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 Cisek, dnia 15.09.2015r.  

WÓJT GMINY CISEK 

IUR.6220.5.2015 

 

D E C Y Z J A  

 
Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 60 pkt 2 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 72 

ust. 1 pkt 4, ust. 3, ust. 4, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt 2 , pkt 3 i pkt 3a, art. 75 ust. 1 pkt 4, 

art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), §3 ust.2 pkt 1, w 

związku z  §2 ust. 1  pkt 27 lit a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 

1397 z późn. zm.);oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. 

U. z 2013r. Poz. 267), biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu  z dnia 23.07.2015r. znak: WOOŚ.4241.193.2015.MD; 

po rozpoznaniu wniosku z dnia 18.06.2015r. złożonego  przez  firmę: Górażdże Kruszywa Sp. 

z o. o. z siedzibą w Choruli ul. Cementowa 1 o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia pn.:  

Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „KOBYLICE III” na terenie projektowanego 

obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” w zweryfikowanych granicach istniejącego 

obszaru górniczego „Kobylice  Południe” uwzględniając dodatkowe działki nr 261, 262, 263, 

264, 265 i 436 obręb Kobylice, gmina Cisek ;  

 

o r z e k a m   

dla firmy :  Górażdże Kruszywa Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli ul. Cementowa 1  

 

I.  zgodę na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego na: 

Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „KOBYLICE III” na terenie 

projektowanego obszaru górniczego „Kobylice Południe 1” w zweryfikowanych 

granicach istniejącego obszaru górniczego „Kobylice  Południe” uwzględniając 

dodatkowe działki nr 261, 262, 263, 264, 265 i 436 obręb Kobylice, gmina Cisek;  
i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko.  

II.  określam warunki realizowanego przedsięwzięcia biorąc pod uwagę uwarunkowania 

zawarte w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.  
 

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa naturalnego zlokalizowane  

będzie w granicach udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Kobylice III” na 

działkach nr 261, 262, 263, 264, 265 i 436 w obrębie Kobylice . Teren eksploatacji leży około 

350 m na południe od granicy zabudowy wsi Kobylice, w gminie Cisek, powiat 

Kędzierzyńsko - Kozielski, województwo opolskie.    

 

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym 

 uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 

 naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich. 
 

Zgodnie z treścią Charakterystyki przedsięwzięcia stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej  

decyzji. 

http://static-bip-cisek.skycms.com.pl/download/11229/zalacznik-nr-1-do-decyzji-iur622052015-wojta-gminy.pdf
http://static-bip-cisek.skycms.com.pl/download/11229/zalacznik-nr-1-do-decyzji-iur622052015-wojta-gminy.pdf
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3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w doku- 

mentacji wymaganej do wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 4 ustawy dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.): 

       - zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011r.  Prawo geologiczne i górnicze (j.t. Dz.U. z 2015r. 

poz. 196) należy sporządzić projekt zagospodarowania złoża, 

         - zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 powołanej wyżej ustawy należy uzyskać koncesję  na 

wydobywanie kopalin ze złóż  wydawanej przez właściwy organ administracji geologicznej, 

        - eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego  ustalonego w 

decyzji koncesyjnej przez Marszałka Województwa Opolskiego,  

        - do  realizacji przedsięwzięcia należy stosować sprawne technicznie maszyny i urządzenia, 

ograniczające negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,  

- gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia  2012r. o 

odpadach ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm). 
 

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu 

do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 

poważnych awarii. 
  

Nie dotyczy. 

 

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko 

w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące 

transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
  

Nie dotyczy. 

 

6. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
  

Nie wymaga. 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 
W dniu 06 lipca  2015r. do Urzędu Gminy Cisek wpłynął wniosek firmy: Górażdże Kruszywa 

Sp. z o. o. z siedzibą w Choruli o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na 

realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego 

ze złoża „KOBYLICE III” na  dodatkowych działkach nr 261, 262, 263, 264, 265 i 436 obręb 

Kobylice. 

Organ przeprowadził analizę wniosku. Wniosek zawierał załączoną kartę informacyjną  

o planowanym przedsięwzięciu, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, 

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującą obszar, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie, a także wypisy z rejestru gruntów dla działek na których będzie 

realizowane przedsięwzięcie. 

