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1. Informacje podstawowe  
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest ocena wpływu na środowisko przedsięwzięcia pn.: 
Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda  

poprzez doł ączenie przylegaj ącego obszaru o wielko ści 17,72 ha  
leżącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

1.2. Inwestor 

Mixt Sp. z o. o. 
Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Góra żdże. 

 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest kompleksowa ocena oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przeróbce kruszywa naturalnego w związku 
z planowanym rozszerzeniem o 17,72 ha obszaru istniejącej Kopalni Surowców Mineralnych 
Ruda w obrębie udokumentowanego złoża kruszywa położonego na gruntach miejscowości 
Turze i Ruda, gmina Kuźnia Raciborska i koniecznością uzyskania zmiany koncesji stosownie 
do wymogów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze [31]. 

Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownie 
do wymogów 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 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) [8]. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest 
wymagane zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 ustawy [8] przed uzyskaniem: 

� pkt  4 -  koncesji na  poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie 
kopalin ze złó ż, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz 
podziemne składowanie odpadów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze [31]. 
 

Organem wła ściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody 
na realizację przedsięwzięcia, zgodnie z brzmieniem art. 75 ustawy [8] jest w tym przypadku  
Burmistrz Miasta Ku źnia Raciborska.  

Organem wła ściwym do uzgadniania warunków realizacji przedsi ęwzięcia  
dla przedmiotowego zamierzenia zgodnie z brzmieniem art. 77 ustawy [8] jest Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach. 

 

1.4. Kwalifikacja przedsi ęwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust.2 pkt 1  oraz §2 ust.1 pkt 27   obowiązującego 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010r. z późn. 
zmianami) [12] zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być 
wymagane. 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska po uzyskaniu opinii Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wydanej w postanowieniu 
nr WOOŚ.4240.467.2013.AD z 27 czerwca 2013r. (załącznik nr 6) zgodnie z postanowieniem 
nr GN.6220.6.2013 z dnia 26 lipca 2013r. (załącznik nr 7) nałożył na Inwestora obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na 
środowisko zgodnie z zapisami art. 66 ustawy [8]. 
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1.5. Podstawa i zakres opracowania 

Niniejszy raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko obejmuje pełny zakres 
wynikający z art. 66 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 [8] i zawiera: 

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: 
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania, 
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, 
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania 

planowanego przedsięwzięcia; 
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów 
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody; 

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania 
przedsięwzięcia; 

5) opis analizowanych wariantów, w tym: 
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu 

alternatywnego, 
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich 

wyboru; 
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, 

w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także 
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego 
oddziaływania na środowisko, w szczególności na: 

a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, 
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i 

krajobraz, 
c) dobra materialne, 
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności 

rejestrem lub ewidencją zabytków, 
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d; 

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis 
przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, 
wynikające z: 

a) istnienia przedsięwzięcia, 
b) wykorzystywania zasobów środowiska, 
c) emisji; 

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru; 

10) porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o 
których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska; 

11) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie 
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda poprzez doł ączenie przylegaj ącego  
obszaru o wielko ści 17,72 ha le żącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 7 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski: dr Krzysztof Spałek, mgr inż. Marek Klyk, mgr inż. Witold Piekarz 

kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego 
obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych 
dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to 
przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 

12) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 
13) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej 

przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz 
umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 

14) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem; 

15) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i 
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej 
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 

17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w 
odniesieniu do każdego elementu raportu; 

18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 
19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu. 

 

Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, wobec czego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia  
na środowisko nie zawiera porównania proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi 
technikami BAT. 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględnia oddziaływanie 
przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji. 

 

2. Opis planowanego przedsi ęwzięcia 
2.1. Lokalizacja, przedmiot i cel inwestycji 

2.1.1. Zakres przedsi ęwzięcia 

Przedsięwzięciem będzie „Zmiana granic istniejącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda 
poprzez dołączenie przylegającego obszaru o wielkości 17,72 ha leżącego na działkach 
w obrębie Ruda i Turze w gminie Kuźnia Raciborska powiat Racibórz”. Dołączany teren 
obejmować będzie dwa obszary przylegające do obecnie wyznaczonego obszaru i terenu 
górniczego KSM Ruda o następującej powierzchni: 

• obszar północno-zachodni o łącznej powierzchni 14,33 ha, składający się z dwóch 
części o powierzchni 14,04 ha i 0,29 ha, przewidziany do eksploatacji w I etapie; 

• obszar zachodni 3,39 ha, o łącznej powierzchni 3,39 ha, przewidziany do eksploatacji 
w II etapie. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Ruda" położonego w obrębie miejscowości Ruda i Turze w związku z planowaną 
kontynuacją działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża przez KSM 
Ruda w ilości do 600 000 ton rocznie. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem 
odkrywkowym spod lustra wody gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Mixt 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie gminy Kuźnia Raciborska. 

Planowane zamierzenie obejmuje uzyskanie zmiany koncesji obejmującej możliwość 
wydobywania kruszywa ze złoża na dodatkowym terenie i rozpoczęcie eksploatacji kruszywa 
z jego transportem na obecnie działający zakład przeróbczy. Transport wydobywanej kopaliny 
odbywał się będzie bez zmian taśmociągami do istniejącego zakładu przeróbczego znajdującego 
się w południowo-wschodniej części Kopalni Surowców Mineralnych Ruda. 
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2.1.2. Cel przedsi ęwzięcia 
Przedmiotem działalności Kopalni Surowców Mineralnych Ruda podległej spółce MIXT 

Sp. z o.o. jest wydobywanie kruszywa naturalnego ze znajdującego się na terenie gminy Kuźnia 
Raciborska udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ruda” na podstawie zatwierdzonej 
dokumentacji geologicznej przez Wojewodę Katowickiego - decyzja znak EK.V.i.4-8513/4/95 
z dnia 30.03.1995r. Rejon planowanej eksploatacji kruszyw położony jest w dolinie rzeki Odry i z 
jej akumulacyjno-erozyjną działalnością związane jest występowanie złóż kruszyw naturalnych 
w tym rejonie. Złoże kruszywa naturalnego „Ruda” udokumentowane zostało w kategorii C1 i jest 
zbudowane z piasków i żwirów czwartorzędowych. 

Wydobywanie kruszywa odbywa się na podstawie uzyskanej koncesji wydanej przez 
Wojewodę Katowickiego znak SR-7412/4/22/01 z dnia 31.12.2001r, wraz ze zmianami, której 
ważność ustalona została do dnia 31.12.2020r. 

W związku z przewidywanym wyczerpywaniem się zasobów w ramach istniejącej koncesji 
konieczne jest pozyskanie nowych obszarów w obrębie złoża, na których możliwe jest 
prowadzenie wydobycia kruszywa dla kontynuowania prowadzonej działalności. 

Przedmiotem planowanej kontynuacji eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Ruda" jest 
część złoża o łącznej powierzchni 17,72 ha usytuowana na południe od drogi Ruda - Budziska 
oraz na wschód od drogi Ruda - Turze. 

Wymieniony obszar przylega bezpośrednio do terenów, gdzie aktualnie jest prowadzona 
eksploatacja, a ostatnia zmiana koncesji wprowadzona została decyzją Marszałka Województwa 
Śląskiego nr 3786/OS/2011 z dnia 21.12.2011r. wydaną w oparciu o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny 
ze złoża „Ruda” położonego na terenie miejscowości Budziska, Turze i Ruda w gminie Kuźnia 
Raciborska, wydaną przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska - znak GN.7624.3.2011 z dnia 
08.08.2011r. W ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
przeprowadzonego w ramach wydanie w/w decyzji opracowany został przez Instytut Górnictwa 
Odkrywkowego Poltegor-Instytut z Wrocławia również raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko [49], którego założenia zostaną wykorzystane w ramach niniejszego opracowania. 

 
2.1.3. Lokalizacja przedsi ęwzięcia 

Powierzchnia złoża kruszywa naturalnego "Ruda", na której prowadzona jest obecnie 
odkrywkowa eksploatacja zasobów kruszywa stanowi ok. 43,9 ha, natomiast powierzchnia 
dodatkowego obszaru, którego włączenie w granice kopalni i późniejsza eksploatacja jest 
przedmiotem niniejszego opracowania stanowi 17,72 ha. 

Tereny projektowanej dalszej eksploatacji kruszywa ze złoża "Ruda", będącej przedmiotem 
niniejszego opracowania, obejmują dwa obszary przylegające do obecnie wyznaczonego obszaru 
i terenu górniczego KSM Ruda tj.: 

• obszar północno-zachodni o łącznej powierzchni 14,33 ha, składający się z dwóch 
części o powierzchni 14,04 ha i 0,29 ha, przewidziany do eksploatacji w I etapie; 

• obszar zachodni 3,39 ha, o łącznej powierzchni 3,39 ha, przewidziany do eksploatacji 
w II etapie. 

Całkowita powierzchnia obszaru objętego zakresem opracowania wynosić będzie 17,72 ha 
i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska 
przyjętego uchwałą nr XXXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 2 lipca 2001r. 

