 do ok, 33 800 t, tj, 20 tys, m3 , Wy§oki W§kaźnik
Wykorzystania złoża wynika z faklu, iż Straty pozaeksploatacyjne pozostaną tylko przy
północno-zachodniej granicy złoża. częśc udokumentowanych zasobóW zostanie
uwięziona W §Uchych i zawodnionych skarpach Wyrobiska końcowego przy północno-
zachodniej g?nicy złoża W półce o szerokości 3 m pomiędzy suchą i zawodnioną skarpą
oraz zo§tanie zniszczona W czasie usuwania nadkładu, jako straty eksploatacyjne, Droga
do Wyvvozu Urobku pozostanie utrzymana W kierunku północnyrn do Wsi LutkóWka,

Zakładany czas pracy zakładu górniczego W ciągu roku będzie Wynosił ok, 225 dni,
Pży zakładanej Wielkości maksymalnego rocznego Wydobycia na poziomie ok, 33 800 t,

maksymalne dzienne Wydobycie będzie Wynosic ok- 150 Mg. Ze Względu na znajdujące się
W granicach złoża ,,Dębiny osuchowskie 2" Wyrobisko, do którego dojazd jest od Wsi
LutkóWka poprzez działkę nr ewid. ,l17, nie będzie nowego udostępniania żoża,
a eksploatacja Wznowiona zostanie z istniejącego Wyrobiska. Nie będzie zatem transpońu
samochodowego przez Wieś Dębiny osuchowskie, Nadkład Występujący jeszcze We
Wschodniej części złoża stanowią piaski gliniaste oraz glina o grubości od 1,7 m do 2,5 m.
Będzie on usuwany na tymczasowe zwałowiska na złoźu, a następnie zostanie Wywieziony
poza zloże celem rekultywacji terenóW przekształconych W tym rejonie, gdyż po
zakończeniu eksploatacji złoża powstanie zbiornik Wodny o powierzchni ok, 0,75 ha
i nadkład będzie zbędny do rekultywacji Wyrobiska.

Eksploatacja złoża plowadzona będzie poniżej powierzchni terenu i W związku
z tym, hałas Wyhvarzany przez pracujące maszyny nie będzie miał szkodIiwego WpłyWU na
środowisko, Emitowane do atmosfery gazy spalinowe od pracujących maszyn i środkóW
transpońu ulegać będą W otwańej przestrzeni szybkiemu rozproszeniU, Zapobieganie
Wystąpieniu oddziaływań niepożądanych z punktu Widzenia ochrony środowiska oIaz
ograniczenie negatywnych skutkóW eksploatacji będzie polegac na stosowaniu się do
ponlższych zaleceń:

Ń



zasoby złoża powinny byó racjonalnie Wykorzystywane;
materiały eksploatacyjne typu paliwa, smary powinny być składowane poza terenem
eksploatacj i (Wyrobiska) ;

naprawa maszyn powinna odbywać się poza terenem eksploatacji;
W celu ochrony terenóW sąsiednich bezpośrednio przylegających do terenu złoża
przed ujemnym skutkiem eksploatacji należy W czasie jej prowadzenia przestrzegać
Wyznaczonych granjc Wydobycia oraz pozostawić pasy ochronne dla gruntÓW
obcych;
W Wyrobisku nie Wolno składować źadnych odpadóW ani Wylewać ściekóW;
W miarę możliwości należy podjąć działania mające na celu ograniczenie
rozprzestrzeniania się hałasu pochodzącego od sprzętu Wykorzystywanego
W kopalni;
W przypadku niekontrolowanego Wycieku paliwa należy bezzwłocznie przystąpić do
usuwania skutkóW i plzyczyn awarii (przy użyciu środkóW neutralizujących
substancje Węglowodorowe (takie jakie Są używane do neutralizacji drobnych
rozlewóW na stacjach paliw);
ochrona Wód powierzchniowych, podziemnych powinna polegać na zapewnieniu
Właściwego stanu technicznego Wykorzystywanych maszyn tak, aby substancje
toksyczne i niebezpieczne W tym zwłaszcza ropopochodne nie przedostały się do
gruntu a następnie do WÓd;

