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WÓJT  GMINY  IMIELNO 
Znak: DOŚ.6220.1.10.2017                                                                                             Imielno 27.12.2017 r. 

 

 

 

D E C Y Z J A 

 

     Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

/ j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 / oraz art.  75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 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 / j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 / 

oraz § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko / j.t. Dz. U. z 2016 poz. 71/ w związku z 

wystąpieniem  Pana Sylwestra Kowalczyk  zam. u. 3-go Maja 165B;  28-400 Pińczów o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji piasków ze 

złoża „Motkowice I” położonego na terenie wsi Motkowice” na działkach o nr ewidencyjnych 466, 467, 

468 

s t w i e d z a m  

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

„eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice I” położonego na terenie wsi Motkowice” na  działkach 

ewidencyjnych 466, 467, 468, które zamiar realizować ma Pan Sylwester Kowalczyk, na środowisko. 

o k r e ś l a m  

I.  Środowiskowe uwarunkowania dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na 

„eksploatacji piasków ze złoża „Motkowice I”  na terenie wsi Motkowice” na działkach 

ewidencyjnych 466, 467, 468. 

a) realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na: 

    1) eksploatacja piasków, metodą odkrywkową w obrębie udokumentowanego złoża „Motkowice I” 

położonego w miejscowości Motkowice, gmina Imielno zlokalizowanego na działkach o numerach 

ewidencyjnych 466, 467, 468, 

   2) powierzchnia złoża „Motkowice I” wynosi 1,95 ha i taką samą powierzchnię posiada 

projektowany obszar górniczy, 

   3) wydobycie piasków prowadzić należy w wyrobisku wgłębnym z jednego poziomu 

eksploatacyjnego przy czym wysokość piętra suchego wynosi 6-8 m natomiast piętro zawodnione 

urabiane będzie do głębokości 5 m poniżej zwierciadła wody, 

   4) nadkład należy zgromadzić na zwałowiskach tymczasowych i ukształtować w formie grobli do 

wysokości 1,5 m. Prace  przy zdejmowaniu nadkładu można prowadzić sukcesywnie w zależności od 

tempa eksploatacji złoża. Zdejmowanie nadkładu odbywać się może wyłącznie w okresie od 15 

sierpnia do 15 października. Zgromadzony nadkład wykorzystany ma być do rekultywacji skarp 

wyrobiska po zakończeniu eksploatacji. Nadmiar nadkładu może być wykorzystany do rekultywacji na 

wyeksploatowanym złożu „Imielnica”, 
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   5) pozostawić należy pasy ochronne  zgodnie z przepisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze  

przy czym odległości i warunki utrzymania pasów ochronnych od gruntów sąsiednich i gruntów 

kolejowych maja być rygorystycznie przestrzegane. 

   6) zasoby geologiczne złoża „Motkowice I” określa się na  

430 190 Mg a ich wydobycie roczne wynosić ma maksymalnie 33 000 Mg tj. max. 250 Mg/dobowo, 

   7) roboty ziemne przy zdejmowaniu nadkładu oraz eksploatacja złoża odbywać się ma wyłącznie w 

porze dziennej  tj. od godz. 600 do godz. 2200, 

   8) wywóz urobku ze złoża odbywał się będzie drogą wewnętrzną nr ewid. 451 na zasadach 

określonych pomiędzy Inwestorem a zarządcą drogi, 

  9) drogi technologiczne w wyrobisku należy utwardzić i w razie konieczności zraszać wodą, 

 10) przeglądy i naprawy maszyn należy wykonywać poza terenem kopalni, 

 11) tankowanie i smarowanie maszyn odbywać się ma poza wyrobiskiem w miejscu do tego 

przystosowanym, 

 12) wycieki substancji ropopochodnych należy likwidować sorbentami, 

 13) niedopuszczalna jest na kopalni jałowa praca silników maszyn i samochodów, 

 14) w wyrobisku niedopuszczalne jest składowanie i magazynowanie odpadów, 

 15) wszelkie odpady związane z prowadzeniem działalności w zakresie eksploatacji piasków mają być 

gromadzone selektywnie na wydzielonym miejscu i przekazywane firmie posiadającej w tym zakresie 

stosowne zezwolenia, 

 16) po zakończeniu eksploatacji teren poeksploatacyjny należy poddać rekultywacji, skarpy 

wyrobiska po uformowaniu zakrzewić i zadrzewić gatunkami rodzimymi drzew i krzewów a na dnie 

wyrobiska pozostawić zbiornik wodny o głębokości do 5 m. 