Przedsięwzięcie obejmować będzie obszar następujących działek ewidencyjnych położonych 
na terenie gminy Kuźnia Raciborska: 

• obręb Ruda: 
- arkusz mapy 1 działki nr: 311 (część); 
- arkusz mapy 2 działki nr: 371/2 (część), 412 (część), 413, 414, 415, 416, 

417, 418, 421, 560; 
• obręb Turze: 

- arkusz mapy 2 działki nr: 222 (część), 230/1, 230/2, 231/1, 231/2, 231/3, 
231/4, 231/5, 231/6 (część), 235/1, 235/2, 236, 
237, 238, 1420 (część); 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda poprzez doł ączenie przylegaj ącego  
obszaru o wielko ści 17,72 ha le żącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 9 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski: dr Krzysztof Spałek, mgr inż. Marek Klyk, mgr inż. Witold Piekarz 

- arkusz mapy 3 działki nr: 244 (część), 264, 267 (część), 274, 275, 277 
(część), 278 (część); 

 

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono wszystkie działki, na których zlokalizowane 
będzie planowane przedsięwzięcie wraz z określeniem ich właścicieli i powierzchni. Grunty te 
stanowią głównie własność indywidualnych rolników, Gminy Kuźnia Raciborska, Skarbu Państwa 
w administracji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oraz Inwestora. 

 

Tabela nr 1 – Wykaz działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie 

L.p. Obręb Arkusz  Nr działki  Właściciel Adres 

Powierzchnia (ha) 

całkowita 

w granicach 
planowanej 
działalno ści 

górniczej 
1. Ruda 1 311 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1 

47-316 Górażdże 
0,1430 0,0490 

2. Ruda 2 371/2 Gmina Miasta Kuźnia 
Raciborska 

ul. Słowackiego 4 
47-420 Kuźnia Raciborska 

0,6265 0,5400 

3. Ruda 2 412 MIXT Sp. z o.o.  Chorula, ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże 

2,3180 0,8800 

4. Ruda 2 413 Skupin Eryk 
Skupin Maria 

ul. Wodna 6, 47-244 Dziergowice 
ul. Wodna 6, 47-244 Dziergowice 

0,7219 0,7219 

5. Ruda 2 414 Kuśka Henryk Ruda, ul. Główna 15 
47-420 Kuźnia Raciborska 

2,0730 2,0730 

6. Ruda 2 415 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. 
 

Chorula, ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże 

0,4110 0,4110 

7. Ruda 2 416 Czech Alojzy 
Czech Gabriela 

ul. Morcinka 37/19, 44-273 Rybnik 
ul. Morcinka 37/19, 44-273 Rybnik 

0,1100 0,1100 

8. Ruda 2 417 Skupin Eryk 
Skupin Maria 

ul. Wodna 6, 47-244 Dziergowice 
ul. Wodna 6, 47-244 Dziergowice 

0,0849 0,0849 

9. Ruda 2 418 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. 
 

Chorula, ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże 

2,9937 2,9937 

10. Ruda 2 421 Janik Aniela Ruda 33 
47-420 Kuźnia Raciborska 

0,6380 0,6380 

11. Ruda 2 560 Janik Aniela Ruda 33 
47-420 Kuźnia Raciborska 

0,0048 0,0048 

12. Turze 2 222 Gmina Miasta Kuźnia 
Raciborska 

ul. Słowackiego 4 
47-420 Kuźnia Raciborska 

0,2070 0,0850 

13. Turze 2 230/1 Buczkowska Łucja 
Buczkowski Kazimierz 
 
Kuś Krystyna 
 
Nowicka-Kuchta Anna 
Wójcik Teresa 

ul. Nowy Świat 9/3, 44-100 Gliwice 
Budziska, ul. Fabryczna 5 
47-420 Kuźnia Raciborska  
ul. Korfantego 11/1, 
47-232  Kędzierzyn-Koźle 
ul. Borowa 7, 41-808 Zabrze 
ul. Moniuszki 7a/4, 
47-420 Kuźnia Raciborska 

0,4020 0,4020 

14. Turze 2 230/2 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,1750 0,1750 

15. Turze 2 231/1 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2600 0,2600 

16. Turze 2 231/2 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2900 0,2900 

17. Turze 2 231/3 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,4200 0,4200 

18. Turze 2 231/4 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2800 0,2800 

19. Turze 2 231/5 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. 
 

Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2400 0,2400 

20. Turze 2 231/6 Geo Nieruchomości z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2340 0,0220 

21. Turze 2 235/1 Garbas Emil Ruda 41,  
47-420 Kuźnia Raciborska 

0,1975 0,1975 
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22. Turze 2 235/2 Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,1960 0,1960 

23. Turze 2 236 Barkowska Ewa 
Martynus Anna 

Ruda 6, 47-430  
Ruda 6, 47-430 

0,3400 0,3400 

24. Turze 2 237 MIXT Sp. z o.o. 
 

Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

1,9400 1,9400 

25. Turze 2 238 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,7330 0,7330 

26. Turze 2 1420 Skarb Państwa, 
Starosta Raciborski 

47-400 Racibórz  
pl. Stefana Okrzei 4 

0,0901 0,0650 

27. Turze 3 244 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,7660 0,2900 

28. Turze 3 264 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

2,6870 2,6870 

29. Turze 3 267 Skarb Państwa, 
Starosta Raciborski 

pl. Stefana Okrzei 4, 
47-400 Racibórz  

0,2450 0,1150 

30. Turze 3 274 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2380 0,1250 

31. Turze 3 275 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,2220 0,2220 

32. Turze 3 277 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,1940 0,0682 

33. Turze 3 278 MIXT Sp. z o.o. Chorula, ul. Cementowa 1, 
47-316 Górażdże 

0,3570 0,0610 

Razem 20,8384 17,7200 

 

2.2. Charakterystyka istniej ącego zagospodarowania terenu 
Administracyjnie zakres opracowania obejmuje tereny złoża kruszywa naturalnego „Ruda" 

znajdującego się na obszarze miejscowości Ruda i Turze w gminie Kuźnia Raciborska, która 
położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obszarze powiatu 
raciborskiego. Obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest w dolinie rzeki Odry ok. 10 km na 
północny-wschód od miasta Racibórz oraz ok. 2,5 km na zachód od miasta Kuźnia Raciborska.  

Przedsięwzięcie polega na kontynuacji eksploatacji złoża kruszyw naturalnych 
czwartorzędowych „Ruda". Złoże budują osady piaszczysto-żwirowe pochodzenia rzecznego. Są 
to głównie osady teras akumulacyjnych rzeki Odry. 

Obszar projektowanej inwestycji użytkowany jest głównie rolniczo, jako grunty orne, 
z drogami gruntowymi zapewniającymi dojazdy do pól. Przez teren przebiega trasa cieku 
Młynówka-Rudka, który generalnie jest suchy, a wody płyną nim jedynie w okresie roztopów. 
Teren eksploatacji stanowią głównie łąki i pola uprawne stanowiące pierwotnie własność 
prywatną mieszkańców okolicznych wsi Ruda, Turze, Budziska, a obecnie przejmowane są przez 
Inwestora. Uprawiane są tam głównie zboża (żyto i owies), ziemniaki i buraki cukrowe. W 
bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zakładów przemysłowych.  

Teren inwestycji w całości usytuowany jest na Obszarze Parku Krajobrazowego „Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". W brzmieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku 
(Dz. U. Nr 92 z 16 kwietnia 2004 r., poz. 880, art. 16 ust. 1 + zmiany): "Park krajobrazowy 
obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz 
walory krajobrazowe, w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.". W parku krajobrazowym można kontynuować działalność 
gospodarczą z pewnymi ograniczeniami, np. nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów 
budowlanych (z wyjątkiem potrzebnych miejscowej ludności).  

Obszar projektowanej inwestycji użytkowany jest głównie rolniczo, jako grunty orne, z rowami 
melioracyjnymi i drogami gruntowymi zapewniającymi dojazdy do pól. Jedynie miejscami 
występują trwałe użytki zielone. 

Na obszarze powierzchni gruntowych przedsięwzięcia jak również w obszarze cieku nie 
występują obszary chronione, szczególnie cenne zbiorowiska roślin, czy siedliska chronionych 
ptaków i zwierząt. Walory środowiskowe omawianego terenu przedsięwzięcia można określić, 
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jako przeciętne. Nie wyróżniają się, bowiem pod względem przyrodniczym, rekreacyjnym, czy też 
walorów zabytkowych. 

Ogólną lokalizację przedsięwzięcia przedstawia mapa poglądowa stanowiąca załącznik 
graficzny nr 1.  