W celu uniknięcia osuwisk i obryWóW W skarpach Wyrobiska górniczego nachylenie
skarpy Wyrobiska W końcowej (docelowej) fazie eksploatacji nie powinno
przekraczać kąta 350 , natomiast skarpy zawodnionej 270 , l\łaksymalne nachylenie
skarp eksploatacyjnych (roboczych) suchych Wynosić będzie 600 a ,skarp
zawodnionych 270 ;

zabezpieczenie Wyrobiska, Na drogach i dojściach do Wyrobiska oraz W miejscach
szczególnie niebezpiecznych zostaną ustawione tablice ostrzegawcze o zakazie
Wstępu osób postronnych na teren kopalni. W czasie długotMałych opadóW oraz
W okresie roztopóW, należy dokonywać częstych obseMacji skarp Wyrobiska;
urabianie kopaliny izaładunek na środki transpońowe może się odbywać Wyłącznie
sprawnym technicznie sprzętem, Pracownicy obsługujący sprzęt techniczny,
powinni przejść odpowiednie szkolenia oraz posiadać Uprawnienia do obsługi
powierzonego im sprzętu. Niedopuszczalne jest przeciążanie oraz nieróWnomierne
obciążanie Wykorzystywanych środkóW transpońu.

Dalsza eksploatacja złoża ,,Dębiny osuchowskie 2" lozpocznie się z istniejącego
Wyrobiska na tym złożu, zatem praca maszyn odbywać się będzie W Wyrobisku Wgłębnym,
którego ściany będą ograniczac WpłyW na klimat akustyczny W rejonie przedsięWzięcia.
Prawidłowy sposób prowadzenia eksploatacji i Warunki środowiskowe, W których
eksploatacja będzie się odbywać, nie będą powodować sytuacji awaryjnych.

obowiązek rekultywacji terenóW poeksploatacyjnych Wynika z przepisóW u§tawy
z dnia 9 czerwca 2o11 l. - Plawo geologiczne i górnicze (t, jedn, Dz. U. 2020 poz. 1064 ze
zm.) - ań. 129 ust, 1 pkt 5: 'W przypadku likwidacji zakładu górniczego, W całości lub W
części, przedsiębiorca jest obowiąZany przedsięWziąc niezbędne środki W celu ochrony
środowiska oraz rekultywacji gruntóW po działalności górniczej",



zgodnie z ań, 20 ust, 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntóW rolnych
i leśnych (t, jedn, Dz- t], 2017 poz- 1161 ze zm-): 'osoba powodująca utratę albo
ograniczenie Wartości użytkowej gruntóW, jest obowiązana do ich rekultywacji na Własny
ko§zt. Po zakończeniu działalności górniczej na złożu ,,Dębiny osuchowskie 1" tj, po
Wyeksploatowaniu surowca jakim jest piasek, teren poeksploatacyjny zostanie
zrekuitywowany,

Po Wykonaniu rekultywacji technicznej suchych skarp Wyrobiska, mogą one zostać
Zadrzewione i zakrzewione, natomiast W dnie WyrobiSka powstanie zbiornik Wodny
o powierzchni ok, 0,794 ha i głębokości do 20,0 m, który połączy się ze zbiornikami
Wodnymi na §ąsiednich złożach, Takie zagospodarowanie terenu Umoźliwi powstawanie
nowych §iedlisk zaróWno roślin jak i zwierząt,

Analiza WŃWu dokumentowanego przedsięWzięcia na środowisko grunlowo-Wodne

Wkazała, że W Wyniku działalności górniczej nie zostaną naruszone stosunki Wodne,
tj. dynamika i reżim przepływu Wód podziemnych. Wobec tego nie Wystąpią zmiany reżimu
gruntowo-Wodnego na terenach sąsiednich, przylegających do obszaru projektowanej
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 powieżchniowe, W związku z czym nie
zostaną zaburzone ekosystemy hydrogeniczne W sąsiedztwie złoża;

2. jednym z podstawowych zadań podczas eksploatacji złoża będzie niedopuszczenie
do zanieczyszczenia gruntu iW następstwie Wód gruntowych substancjami
ropopochodnymi;

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

BURM

,tĘr inż. Gnegołz