 

II. Dla obszaru, na którym realizowane będzie zamierzone przedsięwzięcie Gmina Imielno nie posiada 

aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

    

u z a s a d n  i e n i e  

W dniu 11.09.2017 r. Pan Sylwester Kowalczyk  zam. ul. 3-go Maja 165B;  28-400 Pińczów  złożył 

wniosek wraz z kartą informacyjną, mapą terenu i wypisami z rejestru gruntów o wydanie decyzji              

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „eksploatacji 

piasków ze złoża „Motkowice I” położonego na terenie wsi Motkowice”, które to przedsięwzięcie 

realizowane ma być na działkach o nr ewidencyjnych 466, 467, 468 jednostka ewidencyjna Imielno, 

obręb Motkowice. W dniu 12.09.2017 r. Wójt Gminy Imielno podał do publicznej wiadomości 

informację o wniosku na tablicy ogłoszeń Urzędu na jego stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej oraz w miejscowości Motkowice.  Na podstawie złożonej mapy terenu oraz wypisów                           

z rejestru gruntów ustalono strony postępowania. W dniu 12.09.2017 r. Wójt Gminy Imielno skierował 

do stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej 

sprawie z pouczeniem iż strony mogą się zapoznać z aktami sprawy, wnieść swoje uwagi i wyjaśnienia. 

W dniu 12.09.2017 r. stosownie do art. 64 ust. 1 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  Wójt Gminy Imielno zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach  o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania zamierzonego 

przedsięwzięcia na środowisko a w przypadku takiej potrzeby o określenie zakresu raportu. W dniu 

20.09.2017 r. Pan Rafał Rynka będący stroną postępowania wniósł informację, że na działkach 

sąsiednich o nr 465 i 464 realizuje działania programu PROW- zalesianie gruntów rolnych i aby ten 
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aspekt uwzględnić w decyzji środowiskowej. Pismo to zostało przekazane do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 20.09.2017 r. o czym powiadomiono strony postępowania.                 

W dniu 25.09.2017 r. przekazania została Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska  kopia mapy 

ewidencyjnej poświadczona za zgodność z oryginałem . W dniu 22.09.2017 r. strona postępowania 

Polskie Koleje Państwowe Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.  pismem  z dnia 18.09.2017 r. wniosła  

swoje uwagi oraz podtrzymała stanowisko o braku zgody na przejazd po terenie kolejowym / dz. nr 

ewid. 631/ do planowanej piaskowni.  Pismo z uwagami zostało przesłane do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach w dniu 29.09.2017 r. jednocześnie informując o powyższym 

wnioskodawcę i pozostałe strony postępowania.  Dnia 11.10.2017 zawiadomienie o terminie 

załatwienia sprawy skierowano do wnioskodawcy i stron postępowania. Dnia 27.10.2017 r. Wójt 

Gminy Imielno otrzymał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o braku konieczności 

przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia  na środowisko. 29.11.2017 r. 

postanowieniem Wójt Gminy Imielno stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania 

zamierzonego przedsięwzięcia na środowisko. Zawiadomieniem z dnia 12.12.2017 r. strony 

postępowania zostały poinformowane o zebraniu materiałów i dowodów do wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapoznania się z nimi. 

Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko może być wymagane tj. o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Dokonując analizy zgromadzonych materiałów, biorąc pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Kielcach, postanowienie Wójta Gminy Imielno z dnia 29.11.2017 r. stwierdza 

się co następuje: 

1.  Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: 

a)  skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także 

istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie  

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji piasków z udokumentowanego złoża 

„Motkowice I” zlokalizowanego na działach o nr ewidencyjnych 466, 467, 468 jednostka ewidencyjna 

Imielno, obręb 13 Motkowice. W/w działki posiadają łączną powierzchnię 2,39 ha. Złoże ‘Motkowice 

I” posiada powierzchnię 1,95 ha.  Powierzchnia planowanego obszaru górniczego wynosi 1,95 ha.  