 

 
Fot nr 1 Widok z północno-zachodniego kierunku (na wysokości działki nr 412) z drogi Budziska-Ruda na teren 

planowanej eksploatacji złoża w etapie I 
 

 
Fot nr 2 Widok z północnego kierunku (na wysokości działki nr 414) z drogi Budziska-Ruda na teren planowanej 

eksploatacji złoża w etapie I 
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Fot nr 3 Widok z północnego kierunku (na wysokości działki nr 416) z drogi Budziska-Ruda na teren planowanej 

eksploatacji złoża w etapie I 
 

 

 

 
Fot nr 4 Widok z północno-wschodniego kierunku (na wysokości działki nr 312) wzdłuż drogi Budziska-Ruda na 

teren planowanej eksploatacji złoża w etapie I 
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Fot nr 5 Widok ze wschodniego kierunku (na wysokości działki nr 235/2) na teren planowanej eksploatacji złoża  

w etapie I 
 

 

 

 
Fot nr 6 Widok z północno-wschodniego kierunku (na wysokości działki nr 235/2) na południową część terenu 

planowanej eksploatacji złoża w etapie I 
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Fot nr 7 Widok z terenu działki nr 236 na południową część terenu planowanej eksploatacji złoża w etapie I, 

widoczne koryto cieku Rudka 
 

 

 

 
Fot nr 8 Widok z południowego kierunku (na wysokości działki nr 230/2) na teren planowanej eksploatacji złoża 

w etapie I, widoczne koryto cieku Rudka 
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Fot nr 9 Widok z południowo-zachodniego kierunku (na wysokości działki nr 418) na teren planowanej eksploatacji 

złoża w etapie I 
 

 

 

 
Fot nr 10 Widok z zachodniego kierunku (na wysokości działki nr 560) na teren planowanej eksploatacji złoża 

w etapie I 
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Fot nr 11 Widok z północnego kierunku (na wysokości działki nr 274) na teren planowanej eksploatacji złoża w etapie II 

 

 

 

 
Fot nr 12 Widok z północno-zachodniego kierunku (na wysokości działki nr 274) wzdłuż koryta cieku Młynówka-Rudka 

na teren planowanej eksploatacji złoża w etapie II 
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Fot nr 13 Widok z południowo-zachodniego kierunku (na wysokości działki nr 276) na teren planowanej eksploatacji złoża 

w etapie II 
 

 

 

 
Fot nr 14 Widok z południowego kierunku (na wysokości działki nr 320) na teren planowanej eksploatacji złoża w etapie II 
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Obszar objęty zakresem przedsięwzięcia ograniczają: 
 

- od południa  - tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowania miejscowości Turze 
zlokalizowane przy ulicy Stawowej i Rudzkiej najbliższe położone 
w odległości ok. 250m (posesja nr 23B); 

 

 
Fot nr 15 Widok w kierunku południowym z terenu eksploatacji złoża w etapie II na najbliższe zabudowania 

miejscowości Turze 
 
 

 
Fot nr 16 Widok w kierunku południowym z terenu eksploatacji złoża w etapie II na najbliższe zabudowania 

miejscowości Turze 
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- od zachodu  - tereny użytkowane rolniczo, droga Turze-Ruda oraz dwa pojedynczo 
stojące zabudowania zagrodowe miejscowości Turze zlokalizowane 
przy ulicy Rudzkiej położone od granic przedsięwzięcia w odległości 
ok. 320m (posesja nr 23A) i 250m (posesja nr 24); 

 

 
Fot nr 17 Widok w kierunku zachodnim z terenu eksploatacji złoża w etapie II na najbliższe zabudowania 

miejscowości Turze - widok na posesję nr 23A 
 
 

 
Fot nr 18 Widok w kierunku zachodnim z terenu eksploatacji złoża w etapie I na najbliższe zabudowania miejscowości 

Turze - widok na posesję nr 24 
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- od północy  - droga Ruda-Budziska, tereny użytkowane rolniczo, oraz zabudowania 
miejscowości Ruda zlokalizowane w kierunku północno-zachodnim przy 
ulicy Rudzkiej położone od granic przedsięwzięcia w odległości co 
najmniej 60m (posesje nr 2, 4, 5) i 160m (posesje nr 7, 9, 11, 13) oraz 
w kierunku północno-wschodnim przy ulicy Rudzkiej położone od granic 
przedsięwzięcia w odległości co najmniej 180m (posesja nr 1) i przy 
ulicy Leśnej w odległości 320m (posesje nr 1, 3, 4) 

 

 
Fot nr 19 Widok w kierunku północno-zachodnim z terenu eksploatacji złoża w etapie I na najbliższe zabudowania 

miejscowości Ruda - widok na posesje nr 7, 9, 11, 13 
 

 
Fot nr 20 Widok w kierunku północno-zachodnim z terenu eksploatacji złoża w etapie I na najbliższe zabudowania 

miejscowości Ruda - widok na posesje nr 2, 4, 5, 
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Fot nr 21 Widok wzdłuż drogi Ruda-Budziska ograniczającej od północy teren planowanej eksploatacji złoża w etapie I 
 
 
 
 
 

 
Fot nr 22 Widok w kierunku północno-wschodnim z północnej granicy terenu planowanej eksploatacji złoża w etapie I 

na najbliższe zabudowania miejscowości Ruda położone przy ulicy Rudzkiej (posesja nr 1 po prawej) oraz 
przy ulicy Leśnej (posesje nr 1, 3, 4 po lewej) 
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- od wschodu  - tereny kopalni, wyrobisko, w południowej części zakład przeróbczy; 
 

 
Fot nr 23 Widok na północną część wyrobiska 
 
 
 

 
Fot nr 24 Widok na południową część wyrobiska oraz zakład przeróbczy 
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2.3. Charakterystyka planowanego zagospodarowania 

Obszar planowanej eksploatacji kruszywa ze złoża "Ruda" na gruntach miejscowości Turze 
i Ruda będzie kontynuacją działalności prowadzonej przez Inwestora na gruntach miejscowości 
Turze, Ruda i Budziska, w granicach wyznaczonego terenu i obszaru górniczego obejmującego 
część udokumentowanego złoża "Ruda" na podstawie zatwierdzonej dokumentacji geologicznej 
przez Wojewodę Katowickiego - decyzja znak EK.V.i.4-8513/4/95 z dnia 30.03.1995r. Rejon 
planowanej eksploatacji kruszyw położony jest w dolinie rzeki Odry i z jej akumulacyjno-erozyjną 
działalnością związane jest występowanie złóż kruszyw naturalnych w tym rejonie.  

Złoże udokumentowane w kategorii C1 jest zbudowane z piasków i żwirów 
czwartorzędowych. Powierzchnia całego złoża wynosi 245,40 ha, a jego miąższość zmienia się w 
granicach od 3,0 do 19,0 m. Kopaliną towarzyszącą w złożu jest piasek o miąższości 1,0-12,6 m. 
Nadkład stanowią: gleba, glina, oraz piaski pylaste o grubości 0,2-7,0 m. Punkt piaskowy dla 
piasków i żwirów wynosi średnio 54,7%, a dla piasku 93,8%, zawartość pyłów mineralnych 
piasków i żwirów - średnio 2,7%, piasku - średnio 3,0%. Kruszywo z tego złoża może być 
wykorzystywane w budownictwie. 

Aktualnie KSM „Ruda" zajmuje ogółem ok. 43,9 ha z czego obecnie ok. 23 ha zajmuje 
wyrobisko eksploatacyjne, a ok. 9,2 ha zajęte jest m.in. pod urządzenia, instalacje przeróbcze, 
zaplecze administracyjne oraz place i drogi.  

Wydobywanie kruszywa odbywa się na podstawie uzyskanej koncesji wydanej przez 
Wojewodę Katowickiego znak SR-7412/4/22/01 z dnia 31.12.2001r, wraz ze zmianami, której 
ważność ustalona została do dnia 31.12.2020r. Obowiązująca koncesja eksploatacji złoża 
obejmuje obszar górniczy „Ruda" o powierzchni 439 449 m2 utworzony w obecnej formie decyzją 
Marszałka Województwa Śląskiego nr 3786/OS/2011 z dnia 21.12.2011r. 

W związku z przewidywanym wyczerpywaniem się zasobów w ramach istniejącej koncesji 
konieczne jest pozyskanie nowych obszarów w obrębie złoża, na których możliwe jest 
prowadzenie wydobycia kruszywa dla kontynuowania prowadzonej działalności. 

Kontynuacja eksploatacji złoża wymagała będzie rozszerzenia obszaru kopalni i przejęcia 
17,72 ha powierzchni nieruchomości gruntowych, przeznaczonych przede wszystkim pod 
eksploatację zasobów. 

Przedmiotem planowanego rozszerzenia obszaru eksploatacji jest część złoża „Ruda" 
usytuowana na południe od drogi asfaltowej Ruda - Budziska. Wymieniony obszar przylega 
bezpośrednio do terenów, gdzie aktualnie jest prowadzona eksploatacja. 

Tereny projektowanej dalszej eksploatacji kruszywa ze złoża "Ruda", będącej przedmiotem 
niniejszego opracowania, obejmują dwa obszary przylegające do obecnie wyznaczonego obszaru 
i terenu górniczego KSM Ruda tj.: 

• obszar północno-zachodni o łącznej powierzchni 14,33 ha, składający się z dwóch 
części o powierzchni 14,04 ha i 0,29 ha, przewidziany do eksploatacji w I etapie; 

• obszar zachodni 3,39 ha, o łącznej powierzchni 3,39 ha, przewidziany do eksploatacji 
w II etapie. 