 

Zamierzone przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych  

w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz wymienione jest 

w §3 ust.2 pkt 1, w związku z  §2 ust. 1  pkt 27 lit a  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 
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listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się na podstawie art. 63 ust. 1 w/w 

ustawy.  

 

W związku z powyższym, w dniu 14.07.2014r. Wójt Gminy Cisek wszczął 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, o czym strony postępowania zostały 

poinformowane zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Powyższą informację zamieszczono także na stronie internetowej Urzędu Gminy Cisek oraz 

na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisek oraz w miejscowości Kobylice. 

 Powiadomione strony nie wniosły żadnych uwag. 

Na podstawie art. 64 ust. 1  pkt 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 14.07.2015r. wystąpił do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o opinię w przedmiocie potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w opinii z dnia 23.07.2015r. znak: 

WOOŚ.4241.193.2015.MD wydał opinię, że dla niniejszego przedsięwzięcia  nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

 

W myśl obowiązujących przepisów, tj. art. 63 ust.1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy o 

udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stwierdzenie obowiązku 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko następuje w 

drodze postanowienia, po zasięgnięciu opinii właściwego  organu uwzględniając wszystkie 

uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 w/w ustawy.  

Wobec powyższego Wójt Gminy Cisek, zgodnie z art. 63 ust.2 cytowanej wyżej ustawy, 

w dniu 18.08.2015r.  wydał postanowienie znak: IUR.6220.5.2015 w którym stwierdził, że 

nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia 

na środowisko. 

 

Stosownie do art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko w przedmiotowym przypadku przeanalizowano 

wszystkie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem w/w przedsięwzięcia do 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i stwierdzono, że: 

Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego obszaru  położonego w granicach udokumentowanego złoża kruszywa 

naturalnego „Kobylice III” zlokalizowanego w Sołectwie Kobylice w Gminie Cisek  

uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Cisek  Nr XXXVII/165/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. 

(ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Op.  Nr 2 poz. 13, z dnia 13 stycznia 2006 r.).  

Planowane przedsięwzięcie będzie kontynuacją eksploatacji całej powierzchni złoża 

„KOBYLICE III” obejmującego teren o pow. ok. 68 ha  w ramach zmienionej w następstwie 

koncesji. 

Aktualnie na złożu „KOBYLICE III”, zgodnie z posiadaną koncesją eksploatowany jest 

przez inwestora  obszar górniczy o nazwie  „Kobylice Południe”.  

Planowane przedsięwzięcie spowoduje zmianę koncesji i utworzenie nowego obszaru 

górniczego o nazwie „Kobylice Południe 1”.   
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Przedsięwzięcie położone jest z dala od zwartej zabudowy mieszkaniowej, a w jego otoczeniu 

znajdują się tereny aktualnie prowadzonej eksploatacji oraz przeróbki kruszywa, oraz tereny 

rolne.   

W ramach realizacji  przedmiotowego przedsięwzięcia  powierzchnia obszaru 

górniczego zostanie powiększona o ok. 1,37 ha – w tym  pod wydobycie kruszywa 

przeznaczony zostanie teren o powierzchni ok. 0,83 ha, który obecnie stanowi użytki rolne i 

nieużytki. 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym spod lustra wody 

gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.    

kruszywa naturalnego w tym rejonie. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przede wszystkim prowadzenie eksploatacji złoża i nie 

obejmuje swym zakresem wykonania przed jej rozpoczęciem obiektów kubaturowych, a 

jedyne ewentualne prace montażowe, obejmujące przedłużenie taśmociągów transportujących 

kopalinę i doprowadzenie instalacji elektrycznej. 
Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na zmianę obecnie wykorzystywanej  technologii  

wydobycia jak i przeróbki kopaliny jak również  nie wpłynie na zmianę  trybu pracy zakładu  

przeróbczego, wykorzystania środków transportu czy też materiałów i surowców.   

Eksploatacja  oraz praca projektowanego zakładu górniczego  prowadzona będzie naprze- 

miennie dwoma etapami: 

1. etap przygotowania złoża do eksploatacji : zdjęcie  nadkładu za pomocą koparki  oraz 

transport samochodem technologicznym  z wyrobiska do miejsca  czasowego zwałowania;  

2. etap eksploatacji  złoża: wydobywanie kruszywa  przy zastosowaniu metody odkrywkowej 

spod lustra wody  jednym piętrem eksploatacyjnym  oraz przy pomocy dotychczasowych  

maszyn i urządzeń, tj. pogłębiarki ssącej, transport kruszywa ciągiem rurociągów  

pływających do odwadniacza i dalej transport droga lądową ciągiem przenośników  

taśmowych na zasobnik surowca  zlokalizowany w istniejącym zakładzie przeróbczym.   