Teren, na którym ma być realizowane zamierzone przedsięwzięcie jest terenem rolniczym 

użytkowanym jako grunty rolne. Od strony zachodniej znajdują się grunty rolne, od południowej tereny 

kolejowe,  od strony północnej droga gminna wewnętrzna gruntowa, od strony wschodniej na 

działkach 465 i 464 znajdują się grunty zalesione przez ich właściciela w ramach PROW. Planuje się 

prowadzenie eksploatacji złoża z zachowaniem pasów ochronnych dla gruntów sąsiednich. Złoże 

„Motkowice I” jest częściowo zawodnione, udokumentowane zostało do głębokości około 5,5 m 

poniżej zwierciadła wody.  Wydobycie piasku prowadzone będzie metodą odkrywkową w wyrobisku 

wgłębnym z jednego poziomu eksploatacyjnego.  Wydobycie  odbyć się będzie do głębokości około 6-

8 m w warstwie suchej oraz około 5 m poniżej zwierciadła wody.  Rzędna docelowa dna wyrobiska 

zawodnionego będzie około +197 m n.p.m.  Urabianie złoża prowadzone będzie przy pomocy 

ładowarki i koparki naczyniowej.  Urobek z warstwy suchej będzie ładowany bezpośrednio na 

samochody i wywożony natomiast z warstwy zawodnionej należy tymczasowo składować na pryzmach 

na spągu wyrobiska suchego, w celu odsączenia nadmiaru wody. Eksploatacja i wywóz urobku odbywać 

się będzie wyłącznie w porze dziennej.  Wywóz urobku odbywał się będzie drogą gminną wewnętrzną 
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biegnącą po północno-wschodniej granicy złoża, w kierunku drogi powiatowej Motkowice – Imielno. 

Warunki i zasady korzystania z drogi gminnej wewnętrznej określone zostaną pomiędzy Inwestorem a 

zarządcą drogi, określone zostaną również warunki partycypowania w kosztach utrzymania drogi oraz 

jej przebudowy. Zasady te zawarte zostaną w stosownej umowie. 

Zasoby geologiczne złoża „Motkowice I” wynoszą około 430 190 Mg. Przy maksymalnym poziomie 

wydobycia zakładanego na 33 000 Mg/rok okres eksploatacji złoża może wynieść min. 13-14 lat. 

Dobowe maksymalne wydobycie ustala się na 250 Mg. 

Po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu technicznej rekultywacji wyrobiska, suche skarpy będą 

zadrzewione i zakrzewione, na dnie wyrobiska powstanie zbiornik wodny o powierzchni około 1 ha 

przy głębokości około 5 m.  Teren po zlikwidowanym zapleczu kopalni należy uporządkować. Po 

zakończeniu eksploatacji na terenie obszaru górniczego nie mogą pozostać  materiały i elementy obce. 

 

b)  powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 

przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz 

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić 

do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem; 

W odległości około 30 m na południe od granic złoża „Motkowice I”  za terenami kolejowymi 

zlokalizowana jest eksploatacja piasków „Motkowice – Tory”, w odległości  440 m na południe 

eksploatowane jest złoże pisaków „Stawy I”. W odległości 480 m na południowy – wschód od granic 

złoża „Motkowice I”  znajduje się złoże „Motkowice”. Dla w/w przedsięwzięć zostały wydane przez 

Wójta Gminy Imielno decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.  Złoża te występują w tej samej 

warstwie i są również złożami częściowo zawodnionymi.  Kumulacja odziaływań przedmiotowej kopalni 

„Motkowice I” może zachodzić w zakresie ruchu pojazdów wyjeżdżających z w/w kopalń na drogę  

powiatową relacji Motkowice – Imielno głównie w zakresie hałasu i zanieczyszczeń do powietrza.  

Biorąc pod uwagę rodzaj wydobywanej kopaliny, wielkości ich dobowego wydobycia, liczbę maszyn 

pracujących na kopalniach, ruch transportowy, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego 

oddziaływania w związku z prowadzoną eksploatacją w/w złóż.  

Wydobycie z kopaliny ze złoża „Motkowice I” winno być prowadzone w koordynacji z w/w i innymi 

ewentualnymi przedsięwzięciami tak, by wyeliminować i zminimalizować maksymalnie uciążliwości 

związane z jego oddziaływaniem na środowisko. 