Całkowita powierzchnia obszaru objętego zakresem opracowania wynosić będzie 17,72 ha 
i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska 
przyjętego uchwałą nr XXXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 2 lipca 2001r. 

Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża polegać będzie na wydobyciu kruszywa oraz 
jego uszlachetnianiu poprzez przesiewanie z udziałem wody i kruszenie w istniejącym zakładzie 
przeróbczym. Eksploatacja prowadzona będzie metodą odkrywkową, jednym piętrem spod lustra 
wody, systemem ścianowo-zabierkowym o wysokości ściany równej miąższości złoża. Planuje się 
roczne wydobycie kruszywa na poziomie maksymalnym 600 000 Mg/rok. 

Teren złoża planowany do eksploatacji w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie 
przekształcony. Łąki i pola uprawne, które obecnie go pokrywają, zostaną przekształcone 
docelowo w zbiornik wodny. Ponadto zostanie zlikwidowany odcinek cieku Młynówka-Rudka na 
długości ok. 220m oraz część przebiegających w obszarze planowanej eksploatacji rowów 
melioracyjnych nr 2 (na długości ok. 90m), nr 20 (na długości ok. 520m) i nr F (na długości 
ok. 220m). Likwidacja koryta cieku i rowów na przedmiotowych odcinkach polegać będzie na 
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rozebraniu ziemnych skarp i dna w ramach zdejmowania nadkładu na danym obszarze przez 
sprzęt mechaniczny wykorzystywany stale na terenie kopalni (spychacz, ładowarki, wozidła). 

Część zbiornika wodnego (wyrobiska) zostanie zalądowana frakcjami poniżej 2 mm 
powstałymi w trakcie przeróbki kopaliny oraz nadkładem zdjętym z powierzchni złoża.  

Przy złożu w części południowo-wschodniej znajduje się teren, na którym zlokalizowany jest 
zakład przeróbczy, zaplecze kopalni, magazyny wyrobów gotowych oraz droga wywozu 
produktów.  

 

2.4. Charakterystyka planowanych zamierze ń 
2.4.1. Charakterystyka zakresu przedsi ęwzięcia 

W ramach prowadzenia wydobycia i przeróbki kruszywa prowadzone są następujące procesy 
technologiczne:  

• wydobycie kruszywa koparką pływającą,  
• transport kruszywa przenośnikami taśmowymi na zasobnik surowca, 
• przeróbka kruszywa surowego polegająca na rozfrakcjonowaniu i uszlachetnianiu, 
• magazynowanie gotowych wyrobów,  
• załadunek wyrobów na środki transportu 
• ekspedycja. 
Schemat technologiczny działania kopalni piasków i żwirów "Ruda" został przedstawiony 

na załączniku nr 3. 
Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym z wydobywaniem surowca 

ze złoża spod lustra wody gruntowej. Praca kopalni przewidywana jest generalnie w systemie 
dwu zmianowym w porze dziennej. 

 

2.4.2. Opis procesu technologicznego wydobycia i pr zeróbki kruszywa 
2.4.2.1. Wydobycie surowca 
Udostępnienie złoża 

Udostępnienie złoża prowadzone będzie etapowo na obszarach wskazanych na planie 
zagospodarowania złoża stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego opracowania 
z uwzględnieniem granic udokumentowanych zasobów wg zatwierdzonej dokumentacji 
geologicznej złoża oraz konieczności zachowania filara ochronnego w rejonie drogi i polegać 
będzie na zdjęciu nadkładu przy użyciu sprzętu mechanicznego, głównie spycharek i ładowarek. 

Nadkład o średniej miąższości 2 m będzie deponowany od razu w wyrobisku (w częściach 
wcześniej już wyeksploatowanych) w ramach postępującej rekultywacji wyrobisk 
poeksploatacyjnych i terenów przekształconych działalnością górniczą w kierunku wodnym, a na 
obrzeżach także w kierunku rolnym. 

Nadkład częściowo będzie przemieszczany w obszary złoża nie kolidujące z bieżącą 
eksploatacją, a także tworzone będą tymczasowe zwałowiska nadkładu głównie w rejonie filarów 
ochronnych od strony drogi Ruda-Budziska zapewniające dodatkowo ochronę przed hałasem dla 
istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Po wyeksploatowaniu złoża w rejonie 
utworzonych zwałowisk nadkład docelowo zwałowany będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych 
do poziomu istniejącego terenu. 

Przy maksymalnie zakładanej wydajności kopalni planuje się udostępnianie maksymalnie 
ok. 3 ha powierzchni złoża rocznie. Przy takiej produkcji złoża wystarczy na ok. 7 lat. 

 
Urabianie kopaliny 

Urabianie złoża będzie prowadzone zasadniczo w okresie od marca do listopada, natomiast 
w przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych (temperatury powyżej 0°C) zakłada si ę 
również możliwość pracy kopalni w okresie grudzień - luty. 

Złoże kruszywa naturalnego „RUDA" jest częściowo zawodnione. Jego eksploatacja odbywać 
się będzie jednym piętrem poprzez eksploatację z poziomu wód gruntowych warstwy piasku 
(kopalina towarzysząca) i kopaliny głównej (piasków ze żwirami). Eksploatacja złoża prowadzona 
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będzie jednym piętrem metodą odkrywkową, systemem ścianowo-zabierkowym spod lustra wody 
bez odwadniania złoża. 

Wydobywanie kruszywa spod zwierciadła wody odbywać się będzie tak jak dotychczas, za 
pomocą pogłębiarki pływającej łańcuchowej wieloczerpakowej (np. typu KS-160 lub podobnej) 
umożliwiającej prowadzenie wydobycia kruszywa do głębokości spągu złoża z wydajnością około 
300 Mg/h urobku stałego.  

Urabianie złoża przez pogłębiarkę polega na wgłębianiu się łańcucha czerpakowego w złoże, 
pobieranie materiału i wysypywanie go na przesiewacz dwupokładowy, który jest zamontowany 
na pogłębiarce. 

Przesiewacz dwupokładowy służy do odsączania wody i do odsiewu nadgabarytów powyżej 
100mm. Kruszywo z pogłębiarki jest kierowane przez pływające i lądowe przenośniki taśmowe na 
przenośnik ułożony na estakadzie nad zasobnikiem surowca. 

 
2.4.2.2. Transport technologiczny 

Wydobyte kruszywo transportowane będzie do istniejącego zakładu przeróbczego systemem 
przenośników taśmowych pływających i lądowych oraz zlokalizowanych na estakadach. 

 
2.4.2.3. Przeróbka kruszywa 

Surowiec zgromadzony na zasobniku będzie poddawany kilkuetapowemu procesowi 
przeróbki i uszlachetniania na instalacji przeróbczej. Przeróbka surowca będzie polegać 
na przesiewaniu, kruszeniu, płukaniu oraz odwadnianiu. 

Proces przesiewania będzie się odbywać na przesiewaczu dwupokładowym wyposażonym 
w sita z tworzyw sztucznych. Instalacja zakładu przeróbczego podzielona jest na dwa węzły 
przeróbcze. 

Węzeł pierwszy składa się z następujących urządzeń: 
- Przesiewacz dwupokładowy 
- Odwadniacz piasku 0-1 mm 
- Odwadniacz piasku 0-2 mm 
- Przenośniki taśmowe zakrężne odbierające piasek 
- Przenośnik taśmowy nadziarna 
- Kruszarka stożkowa wraz ze zbiornikiem 

Pod zasobnikiem surowca znajduje się tunel, w którym zainstalowane są 2 podajniki 
taśmowe. Podajniki dozujące służą do podawania optymalnej ilości surowca na przenośnik 
taśmowy transportujący go na przesiewacz. 

Z dwupokładowego przesiewacza wibracyjnego może być rozsiewany surowiec na 
następujące frakcje: 

- powyżej 32 mm 
- 2-32 lub 2-16 mm 
- 0-2 mm 

Drobne frakcje ziarnowe odsiane z surowca będą skierowane do odwadniacza w postaci 
mieszaniny z wodą. Zadaniem odwadniacza będzie oddzielenie piasku od wody w celu uzyskania 
minimalnej wilgotności piasku, która pozwoli na jego transport przenośnikami taśmowymi. 

Frakcje żwirowe surowca uzyskane w procesie przesiewania będą poddane uszlachetnieniu 
polegającemu na usunięciu z nich zanieczyszczeń organicznych w postaci korzeni roślin, gałązek 
oraz zanieczyszczeń nieorganicznych w postaci iłów i gliny. 

W zależności od potrzeb istnieje możliwość ograniczenia maksymalnego wymiaru żwiru 
uzyskiwanego na górnym pokładzie przesiewacza do 16 mm poprzez wymianę ostatniego rzędu 
sit (z oczek o wymiarach 31,5 na 18 mm). W takim przypadku na drugi węzeł przeróbczy będzie 
kierowana frakcja 2-16 mm. 

