Znak :GKP 6220.4.2012

Domaniewice 12.10.2012

P O S T A N O W I E N I E NR 4/2012
Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U.
Nr 199 , poz. 1227 z późn. zm. oraz art. 123i 142 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 z późń. zmianami) ,
po rozpatrzeniu wniosku „KAZI -LOW” Konrad Kaźmierski , po zasięgnięciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu i Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

postanawiam
Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania
na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny
nie objętej własnością górniczą - piasku – metodą odkrywkową ,
w obszarze złoża kruszywa naturalnego „RECZYCE IV” na działkach nr
485 , 487 ,491 i 495 obręb 5 – Reczyce gmina Domaniewice , powiat łowicki ,
woj. Łódzkie na powierzchni 5,78 ha”
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko winien być zgodny z art.
66 ust. 1 ustawy , ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak:
1.Skumulowanie oddziaływania przedsięwzięcia z innymi obszarami
górniczymi zlokalizowanymi w najbliższym sąsiedztwie przedmiotowej
inwestycji ( „Czatolin” – „Reczyce”)
2.Należy przedstawić oddziaływanie akustyczne wraz ze wskazaniem
graficznym jego zasięgu oraz potencjalnym wpływem na tereny podlegające
ochronie akustycznej wykonane w oparciu o symulację zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego , przy zastosowaniu
programu do obliczeń rozprzestrzeniania hałasu w środowisku , w którym model
obliczeniowy jest zgodny z normą PN-ISO9613-2:2002.
3.Należy przedstawić analizę emisji zanieczyszczeń do powietrza wraz
z graficznym przedstawieniem wyników uwzględniającym aktualne tło
zanieczyszczeń w powietrzu w rejonie przedsięwzięcia określone przez WIOŚ.

4.Podanie planowanych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej ,
sposób zagospodarowania powstających ścieków socjalno – bytowych ,wód
opadów i roztopowych z terenu inwestycji.
5.Należy opisać odpady powstające na etapie realizacji , eksploatacji i likwidacji
inwestycji ,sposób ich magazynowania oraz dalszego zagospodarowania.
6.Należy przedstawić charakterystykę środowiska przyrodniczego terenu
inwestycji w oparciu o przeprowadzoną inwentaryzację florystyczną
i faunistyczną ; w przypadku występowania na terenie inwestycji gatunków
chronionych roślin , zwierząt ptaków ,grzybów należy określić status ich
ochrony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ; zaproponować środki
minimalizujące przewidywane oddziaływania ,opisać działania rekultywacyjne
po zakończeniu eksploatacji złoża ;
7. Należy na załączniku graficznym przedstawić drogę transportu kopaliny poza
terenem kopalni.

UZASADNIENIE
W dniu 31.08.2012 / data wpływu 03.09.2012/ r. „KAZI -LOW” Konrad
Kaźmierski ul. Wełniana 4 , 99 – 400 Łowicz wystąpił z wnioskiem do Wójta
Gminy Domaniewice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na „wydobywaniu kopaliny nie objętej
własnością górniczą - piasku – metodą odkrywkową , w obszarze złoża
kruszywa naturalnego „RECZYCE IV” na działkach nr 485 , 487 ,491 i 495
obręb 5 – Reczyce ,gmina Domaniewice , powiat łowicki , woj. Łódzkie
na powierzchni 5,78 ha.
Wójt Gminy Domaniewice pismem nr GKP 6220.4.2012 z 11.09.2012
zwrócił się do właściwych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Łowiczu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Łodzi o wydanie opinii , czy w przedmiotowej inwestycji istnieje obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko . Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu postanowieniem znak :PSSE ZNS
481/19/2012 z dnia 27.09.2012 /data wpływu 01.10.2012/ wydał opinie o braku
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem Znak
WOOŚ.4240.772.2012.KL z dnia 20.09.2012 / data wpływu 21.09.2012/. wydał
opinie o obowiązku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko argumentując to , w odniesieniu do poszczególnych
uwarunkowań , w następujący sposób :

:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji .
Planowane zamierzenie inwestycyjne polegało będzie na odkrywkowej
eksploatacji kopaliny z udokumentowanego złoża "RZECZYCE IY"
na działkach nr 485, 487, 491, 495 obręb Rzeczyce, gmina Domaniewice.
Obszar górniczy obejmie powierzchnię 5,87 ha, natomiast przewidywany teren
górniczy obejmował będzie powierzchnię 8,72 ha. Inwestycja realizowana
będzie na gruntach rolnych, w otoczeniu kompleksów leśnych oraz zabudowy
zagrodowej. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego działki, na których realizowana będzie inwestycja oznaczone
są symbolami:
- 5.83.KD-D - tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa,
- 5.92.MNr - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej rolniczej,
- 5.107.P. - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 5 W związku z powyższym należy przeanalizować, czy realizacja
przedmiotowego przedsięwzięcia będzie zgodna z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice.1 08.P - tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami w szczególności kumulowania
się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie
oddziaływać przedsięwzięcie
W otoczeniu inwestycji zlokalizowane są inne udokumentowane
i eksploatowane złoża kruszywa naturalnego:
- bezpośrednio na zachód złoże "CZATOLIN",
- w odległości 150 fi na południowy-zachód złoże "RZECZYCE",
- w odległości 780 m na północny-wschód złoże "RZECZYCE III".
Wystąpi kumulacja oddziaływań przedsięwzięć występujących
na tym terenie. c) wykorzystania zasobów naturalnych
Przedmiotowe przedsięwzięcie to eksploatacja kopaliny pospolitej piasku z domieszką żwiru, zakładana wielkość wydobycia przekraczać będzie
20 000 m rocznie.
d) emisji i występowania innych uciążliwości
Eksploatacja kopaliny z złoża "RZECZYCE IV" niewątpliwie związana
będzie z emisją substancji zanieczyszczających do powietrza jak również emisji
hałasu do środowiska, najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane
są w odległości około 90 m w kierunku południowo-wschodnim od granic
udokumentowanego złoża. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona spod
wody, istnieje ryzyko skażenia wód podziemnych, w karcie nie określono
wpływu inwestycji na pierwszy użytkowy poziom wód podziemnych. Zaplecze
techniczne dla pracowników kopalni stanowić będzie barakowóz oraz toaleta
TOY-TOY, w której czasowo będą gromadzone ścieki socjalno-bytowe.
Nadkład będzie składowany w granicach pasów ochronnych, w późniejszym
czasie zostanie użyty przy rekultywacji terenu górniczego. Powstające odpady
(głównie odpady komunalne, opakowaniowe, zużyte sorbenty) zbierane będą
selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym jednostkom do dalszego