 

c)  różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody                                        

i powierzchni ziemi;  

samo przedsięwzięcie dotyczy wydobywania piasku. Z uwagi na zmianę Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w 

sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 

środowisko i rozpoczęcie implementacji do prawa polskiego, analizując adaptację przedsięwzięcia do 

zmian klimatu, w tym elementy wpływające na łagodzenie tych zmian należy stwierdzić że: 

- przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami osuwisk, oraz poza terenami zagrożonymi 

podtopieniami, 

- przedsięwzięcie ze względu na swój charakter, lokalizację jest neutralne  względem oddziaływań 

związanych z klęskami żywiołowymi taki jak np. susze, fale upałów, silne wiatry, katastrofalne opady 

śniegu, fale mrozu, podnoszący się poziom mórz, sztormy, erozja wybrzeża i intruzje wód zasolonych, 

- mając na uwadze przedstawione poniżej uwarunkowania przyrodnicze analizowanego terenu, 

oceniono, że planowane przedsięwzięcie nie powinno mieć znaczącego negatywnego wpływu na 

zachowanie różnorodności biologicznej w analizowanym rejonie. 
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d)  emisji i występowania innych uciążliwości, przewidzianych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów 

oraz ich wpływu na środowisko oraz zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji; 

prace wydobywcze prowadzone będą w granicach obszar i terenu górniczego pow. 1,95 ha.  Przed 

rozpoczęciem planowanej eksploatacji wykonane zostaną prace przygotowawcze obejmujące 

usunięcie nadkładu i oczyszczenie złoża. Nadkład stanowiący głównie glebę i piasek gliniasty 

gromadzony będzie na tymczasowych zwałowiskach i pasach ochronnych przy granicy złoża w formie 

grobli o wysokości około 1,5 m.  Nadkład będzie wykorzystywany do rekultywacji skarp wyrobiska. 

Dopuszcza się użycia części nadkładu do rekultywacji na złożu „Imielnica”, na którym Inwestor kończy 

eksploatację. Sposób zagospodarowania niezanieczyszczonej ziemi i odpadów wydobywczych winien 

być zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych / j.t. Dz. U. z 2017 

r. poz. 1849/. Wydobycie kopaliny, jak i jej transport związany będzie z emisją hałasu. Oddziaływanie 

akustyczne prac wydobywczych będzie zmienne w czasie i uzależnione od etapu eksploatacji. 

Natężenie hałasu będzie zwiększone wzdłuż dróg technologicznych. Przewiduje się do 10 samochodów 

o ładowności do 25 MG wywożących piasek w ciągu doby z terenu kopalni – w ciągu dnia. Dobowe – 

dzienne wydobycie ze złoża „Motkowice I” wynosić będzie maksymalnie 250 Mg. 

Wywóz urobku z kopali odbywał się będzie drogą gminną wewnętrzną biegnącą przy północno-

wschodniej granicy złoża na podstawie uzgodnionych warunków korzystania oraz określonych działań 

organizacyjnych i technicznych  zawartych pomiędzy zarządcą drogi a Inwestorem.  Mając na uwadze 

wielkość dobowego wydobycia, ilość pracujących maszyn oraz ruch samochodów  nie przewiduje się 

aby eksploatacja złoża miała znaczący  wpływ na klimat akustyczny. Najbliższe tereny chronione to 

zabudowania wsi Motkowice zlokalizowane około 200-220 m w kierunku północnym i wschodnim od  

kopalni. Uciążliwości związane z emisją hałasu mają być minimalizowane poprzez prowadzenie stałej 

kontroli stanu technicznego urządzeń technologicznych na terenie kopalni oraz utrzymanie pełnej ich 

sprawności. Niedopuszczalna jest jałowa praca silników maszyn do załadunku urobku jak i silników 

samochodów ciężarowych. Mając powyższe na uwadze nie przewiduje się aby eksploatacja złoża 

„Motkowice I”  powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych                            

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku / j. t. Dz. U. z 2014 R poz. 112 / w najbliższych terenach chronionych akustycznie. 

W zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza eksploatacja będzie źródłem zanieczyszczeń pyłowych, 

związanych ze zwałowaniem, wydobywaniem urobku oraz transportem. 