Nadziarno powyżej 32 lub 16 mm z górnego pokładu przesiewacza podawane jest na 
przenośnik taśmowy, którym transportowane jest do zbiornika buforowego nad kruszarką. Po 
zapełnieniu się zbiornika załącza się podawacz wibracyjny pod zbiornikiem, który dozuje 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda poprzez doł ączenie przylegaj ącego  
obszaru o wielko ści 17,72 ha le żącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 26 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski: dr Krzysztof Spałek, mgr inż. Marek Klyk, mgr inż. Witold Piekarz 

kruszywo do kruszarki stożkowej. Pokruszony materiał odbierany jest z kruszarki przenośnikiem 
taśmowym i zawracany ponownie na zasobnik surowca. 

Kruszywo o granulacji 0-2 mm pochodzące z przesiewacza w postaci pulpy spływa do wanny 
dzielącej strugę na dwie części. Pulpa piaskowa z przesiewacza spływa do wanny dwudzielnej z 
króćcami zaopatrzonymi w ruchome kolana. W zależności od potrzeb poszczególne kolana 
można skierować na jedną bądź drugą stronę wanny dwudzielnej wpływając w ten sposób na 
skład ziarnowy produkowanych piasków. Pulpa piaskowa z wanny dwudzielnej zsypami spływa 
do odwadniacza dla piasku 0-1 mm i odwadniacza dla piasku 0-2 mm, gdzie następuje 
odsączenie wody. Piasek po odwodnieniu wysypywany jest z odwadniacza na przenośnik dla 
piasku 0-1 i przenośnik dla piasku 0-2 mm. 

Kruszywo o granulacji 2-32 mm lub 2-16 mm z dolnego pokładu przesiewacza kierowane jest 
na przenośnik, którym transportowane jest na drugi węzeł przeróbczy. 

Węzeł drugi składa się z następujących urządzeń: 
- Płuczka mieczowa dwuwałowa 
- Przesiewacz trzypokładowy 
- Przenośnik taśmowy zakrężny transportujący żwir 2-8 na zasobnik 
- Przenośniki taśmowe stacjonarne transportujące żwiry 8-16 i 16-31,5 na zasobniki 

Przenośnik taśmowy podaje żwir 2-32 lub 2-16 mm na płuczkę mieczową, w której z kruszywa 
zostają wypłukane zanieczyszczenia ilaste i organiczne. Kruszywo z płuczki zsypuje się na 
trzypokładowy przesiewacz wibracyjny gdzie zostaje rozdzielone na następujące frakcje 
ziarnowe: 

- 16-31,5 mm, 
- 8 - 16 mm, 
- 2 - 8 mm. 

W przypadku produkcji na pierwszym węźle żwiru 2-16 mm na przesiewaczu trzypokładowym 
nie jest produkowana frakcja 16-31,5 mm. 

Zsyp z przesiewacza jest wyposażony w klapę, przestawienie, której umożliwia połączenie 
frakcji żwiru 2-8 oraz 8-16 mm dając żwir 2-16 mm. Żwir 2-16 mm kierowany jest na przenośnik 
taśmowy zakrężny i dalej na zasobnik wyrobu gotowego. Przed rozpoczęciem produkcji żwiru  
2-16 mm operator zakładu przeróbczego ustawia przenośnik zakrężny w części zasobnika 
przewidzianej na składowanie tego wyrobu. 

Wszystkie procesy przeróbki oraz uszlachetniania surowca będą się odbywać się z udziałem 
wody technologicznej. 

Woda do procesu produkcji będzie pobierana pompą z wyrobiska zlokalizowanego w pobliżu 
zakładu przeróbczego. Wodę technologiczną dostarcza się w dwóch miejscach, do przesiewacza 
wstępnej klasyfikacji ziarnowej i do płuczki mieczowej wzbogacania żwirów, zasilanych osobnymi 
pompami. Wody poprodukcyjne będą spływały grawitacyjnie do wyrobiska wraz z frakcją trudno 
zbywalną poniżej 2mm, w miejscu przeznaczonym do przyszłego zalądowania (w ramach 
rekultywacji). Po sedymentacji osadów, woda z wyrobiska będzie zawracana do procesu 
przeróbki kruszywa. 

 
2.4.2.4. Magazynowanie i spedycja wyrobów gotowych 

Wyroby gotowe piasek i żwiry będą składowane na zasobnikach terenowych. Wyroby te będą 
transportowane na zasobniki przy pomocy przenośników taśmowych na estakadach. 

Spedycja produktów gotowych odbywa się transportem samochodowym w porze dziennej 
w godzinach 6:00-22:00. Rocznie ilość produktów odbierana aktualnie z kopalni jest następująca: 

- piasek mokry luzem 185,7 tys. ton 
- kruszywo   376,0 tys. ton 

Przewiduje się utrzymanie aktualnej struktury produkcji i spedycji w całym okresie 
funkcjonowania przedsięwzięcia. Szacuje się, że maksymalna liczba samochodów ciężarowych 
ładowanych na terenie zakładu przeróbczego i wywożących produkty w kierunku miejscowości 
Kuźnia Raciborska wynosi 80 pojazdów na dobę. 

Na potrzeby spedycji produktów gotowych z kopalni wybudowany został odcinek drogi 
łączący bezpośrednio zakład górniczy z miejscowością Kuźnia Raciborska przebiegającyc na 
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południe od zabudowań w miejscowości Budziska co pozwoliło na wyeliminowanie uciążliwości 
związanych z transportem samochodowym kruszyw odbywającym się wcześniej drogami 
przebiegającymi wśród zabudowy w miejscowości Budziska. 

 
2.4.2.5. Zestawienie podstawowych urz ądzeń kopalni 

W poniższej tabeli zestawiono podstawowe urządzenia, jakie wykorzystywane są w procesie 
wydobycia i przeróbki kruszywa zgodnie ze stanem istniejącym tj. na terenie prowadzonej 
eksploatacji oraz na terenie istniejącego zakładu przeróbczego. 

Tabela nr 2 – Wykaz urządzeń wykorzystywanych obecnie podczas eksploatacji złoża 

Lp. Urządzenie  Wydajno ść 

1. Pogłębiarka łańcuchowa wieloczerpakowa 300 t/h 

2. Przesiewacz dwupokładowy wstępny na wydobyciu 350 t/h w nadawie 

3. Spycharka  o napędzie spalinowym 

4. Ładowarka  o napędzie spalinowym 

 

Tabela nr 3 – Wykaz urządzeń wykorzystywanych obecnie na terenie zakładu przeróbczego 

Lp. Urządzenie  Wydajno ść 

1. Przesiewacz dwupokładowy wibracyjny 400 t/h w nadawie 

2. Odwadniacz piasku 0-1mm 200 t/h 

3. Odwadniacz piasku 0-2mm 200 t/h 

4. Kruszarka stożkowa 120 t/h 

5. Płuczka mieczowa dwuwałowa 200 t/h 

6. Przesiewacz trzypokładowy frakcyjny 200 t/h w nadawie 

7. Ładowarka  o napędzie spalinowym 

8. Spycharka  o napędzie spalinowym 

 
Ponadto do transportu urobku i kruszywa stosowane są przenośniki taśmowe lądowe 

i usytuowane na estakadach. 
Urządzenia wymienione w tabeli nr 3 znajdują się na istniejącym zakładzie przeróbczym, i nie 

przewiduje się zmiany ich lokalizacji ani zmiany sposobu wykorzystania czy czasu pracy. 
Natomiast urządzenia wymienione w tabeli nr 2 obejmują współpracujące ze sobą urządzenia 
związane z wydobywaniem surowca spod lustra wody oraz spychacz i ładowarka 
wykorzystywane w miarę potrzeb do zdejmowania nadkładu i jego deponowania w wyrobisku lub 
formowania zwałowisk nadkładu. W związku z planowaną dalszą eksploatacją złoża urządzenia 
wymienione w tabeli nr 2 zmieniać będą swoje położenie zgodnie z kierunkiem postępującej 
eksploatacji, a wydłużeniu podlegać będą jedynie drogi transportu kopaliny tj. przenośniki 
taśmowe transportujące urobek do zakładu przeróbczego  

 

2.5. Warunki u żytkowania w fazie budowy, eksploatacji i ewentualne j likwidacji 

2.5.1. Użytkowanie w fazie budowy 

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się realizacji nowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem wykonania nowych odcinków taśmociągów oraz instalacji 
doprowadzających energię. Planowane przedsięwzięcie związane będzie z dalszą eksploatacją 
złoża „Ruda” z wykorzystaniem obiektów już istniejących: zakład przeróbczy, budynek socjalno-
biurowy i inne obiekty towarzyszące. W ramach tych prac nie przewiduje się działań mogących 
spowodować istotne trwałe zmiany środowiska poza terenem przedsięwzięcia. 
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Prace budowlano-montażowe będą miały niewielki wpływ na stan środowiska i będzie się on 
wiązał przede wszystkim z zanieczyszczeniem powietrza. Emisja zanieczyszczeń gazowych 
i pyłowych związana będzie z prowadzeniem prac głównie przy montażu i ustawianiu 
taśmociągów oraz instalacji energetycznych. Podczas tych prac wystąpi krótkotrwała emisja 
pyłów, czy związków odorowych, związanych z pracą silników spalinowych sprzętu budowlanego 
i transportu obsługującego, jednakże wystąpi ona w najbliższym otoczeniu wykonywanych robót 
budowlanych i zamknie się w granicach terenu inwestycji. 