zagospodarowania.
e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych
substancji i stosowanych technologii
Ze względu na charakter inwestycji należy wskazać, czy występuje
ryzyko wystąpienia awarii.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia
dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu,
zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów
naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
- uwzględniające:
a)
obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu
wód podziemnych Teren inwestycji zlokalizowany jest poza
obszarami wodno-błotnymi.
b) obszary wybrzeży
Przedmiotowe przedsięwzięcie
leży poza
obszarami wybrzeży. c) obszary górskie lub leśne
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.
Inwestycja nie będzie związana z jakąkolwiek wycinką drzew bądź krzewów.
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych
Z karty informacyjnej nie wynika, aby przedmiotowe przedsięwzięcie
leżało w strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód
śródlądowych.
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie
gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych
ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony
przyrody
Teren objęty zamierzeniem inwestycyjnym położony jest poza obszarami
objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 880 ze zmianami). Najbliżej planowanej
inwestycji znajdują się:
· Specjalny Obszar Ochrony Pradolina Bzury- Neru - w odległości 4 km
w kierunku północnym od terenu inwestycji,
· Obszar Specjalnej Ochrony Pradolina Warszawsko - Berlińska - również
w odległości 4 km w kierunku północnym od terenu inwestycji.
W raporcie należy przeanalizować oddziaływanie projektowanej
inwestycji na ww. obszary chronione.
j) obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone
Z karty informacyjnej nie wynika, czy inwestycja realizowana będzie
na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne Inwestycja realizowana będzie poza obszarami mającymi
znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne.
h) gęstość zaludnienia
Inwestycja realizowana będzie na gruntach rolnych, w sąsiedztwie
gruntów leśnych oraz zabudowy mieszkaniowo - usługowej zagrodowej.

i) obszary przylegające do jezior
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami
przylegającymi do jezior. j) uzdrowiska i obszary ochrony
uzdrowiskowej
Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza uzdrowiskami obszarami
ochrony
uzdrowiskowej.
3. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu
do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1 i 2 wynikające z:
a)zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą
przedsięwzięcie może oddziaływać
Na podstawie przedstawionych informacji nie sposób stwierdzić,
iż przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliżej
zlokalizowane zabudowania mieszkalne (tereny zabudowy mieszkaniowousługowej zagrodowej).
b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne
elementy przyrodnicze
Dla planowanego przedsięwzięcia brak jest transgranicznego
oddziaływania
na środowisko ze względu na skalę i położenie w centralnej Polsce.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia
istniejącej infrastruktury technicznej
Na podstawie przedstawionych informacji nie sposób określić wielkości
złożoności przewidywanego oddziaływania w związku z realizacja inwestycji.
d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej
przedsięwzięcia nie sposób stwierdzić, iż realizacja inwestycji nie będzie
związana z ponadnormatywnym oddziaływaniem na środowisko, zwłaszcza
w zakresie ponadnormatywnego oddziaływania na naj bliżej zlokalizowane
tereny chronione akustycznie.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania
Po przeanalizowaniu informacji zawartych w karcie informacyjnej należy
stwierdzić, iż w związku z realizacja przedsięwzięcia ulegnie zniszczeniu
powierzchnia biologicznie czynna zajmująca teren 5,78 ha. Po zakończeniu
eksploatacji złoża przewiduje się rekultywację terenu w kierunku rolnym bądź
leśnym.
Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy ooś organ wydający decyzje
o środowiskowych uwarunkowaniach zobowiązany jest stwierdzić zgodność
lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. W tym konkretnym
przypadku, działki nr 485,487,491,495 oznaczone są w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jako:
- 5.83.KD-D - tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa,
- 5.92.MNr - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej rolniczej,
- 5.1 07.P. - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
- 5.108.P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
Wyznaczony obszar
górniczego przedmiotowego złoża znajduje się na terenie oznaczonym
symbolem 5.108.P _ tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
W związku z powyższym należy dokładnie przeanalizować, czy realizacja
planowanej inwestycji będzie zgodna z zapisami miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. W przeciwnym wypadku ryzykiem
Inwestora będzie przygotowanie dokumentacji związanej z planowaną
inwestycją. Należy podkreślić, że niniejsza opinia odnosi się do wstępnego
określenia prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływań związanych
z planowanym przedsięwzięciem poprzez przeprowadzenie tzw. screeningu
w oparciu o kryteria zawarte wart. 63 ustawy oos. W przypadku niezgodności
planowanej inwestycji z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego może zaistnieć sytuacja, w której brak będzie możliwości
określenia warunków realizacji przedsięwzięcia, m. in. z uwagi na zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy podkreślić,
że bezpośrednią odpowiedzialność za stwierdzenie zgodności lokalizacji
przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ponosi organ wydający decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc
pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.
Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem organu
wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.
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