W celu ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów, drogi technologiczne i drogę dojazdową do 

kopalni należy odpowiednio utwardzić oraz w razie konieczności zraszać wodą. Jak wynika                               

z „Aktualizacji Programu Ochrony Powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań 

krótkoterminowych”  przyjętego uchwałą nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego           

z dnia 27 listopada 2015 r. w ramach działań dodatkowych zmierzających do ograniczenia wpływu 

zanieczyszczeń pochodzących z kopalni na stan jakości powietrza zaproponowano działania polegające 

m. in. na zraszaniu obszarów o nadmiernym pyleniu w kopalniach, monitoringu pojazdów 

opuszczających kopalnie odkrywkowe pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg, prowadzącego 

do niezorganizowanej emisji pyłu. W celu ograniczenia uciążliwości powodowanych funkcjonowaniem 

kopalni „Motkowice I” konieczne jest realizowanie w/w założeń. 

Podczas eksploatacji złoża przewiduje się, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu /Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 / oraz wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
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z dnia 26 stycznia 2010 r. / Dz. U, z 2010 r. Nr 16 poz. 87 / poza obszarem, do którego Inwestor posiada 

tytuł prawny. 

W niniejszej decyzji przeanalizowano oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko tj. wydobycie 

kopaliny ze złoża „Motkowice I”  w ilości nie przekraczającej 33 000 Mg/rok tj. max. 250 Mg/dobę,  tym 

samym prowadzenie działalności związanej z eksploatacją powyżej w/w ilości kopaliny wykracz poza 

niniejszą  decyzję  i staje się naruszeniem warunków w niej określonych.  

Złoże „Motkowice I” jest częściowo zawodnione. Udokumentowane zostało do głębokości około 5,5 m 

poniżej zwierciadła wody. Zakres zamierzenia obejmuje wyeksploatowanie piasków w warstwie suchej 

oraz około 5 m poniżej zwierciadła wody. Prace wydobywcze, w tym związane z formowaniem skarp i 

użytkowaniem tymczasowych zwałowisk nadkładu, jak również prace rekultywacyjne nie mogą 

powodować zmiany stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntów sąsiednich.  Celem zabezpieczenia 

środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem w trakcie prowadzonych prac 

przygotowawczych, eksploatacyjnych stosować należy maszyny sprawne technicznie. Na bieżąco 

kontrolowane mają być układy paliwowe i hydrauliczne pracujących maszyn celem uniknięcia 

niekontrolowanych wycieków. Wszelkie wycieki ropopochodne należy usuwać przy użyciu sorbentów. 

Wszelkie naprawy urządzeń i maszyn wykonywane mają być poza terenem kopalni. Tankowanie, 

smarowanie winno być poza wyrobiskiem w miejscu do tego dostosowanym na terenie utwardzonym. 

Funkcjonowanie kopalni powodować będzie powstawanie odpadów. Wszelkie odpady wytworzone na 

terenie kopalni podlegają segregacji i mają być magazynowane w pojemnikach w wydzielonych 

miejscach  zabezpieczonych przed wpływem czynników zewnętrznych. Inwestor winien  zapewnić 

odbiór odpadów  przez podmiot do tego posiadający stosowne zezwolenia na terenie gminy Imielno 

na podstawie stosownej umowy. Dla potrzeb socjalnych zainstalować należy przenośny szczelny 

sanitariat, którego zawartość powinna być usuwana przez uprawniony podmiot. 

W odległości około 1,2 km w kierunku wschodnim od planowanej kopalni znajduje się rzeka Nida. 

Zgodnie z przepisami dyrektywy  2000/60/WE Parlament Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej planowanie 

gospodarowaniem wodami odbywa się w podziale na obszary dorzeczy. Plan gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły przyjęto Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

/ Dz. U. z 2016 r. poz. 1911 /. 

 

Przedmiotowe  przedsięwzięcie  zlokalizowane jest w obszarze: 

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20001021699, 

nazywanym Nida od Cieku od Korytnicy do ujścia; status sztuczna część wód, aktualny stan – zły, ocena 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, jcwp monitorowana. Celem środowiskowym 

jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. Przewidziano dla JCWP odstępstwo: 

przedłużenie terminu osiągniecia celu z uwagi na brak możliwości technicznych.              W zlewni JCWP 

nie zidentyfikowano presji mogących być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. 

Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania 

działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań  

na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie 

dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad 

ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

- Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLGW2000100, zaliczonym 

do regionu wodnego Górnej Wisły. Ocena stanu ilościowego – dobry, chemicznego – dobry, ocena 
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ryzyka – niezagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest utrzymanie dobrego 

stanu chemicznego i ilościowego. 

Planowana kopalnia usytuowana jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 409  

„Niecka Miechowska (SE)” Biorąc pod uwagę powyższe, w tym prowadzenie przedmiotowej 

eksploatacji bez odwodnienia złoża oraz przy zastosowaniu wszystkich planowanych działań 

ograniczających uciążliwości  nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-

wodne, wody powierzchni\owe i podziemne tj. na ich jakość i zasoby. Przedsięwzięcie nie stanowi 

zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych 

zawartych w planie gospodarowania wodami. 

 

e)  ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof 

naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,                      

w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu; 

ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy i zastosowaną technologię 

wydobycia, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii nie 

przewiduje się wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych a tym samym 

zagrożenia dla środowiska z tym związanym. 

 

2.  Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,                               

w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczenia się 

środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na: 

-  obszarach wybrzeży, 

-  obszarach górskich – wymienionych w Zarządzeniu nr 18/2000 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia             

2 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów  podgórskich                             

i górskich na terenie województwa świętokrzyskiego / Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13 poz. 104 /, 

-  obszarach leśnych – planowana kopalnia sąsiaduje od strony wschodniej  z gruntem zalesionym. 

Eksploatacja piasków prowadzona będzie w obrębie złoża, pasy ochronne dla sąsiednich działek, drogi 

gruntowej i terenów PKP LHS pozostawiono poza granicami złoża w dokumentacji geologicznej – 

zgodnie z Polska Normą dotyczącą szerokości pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych, 

-  obszarach ochrony uzdrowiskowej – najbliższy obszar znajduje się w odległości 20 km, 

-  obszarach stref ochronnych ujęć wód – przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnym ujęć 

wód podziemnych, najbliższe ujęcie Motkowice znajduje się na północy – wschód w odległości  1,5 km, 

-  obszarach o znacznej gęstości zaludnienia – najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny 

zabudowane wsi Motkowice w odległości 200-220 m na północ i północny – wschód. 

-  obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – w przypadku 

ewentualnego odkrycia w trakcie prac przygotowawczych lub eksploatacyjnych  przedmiotu co do 

którego istnieje prawdopodobieństwo iż jest on zabytkiem w tym archeologicznym należy wstrzymać 

prace, zabezpieczyć teren i niezwłocznie powiadomić  o tym fakcie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków bądź Wójta Gminy Imielno, 

-  obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, 

ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci ekologicznej Natura 

2000 – w odległości około 400 m w kierunku wschodnim od granic planowanego obszaru i terenu 

górniczego znajduje się obszar Natura 2000 Dolina Nidy PLB260001, a w odległości około 710 m w 

kierunku wschodnim Ostoja Nidziańska PLH260003. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami 

Południowo-Centralnego Korytarza Ekologicznego. 
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Planowana kopalnia znajduje się w Nadnidziańskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, o którym mowa 

w Uchwale Nr XLIX/882/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w 

sprawie Nadnidziańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu / Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 3156 

/. Analiza o ocena przedstawiona w dokumentacji sprawy dotycząca zakazów obowiązujących w w/w 

obszarze chronionego krajobrazu wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody 

powyższego obszaru. Przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z celami ochrony Nadnidziańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia, istnieje prawdopodobieństwo występowania na analizowanym 

terenie zwierząt np. małych ssaków i ptaków. W związku z powyższym zdejmowanie nawierzchni 

warstwy nadkładu odbywać się będzie w okresie od 15 sierpnia do 15 października. Rozwiązanie to 

pozwoli zwierzętom zimującym w nadkładzie zakończyć okres rozrodu i jednocześnie wybrać inne 

miejsce do zimowania.  Jeżeli prace przygotowawcze będą skutkować  naruszeniem zakazów 

wprowadzonych ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt; na odstępstwa od zakazów w celu podjęcia eksploatacji konieczne będzie uzyskanie 

stosownej decyzji – zezwolenia w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. 