Biorąc pod uwagę teren inwestycji oraz zakres i czas trwania prac należy stwierdzić,  
iż oddziaływanie na środowisko związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn 
transportowych i specjalnych maszyn budowlanych będzie pomijalnie małe. Także organizacja 
zaplecza budowy nie stanowi zagrożenia dla standardów jakości powietrza pod warunkiem 
dotrzymania odpowiedniej organizacji pracy. 

 
2.5.2. Użytkowanie w fazie eksploatacji 
2.5.2.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Ruda" położonego w obrębie miejscowości Ruda i Turze w związku z planowaną 
kontynuacją działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża przez KSM 
Ruda w ilości do 600 000 ton rocznie. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem 
odkrywkowym spod lustra wody gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Mixt 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie gminy Kuźnia Raciborska prowadzonego obecnie 
na podstawie uzyskanej koncesji wydanej przez Wojewodę Katowickiego znak SR-7412/4/22/01 
z dnia 31.12.2001r, wraz ze zmianami, której ważność ustalona została do dnia 31.12.2020r. 

Obecne zatrudnienie wynosi 13 pracowników i nie ulegnie zwiększeniu. Praca kopalni 
prowadzona jest obecnie wyłącznie w porze dziennej w wymiarze ok. 13 godzin na dobę. 
Docelowo przewidywana jest praca generalnie w systemie dwu zmianowym w porze dziennej. 

 
2.5.2.2. Zestawienie obiektów zakładu górniczego pl anowanych do wykorzystania  

Na terenie kopalni zlokalizowane są następujące obiekty kubaturowe: 
- Budynek administracyjno – socjalny, 
- Stacje transformatorowe nr 1 i nr 2, 
- Warsztat mechaniczny, 
- Warsztat mechaniczny z pomieszczeniem dla załogi, 
- Magazyn olejów i smarów, 
- Sterownia, 
- Pomieszczenie wagowe i spedycja kruszywa, 
- Zbiornik na olej napędowy. 

Obiekty infrastruktury kopalni: 
- Drogi wewnątrz zakładowe, 
- Place manewrowe, 
- Parkingi, 
- Sieć wodno-kanalizacyjna (rurociągi wody pitnej i przemysłowej, wewnętrzne odcinki 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naziemne rurociągi technologiczne 
odprowadzające wody po płukaniu kruszywa do osadnika drobnych frakcji), 

- Linia elektryczna, 
- Sieci instalacji teletechnicznej i telefonicznej, 
- Instalacje uziemiające i odgromowe, 
- Instalacje sygnalizacji świetlnej najazdu na wagę samochodową, 

Całkowita powierzchnia zaplecza administracyjno-socjalnego, warsztatowego i zakładu 
przeróbczego wynosi ok. 3,7ha, w tym m.in.: 

- Obiekty kubaturowe – powierzchnia zabudowy  3305,95 m2, 
- Urządzenia technologiczne – powierzchnia zabudowy   529,15 m2, 
- Powierzchnia składowisk kruszyw  8826,56 m2, 
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- Drogi i chodniki  1000,00 m2, 
- Parkingi    200,00 m2, 

 
2.5.2.3. Planowane zu życie surowca i innych mediów 

W ramach prowadzonej działalności związanej z wydobyciem kruszywa ze złoża "Ruda" na 
terenie kopalni wykorzystuje się następujące surowce, paliwa i media (dane za 2012 rok): 

- wydobycie surowca - 380 739 Mg/rok 
- produkcja wyrobów gotowych - 352 500 Mg/rok 
- sprzedaż - 369 057 Mg/rok 
- zużycie oleju napędowego -   33 535 dm3/rok 
- zużycie energii elektrycznej - 864 972 kWh/rok 

Zużycie pozostałych podstawowych materiałów eksploatacyjnych: 
- taśmy do przenośników - 400 m/rok 
- krążniki do przenośników - 900 szt/rok 
- sita poliuretanowe - 25 m2/rok 
- wyroby hutnicze - 5 000 kg/rok 
- oleje silnikowe - 1 000 l/rok 
- oleje hydrauliczne - 1 000 l/rok 
- oleje przekładniowe - 1 000 l/rok 
- smary - 500 kg/rok 

 
2.5.2.4. Gospodarka wod ą 

Działalność kopalni związana jest z zapotrzebowaniem wody na cele socjalno-bytowe 
pracowników oraz cele technologiczne. 

Dostawa wody dla celów socjalno-bytowo jest zapewniona na podstawie umowy zawartej 
przez Inwestora z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. 
Obecne zużycie wody wynosi średnio ok. 1,0 m3/d i nie przewiduje się jego wzrostu. 

Woda do celów technologicznych pobierana jest bezpośrednio z wyrobiska (woda kopalniana) 
i jest wykorzystywana w następujących instalacjach: 

- woda technologiczna - linia zasilająca wodą przesiewacz wstępny z płuczką 
mieczową oraz przesiewacz frakcyjny - łączne 
zapotrzebowanie na wodę technologiczną ok. 580 m3/h; 

- woda poprodukcyjna - linia odprowadzająca grawitacyjnie wody z przesiewacza 
wstępnego z płuczką mieczową i odwadniaczem oraz 
z przesiewacza frakcyjnego. 

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne związane jest z działalnością zakładu 
przeróbczego, który jest obiektem istniejącym, zatem planowana eksploatacja nowej części złoża 
nie wpłynie na zwiększenie ilość wykorzystywanej na terenie kopalni wody.  

 

2.5.2.4. Wytwarzanie ścieków 

W ramach prowadzonej działalności produkcyjnej powstają następujące rodzaje ścieków: 
- ścieki socjalno-bytowe; 
- ścieki technologiczne; 
- wody opadowe i roztopowe. 

Ścieki socjalno-bytowe 

Ilość powstających ścieków socjalno-bytowych jest równa ilości zużytej przez pracowników 
wody. Odprowadzenie ścieków bytowych odbywać się będzie wewnętrzną siecią kanalizacji 
zakładowej podłączonej do bezodpływowego zbiornika wybieralnego (szamba), skąd wywożone 
będą okresowo za pomocą wozów asenizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej zgodnie z zawartą umową. 

Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost ilości powstających ścieków. 
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Ścieki technologiczne 

W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i uszlachetniania kruszywa nie powstają 
ścieki technologiczne, których odprowadzanie wymagałoby wcześniejszego podczyszczania lub 
gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Wody kopalniane pobierane do płukania kruszywa 
zawracane będą do wyrobiska eksploatacyjnego. Na taki sposób korzystania z wód nie jest 
wymagane posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Wody opadowe i roztopowe 

Charakter przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża nie obejmuje realizacji nowych 
obiektów czy też elementów zagospodarowania terenu, z których wymagane byłoby dodatkowe 
zorganizowane odprowadzanie wód opadowych, zatem w tym zakresie nie wpłynie na zmianę 
korzystania ze środowiska. 

Wody opadowe i roztopowe zebrane z odwadnianej części terenu zakładu przeróbczego 
odprowadzane będą bez zmian do cieku Młynówka-Rudka w km 4+381 w oparciu o posiadane 
pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 165/OS/2009 
z dnia 12.01.2009r. Wody opadowe odprowadzane są do odbiornika po uprzednim 
podczyszczeniu na układzie podczyszczania składającym się z osadnika i separatora. Termin 
ważności w/w decyzji upływa z dniem 12.01.2019r. 

 
2.5.2.5. Wytwarzanie odpadów 

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) 
[6] przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo 
przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem, jeżeli 
koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. - Prawo geologiczne i górnicze [31] lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska, najlepszym rozwiązaniem jest pełne 
zagospodarowanie kopaliny głównej, niezbywalnego materiału mineralnego oraz warstwy 
nadkładu, co w efekcie daje bezodpadową gospodarkę w obszarze złoża. Takie rozwiązanie 
planuje się w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Nadkład przemieszczany w granicach wyrobiska gromadzony będzie na tymczasowych 
zwałowiskach poza granicą terenu przeznaczonego do eksploatacji lub bezpośrednio 
wykorzystywany do wypełniania wyrobiska poeksploatacyjnego w celu jego częściowego 
zalądowania w ramach prowadzonych prac rekultywacyjnych. 

Drobne części kruszywa o frakcji 0-2 mm, po procesach uszlachetniania w zakładzie 
przeróbczym, wraz z wypłukanymi zanieczyszczeniami w postaci pulpy wodnej, zakwalifikowane 
jako odpad wydobywczy, wracają do wyrobiska gdzie wykorzystywane będą do kształtowania 
terenów pogórniczych w ramach rekultywacji. 

Wnioskodawca posiada zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
na terenie KSM Ruda zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1131/OS/2012 
z dnia 02.05.2012r. obejmującą gospodarowanie odpadem o kodzie 01 04 12 - Odpady 
powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 
wytwarzanym w ilości 30 000 Mg/rok. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie będzie 
konieczne wprowadzanie żadnych zmian w w/w decyzji. 