W związku z tym, że wydobycie kruszywa  odbywa się w technologii mokrej, zjawisko emisji 

pyłów w procesie wydobycia i transportu nie występuje.  

Ze względu na zawodnienie  złoża emisja  niezorganizowana pyłu może wystąpić jedynie po 

długotrwałym magazynowaniu i wysuszeniu zużytego nadkładu i gleby przy niesprzyjających  

warunkach atmosferycznych (np. długotrwała susza, silne ciepłe wiatry itp.). Ponadto 

źródłami zanieczyszczenia  powietrza atmosferycznego  będą procesy spalania  

oleju napędowego w silnikach koparki/spycharki, oraz procesy spalania oleju napędowego    

w silnikach samochodów ciężarowych podczas transportu nadkładu na zwałowiska. 

Eksploatacja części złoża „Kobylice III” z uwzględnieniem nowych terenów działek nie 

będzie powodowała przekroczeń standardów akustycznych dla pory dziennej oraz pory 

nocnej na ternach chronionych pod względem akustycznym, tj. na terenach najbliższej 

zabudowy wsi Kobylice. 

W wyniku funkcjonowania kopalni będą nadal powstawały takie odpady jak: mineralne 

oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków  chlorowcoorganicznych, 

sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i  ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi, filtry olejowe, odpady powstające przy płukaniu i 

oczyszczaniu kopalin. 

Odpady powstające w procesie eksploatacji złoża będą segregowane i odbierane przez 

upoważnione firmy. Gospodarka  odpadami będzie prowadzona w sposób zgodny z  

przepisami  ustawy z dnia 14 grudnia 2012r  o odpadach ( Dz. U. z 2013r.  poz. 21 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013r., poz. 

1136 z późn. zm.). 

W związku z planowana inwestycją nie planuje się zatrudnienia dodatkowych osób, 

zatem nie zwiększy się ilość odprowadzanych ścieków bytowych. 

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie powodowało powstania ścieków przemysłowych. 
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wody opadowe i roztopowe będą  odprowadzane bezpośrednio do wyrobiska.   

Z kolei wody opadowe i roztopowe z terenu istniejącego zakładu przeróbczego odprowadzane 

są po ich oczyszczeniu na separatorze  zintegrowanym z osadnikiem do rowu melioracyjnego.  

Z KIP wynika, że z przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko można stwierdzić, że zakres zamierzonego korzystania ze 

środowiska nie wpłynie na wyróżnione cele środowiskowe tzn. nie nastąpi pogorszenie 

potencjału ekologicznego silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych ani 

nie ulegnie  pogorszeniu stan wód podziemnych.   

Ponadto stwierdzono, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:  

- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,  

- obszary wybrzeży,  

- obszary górskie lub leśne,   

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników  

   wód śródlądowych, 

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, 

- obszary przylegające do jezior, 

- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Po przeanalizowaniu szczegółowych uwarunkowań określonych w art. 63  ustawy OOŚ 

stwierdzono, że przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w   

art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. 

zm.) w tym poza obszarami NATURA 2000. Zatem ze względu na swoją lokalizację i zakres, 

nie będzie na te obszary negatywnie oddziaływać i nie będzie naruszać zakazów w nim 

obowiązujących. 

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała  

zagrożenia  wystąpienia poważnej awarii. Ze względu na lokalizacje przedsięwzięcia oraz 

jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie  w otoczeniu terenu  

przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.   
 

  Kierując się kryteriami w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, stanowiskiem organu 

opiniującego orzeczono jak w sentencji decyzji. 

 

P O U C Z E N I E 

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Cisek, 47-253 Cisek,  

ul. Planetorza 52 w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

                                                                                                                WÓJT 

                                                                                                                / - / Alojzy Parys  

Otrzymują:  

1.  Górażdże Kruszywa Sp. z o. o.  Chorula ul. Cementowa 1 

2.  POLGRUNT Sp. z o. o.  Chorula ul. Cementowa 1 

3.  Juraszek Rudolf zam.  Kobylice  

4.  Gmina Cisek 

5.  a/a 
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Do wiadomości: 

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 

 