Po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu rekultywacji technicznej wyrobiska, suche skarpy będą 

zadrzewione i zakrzewione rodzimymi gatunkami drzew i krzewów.  Na dnie wyrobiska powstanie 

zbiornik wodny o pow. około 1 ha i głębokości około 5 m. Tern po zlikwidowanym zapleczu i wokół 

kopalni należy uporządkować. 

Przedmiotowe zamierzenie będzie stanowiło nowy element  krajobrazu i wpłynie na jego zmianę 

głównie poprzez zmianę topografii terenu. Zgodnie z art. 5 pkt. 23 ustawy o ochronie przyrody na 

walory krajobrazowe składają się wartości ekologiczne, estetyczne lub kulturowe obszaru oraz 

związana z nim  rzeźba terenu, twory i składniki  przyrody, ukształtowane przez siły przyrody lub 

działalność człowieka. Mając na uwadze charakter terenu zaproponowane działania minimalizujące 

oddziaływanie na środowisko przyrodnicze, w tym planowany kierunek rekultywacji, nie przewiduje 

się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.  Biorąc pod uwagę powyższe, zastosowanie 

wszystkich działań ograniczających uciążliwości, o których mowa w niniejszej decyzji nie przewiduje 

się, aby planowana eksploatacja piasków ze złoża „Motkowice I” znacząco oddziaływała na środowisko 

przyrodnicze, w tym cele ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności na: stan siedlisk 

przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt, gatunków obszarów Natura 2000, integralności 

obszaru Natura 2000 i jego powiazania z innymi obszarami. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w centralnej części kraju, a więc nie będzie oddziaływać 

transgranicznie na środowisko, nie zalicza się również do zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz nie należy do przedsięwzięć , dla których można 

utworzyć obszar ograniczonego użytkowania  w myśl zapisów Prawa ochrony środowiska. 

W toku prowadzonego niniejszego postępowania strony postępowania wniosły uwagi związane                         

z zamierzeniem, które zostały przekazanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach 

oraz o fakcie tym informowano pozostałych uczestników postępowania a dotyczyły: 

- ze strony właściciela działek o nr ewid. 464 i 465, które zostały zalesione na powierzchni około 0,70 

ha: 

- ze strony PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. w zakresie oddziaływania na tereny kolejowe: 

- eksploatacja piasków ze złoża „Motkowice I” nie stanowi zagrożenia dla konstrukcji/stabilności 

nasypu kolejowego, zachowane zostały wymagane szerokości pasów ochronnych tak od nasypu 

kolejowego jak również od gruntów sąsiednich. Prace wydobywcze w tym kształtowanie skarp nie będą 

powodować zmian stanu wód ze szkodą na grunty sąsiednie w tym na drzewostan na działkach 

sąsiednich. Wywóz urobku wskazany został w niniejszym postanowieniu jako odbywający się drogą od 

strony północno-wschodniej a nie po terenach kolejowych lub do nich przyległych. Przy zachowaniu 

omawianych warunków eksploatacji na złożu „Motkowice I”  nie przewiduje się negatywnego 



9 
 

oddziaływania  przedsięwzięcia na tereny sąsiednie. Odległości i szczególne warunki prowadzenia prac 

górniczych regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze, uwzględniane są w koncesji na 

wydobywanie kopaliny ze złoża i egzekwowane przez Urząd Koncesyjny i Urząd Górniczy. 

Analizując przedłożoną dokumentację, zakres i planowany sposób prowadzonych prac wydobywczych, 

w oparciu o art. 63  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,  biorą pod uwagę opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, 

postanowienie Wójta Gminy Imielno o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko zamierzonego przedsięwzięcia należało orzec jak w sentencji. 

 

Pouczenie: 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania  do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Imielno w terminie 14 dni od daty jej 

otrzymania. 

 

 

                                                                                                                WÓJT  GMINY 
                                                                                                                  Zbigniew  Huk 

Otrzymują: 

1. Sylwester Kowalczyk 

2. Dorota Kowalczyk 

3. Rafał Rynka  

4. Katarzyna Rynka  

5. Stanisława Cichoń 

6. Polskie Koleje Państwowe 

Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. 

Szczebrzeska 11;  22-400 Zamość 

7. Gmina Imielno 

8. a/a 

 

 

 

Do wiadomości: 

Regionalny Dyrektor  

Ochrony Środowiska w Kielcach 

ul. Szymanowskiego 6;  25-361 Kielce 

 