Druga grupą odpadów, jakie mogą powstawać na terenie planowanego przedsięwzięcia to 
odpady związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Wszelkie remonty sprzętu 
wykorzystywanego do wydobywania kruszywa ze złoża powinny być wykonywane poza 
bezpośrednim terenem wydobycia (np. w istniejącym zakładzie przeróbczym), co wykluczy 
możliwość powstawania odpadów z tego źródła na terenie planowanej eksploatacji. Pewne 
odpady mogą jednak powstawać w zakładzie przeróbczym, na którym znajdują się obiekty 
kubaturowe takie jak: instalacja do produkcji kruszywa oraz budynek administracyjno-socjalny. 

Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, na terenie 
kopalni należy wykluczyć możliwość magazynowania jakichkolwiek odpadów, natomiast niektóre 
rodzaje odpadów mogą być magazynowane w zakładzie przeróbczym. 
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Wytwarzane odpady będą zagospodarowywane następująco: 
- odpady niebezpieczne: mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i opakowania po 

olejach, świetlówki, zaolejone czyściwo i ubrania, akumulatory, filtry, płyny hamulcowy 
i chłodzący – będą przekazywane do utylizacji specjalistycznym firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia; 

- odpady inne niż niebezpieczne: kable, tworzywa sztuczne, złom, - będą przekazywane 
do odzysku specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia; 

- odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji – np. gruz z rozbiórek likwidowanych 
obiektów – wykorzystane będą we własnym zakresie (np. do niwelacji terenu). 

 
2.5.2.6. Emisja substancji do powietrza 

Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego związane bezpośrednio z zakresem 
przedsięwzięcia będą procesy spalania oleju napędowego w silnikach spalinowych maszyn 
i pojazdów. Zanieczyszczenia emitowane do powietrza jako spaliny pochodzić będą ze spalania 
oleju napędowego zużywanego przez spycharkę i ładowarkę wykorzystywane do zdejmowania 
i formowania zwałowisk nadkładu oraz.  

Emisja niezorganizowana związana ze składowaniem kruszywa na terenie istniejącego 
zakładu przeróbczego nie zmieni się w wyniku planowanego przedsięwzięcia gdyż obecnie 
eksploatacja kopaliny jest już prowadzona i nie przewiduje się zmiany sposobu wykorzystania 
zakładu przeróbczego, jak również sposobu przeróbki kruszywa.  

Zakładana emisja zanieczyszczeń do powietrzna nie spowoduje przekroczeń standardów 
jakości środowiska. 

 
2.5.2.7. Emisja hałasu i wibracji 

Dla obszaru przedsięwzięcia obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzona uchwałą 
nr XXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lipca 2001r., ogłoszony w Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 51, poz. 178. Obszar planowanej eksploatacji oznaczony jest symbolem 
10,2'PE UT RPO oznaczającym tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu 
eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej w dolinie 
rzeki Odry i Rudy.  

Następnie wprowadzone zostały zmiany do w/w uchwały zatwierdzone uchwałą 
nr XLV/329/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.05.2002r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla obiektów 
zaplecza technicznego i urządzeń towarzyszących eksploatacji kruszyw oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia 
Raciborska z kwietnia 2008r. potwierdzono przeznaczenie wyznaczonego w MPZP obszaru 
na przedsięwzięcie związane z projektowaną eksploatacją.  

Teren przewidziany do eksploatacji kruszyw na złożu „Ruda", uznano za przesądzenie 
lokalizacyjne, wynikające z wydanych decyzji koncesyjnej wyznaczającej teren górniczy „Ruda". 
Docelowo obszar ten po rekultywacji został przewidziany do rekreacji i hodowli ryb.  

Zatem planowane przedsięwzięcie polegające na eksploracji złoża na przedmiotowym terenie 
jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Turze 
i Ruda, który by szczegółowo ustalił zakres poszczególnych obszarów i obowiązujące na nich 
dopuszczalne standardy akustyczne.  

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa wsi Ruda, występuje na kierunku północno-zachodnim 
przy ulicy Rudzkiej w odległości od granic przedsięwzięcia co najmniej 60m (posesje nr 2, 4, 5) 
i 160m (posesje nr 7, 9, 11, 13) oraz w kierunku północno-wschodnim przy ulicy Rudzkiej 
w odległości od granic przedsięwzięcia co najmniej 180m (posesja nr 1) i przy ulicy Leśnej 
w odległości 320m (posesje nr 1, 3, 4). Ponadto najbliższa zabudowa w miejscowości Turze 
zlokalizowana przy ulicy Rudzkiej położona jest od granic przedsięwzięcia w odległości ok. 320m 
(posesja nr 23A) i 250m (posesja nr 24). 
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Zwarta zabudowa miejscowości Turze zlokalizowana jest w południowym i południowo-
zachodnim kierunku w większej odległości i jej lokalizacja nie będzie istotna ze względu na emisję 
hałasu. W innych kierunkach istniejąca zabudowa znajduje się w zdecydowanie większej 
odległości, na której nie będzie już oddziaływać praca maszyn angażowanych do eksploatacji 
i uszlachetniania kruszywa. W bezpośrednim sąsiedztwie złoża projektowanego do eksploatacji 
nie występują inne tereny objęte prawną ochroną przed hałasem. 

Główne źródła emisji hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia to: 
- pogłębiarka łańcuchowa wieloczerpakowa, 
- przesiewacz wstępny przy pogłębiarce, 
- stacje napędowe przenośników, 
- taśmociągi, 
- ładowarka, 
- spycharka. 

Pozostałe istniejące źródła emisji hałasu do środowiska związane z działalnością istniejącego 
zakładu przeróbczego tj. m.in.: 

- kruszarka stożkowa, 
- przesiewacze na zakładzie przeróbczym, 
- ładowarka, 
- spycharka, 

nie wpłyną na zmianę klimatu akustycznego na tym terenie, gdyż nie przewiduje się zmiany ich 
lokalizacji w stosunku do stanu obecnego, a ze względu na dużą odległość od miejsc planowanej 
eksploatacji i lokalizacji pogłębiarki nie będą istotne z punktu widzenia analizy akustycznej . 

 

Planowane są następujące metody zmniejszania uciążliwości akustycznej inwestycji na 
środowisko: 

- zastosowanie napędu elektrycznego pogłębiarki; 
- zastosowanie sit poliuretanowych na przesiewaczach ograniczających hałas 

emitowany przez te urządzenia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [22] standardy akustyczne wyrażone w LAegD   
(przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie 
następującym) oraz w LAeqN (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie 
nocy) kształtują się następująco: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
LAeqD    -      50 dB 
LAeqN    -      40 dB 

- tereny zabudowy zagrodowej: 
LAeqD    -      55 dB 
LAeqN    -      45 dB 

2.5.3. Użytkowanie w fazie likwidacji 
W przypadku konieczności likwidacji obiektu tj. istniejącego zakładu przeróbczego oraz 

taśmociągów i pozostałych urządzeń towarzyszących niezbędne będą następujące działania: 
- rozbiórka obiektów budowlanych, ogrodzeń i nawierzchni, 
- wykonanie badań stopnia zanieczyszczenia gleby na terenie obiektu, 
- w zależności od dalszego przeznaczenia i użytkowania terenu należy dodatkowo 

zrekultywować obszar eksploatacji zgodnie z wyznaczonym kierunkiem. 
Na etapie likwidacji działalność może być związana z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

wynikającą z wykorzystania środków transportu oraz wytworzeniem odpadów, które zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
[23] klasyfikują się do grupy 17 (wytwarzającym odpady będzie firma wykonująca prace). 

Etap likwidacji pod warunkiem właściwej organizacji prac rozbiórkowych i prowadzenia prac 
zgodnie z obowiązującymi przepisami związany będzie z chwilowym zwiększeniem oddziaływań, 
jednakże będą miały one charakter zanikający i nie będą stanowiły istotnego aspektu możliwego 
wpływu na środowisko. 
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3. Opis analizowanych wariantów przedsi ęwzięcia 
3.1. Wariant przedsi ęwzięcia proponowany przez Wnioskodawc ę 

Projekt przedsięwzięcia został opracowany w jednym wariancie, który scharakteryzowano 
w rozdziałach 2.1 i 2.2 i w tej formie został poddany analizie. Przedstawiony wariant 
przedsięwzięcia jest typowym rozwiązaniem dla tego typu działalności, wymagającej 
wyposażenia w niezbędną infrastrukturę dla funkcjonowania kopalni przy jednoczesnym 
zabezpieczeniu minimalizacji oddziaływania na otoczenie. 

Nie zakłada się innych wariantów lokalizacyjnych przedsięwzięcia, gdyż działalność 
eksploatacyjna jest ściśle związana z występowaniem złoża. Teren objęty opracowaniem 
położony jest w granicach już udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Ruda”.  

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Ruda" położonego w obrębie miejscowości Ruda i Turze w związku z planowaną 
kontynuacją działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża przez KSM 
Ruda w ilości do 600 000 ton rocznie. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem 
odkrywkowym spod lustra wody gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Mixt 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie gminy Kuźnia Raciborska. 

Budowa geologiczna oraz charakter i zasięg złoża wraz z lokalnymi warunkami 
hydrologicznymi w znacznym stopniu determinują metodę eksploatacji kopaliny, zatem mając na 
uwadze również czynnik ekonomiczny trudno analizować dla tego przedsięwzięcia inne warianty 
technologii, czy też inne warianty lokalizacyjne. 

Z punktu widzenia ochrony środowiska najlepszym rozwiązaniem w rekultywacji jest pełne 
zagospodarowanie kopaliny głównej, nadkładu oraz warstwy humusu, co w efekcie stworzy 
warunki do bezodpadowej gospodarki w obszarze złoża. Takie rozwiązanie planuje się 
w przypadku przedmiotowej inwestycji. 

 

3.2. Racjonalny wariant alternatywny 

Jako racjonalny wariant alternatywny przyjęto możliwość zmiany lokalizacji zakładu 
przeróbczego w celu skrócenia dróg transportu kopaliny tj. zlokalizowanie go w zachodniej część 
terenu objętego opracowaniem w obszarze działki nr 279 co pozwoli na stałe skracanie drogi 
transportu urobku ze złoża do zakładu przeróbczego i ograniczenie kosztów układania 
taśmociągów. W ramach przeniesienia zakładu przeróbczego niezbędne byłoby również 
wykonanie nowego zjazdu z drogi publicznej Turze-Ruda. Jednakże taka lokalizacja zakładu 
przeróbczego wiązała się będzie z bliższą lokalizacją w stosunku do zabudowy miejscowości 
Turze i prowadzeniem transportu samochodowego przez centrum miejscowości Turze, co 
wiązało się będzie ze zwiększeniem oddziaływania w zakresie zmian klimatu akustycznego na 
obszarach chronionych, dlatego też taki wariant lokalizacji został odrzucony przez 
Wnioskodawcę. 

Ze względu na specyfikę przedsięwzięcia oraz zastosowanie optymalnych rozwiązań 
w zakresie prowadzenia eksploatacji złoża i lokalizacji istniejącego zakładu przeróbczego, 
wdrożenie wariantu alternatywnego nie znajduje poważniejszego uzasadnienia, a także 
stwierdzono, iż wariant alternatywny jest wariantem mniej korzystnym dla środowiska i z tego 
powodu został odrzucony. Zatem wariant zaproponowany przez Inwestora, został przewidziany 
do realizacji również ze względu na optymalne uwarunkowania środowiskowe. 

 

3.3. Przyjęty sposób rozwi ązań jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

Lokalizacja tego typu przedsięwzięć jest z góry określona miejscem występowania złoża. 
W przypadku przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową, 
pojawia się problem zajmowania dużych obszarów zarówno pod samą kopalnię, jak i pod 
zwałowiska zewnętrzne. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach 
charakteryzujących się średnią i niską produktywnością, stąd w świetle obowiązku ochrony 
gruntów rolnych i nie przeznaczenia ich na cele nierolnicze, można stwierdzić, że jego 
oddziaływanie będzie znikome, a odpowiednio przeprowadzona rekultywacja wpłynie nawet na 
poprawę atrakcyjności tych terenów. 
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Eksploatacja kruszyw naturalnych powoduje przede wszystkim zmiany w rzeźbie terenu oraz 
zmiany stosunków wodnych. Przekształcenia związane z eksploatacją uzależnione będą w 
głównej mierze od sposobu otwarcia złoża i kształtowania wyrobiska końcowego. Stosowana 
metoda eksploatacji nie będzie wymagała sztucznego obniżenia naturalnego zwierciadła wód 
gruntowych w basenach eksploatacyjnych, nie będą prowadzone prace odwodnieniowe i nie 
nastąpi zasadnicza zmiana stosunków i warunków wodnych w przyległym terenie.  

Jedynym zjawiskiem towarzyszącym wydobywaniu kopaliny z wód będzie zwiększone 
parowanie z wolnego lustra wody, co zdecydowanie poprawi lokalnie mikroklimat, ale może też 
niestety spowodować niewielkie obniżenie lustra wody w terenie przyległym, pozostające jednak 
bez większego wpływu na ten element środowiska, a w szczególności na stosunki wodno - 
powietrzne przyległych gleb użytkowanych rolniczo.  

Jest to spowodowane bliską lokalizacją rzeki Odry i rzeki Ruda, które pełnią zasadniczą 
funkcję drenującą dla położonych w jej otoczeniu terenów i wahania poziomu wody w Odrze mają 
główny wpływ na podnoszenie, bądź obniżanie poziomu lustra wody gruntowej, szczególnie 
w momencie występowania podniesionego poziomu wody. 

Działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko: 

- na złożu zalega warstwa nadkładu stanowiącego glebę i madę pochodzenia 
rzecznego o średniej miąższości ok. 2,0 m; z mas tych będą formowane zwałowiska 
tymczasowe na obrzeżu wyrobiska lub docelowo bezpośrednio lokowane w 
wyeksploatowanym wyrobisku z formowaniem wysp stanowiących użytki ekologiczne; 

- Inwestor zastosuje urządzenia wydobywcze o jak najmniejszej emisji fali dźwiękowej 
do środowiska i o konstrukcji płaskiej, by najistotniejsze źródła hałasu zabudowane 
były jak najbliżej poziomu roboczego lub nawet pod nim; 

- zastosowanie urządzenia wydobywczego o napędzie elektrycznym ograniczy emisję 
spalin do atmosfery. 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że wariant planowanego przedsięwzięcia  
w zakresie proponowanym przez Wnioskodawcę jest najkorzystniejszy w aspekcie ochrony 
środowiska i wartości przyrodniczych występujących na obszarze inwestycji oraz na terenach 
bezpośrednio z nim sąsiadujących. 

 

4. Opis elementów przyrodniczych środowiska, obj ętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsi ęwzięcia 

4.1. Poło żenie fizyczno-geograficzne 
Administracyjnie zakres opracowania obejmuje tereny złoża kruszywa naturalnego „Ruda" 

znajdującego się na obszarze miejscowości Ruda i Turze w gminie Kuźnia Raciborska, która 
położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obszarze powiatu 
raciborskiego. Obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest w dolinie rzeki Odry ok. 10 km na 
północny-wschód od miasta Racibórz oraz ok. 2,5 km na zachód od miasta Kuźnia Raciborska.  

Warunki komunikacyjne obszaru przedsięwzięcia są korzystne, gdyż w bezpośrednim 
sąsiedztwie przebiega droga powiatowa Ruda - Turze - Racibórz o nawierzchni asfaltowej. 
W odległości około 2 km na wschód od granic przedsięwzięcia przebiega linia kolejowa relacji 
Kędzierzyn-Koźle - Racibórz - Rybnik. 

Obszar złoża kruszywa „Ruda" znajduje się według podziału fizycznogeograficznego Polski 
(Kondracki, 2001), na południu prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny 
Środkowopolskiej, makroregionu niziny Śląskiej w dorzeczu Odry. Jednostka ta wchodzi w skład 
południowo-wschodniej części mezoregionu Kotlina Raciborska. Obszar kotliny leży poniżej 
200m n.p.m. Po stronie zachodniej teren ten sąsiaduje z Płaskowyżem Głubczyckim, 
a od południa, wschodu i północy otoczony jest Wyżyną Śląską.  
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Rys. nr 1. Mapa lokalizacji Gminy Miasta Kuźnia Raciborska 
 

Omawiany teren znajduje się pomiędzy miejscowościami Budziska, Ruda i Turze. Cały 
obszar stanowią obszary rolne, z niewielką ilością łąk, nieużytków i miedz. Są to równiny 
denudacyjne lub akumulacyjne o małych nachyleniach poniżej 2°. Poniewa ż teren leży w dolinie 
Odry i znajduje się w odległości około jednego kilometra od koryta rzeki charakteryzuje się dużą 
wilgotnością i wysokim poziomem wód gruntowych. W południowo-zachodniej części terenu 
górniczego wyznaczonego dla złoża "Ruda" znajduje się koryto cieku naturalnego „Młynówka-
Rudka".  

Na przedmiotowym obszarze występuje niewielki udział zadrzewień, pojedyncze drzewa 
bądź niewielkie szpalery rozsiane są luźno po terenie głównie wzdłuż koryta cieku oraz 
pozostałych rowów melioracyjnych. W centrum powierzchni złoża znajduje się wyrobisko 
wypełnione wodą o powierzchni około 20 ha z dwoma niewielkimi wyspami. Jego brzeg jest 
dosyć zróżnicowany, w niektórych miejscach gdzie dawno już zakończono prace eksploatacyjne 
porośnięty roślinnością przybrzeżną.  

 

 
 

Rys. nr 2. Mapa orientacyjna lokalizacji terenu kopalni 
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4.2. Wody powierzchniowe 
Cały obszar Gminy Kuźnia Raciborska położony jest w zlewni rzeki Odry. Sieć 

hydrograficzną tworzą rzeka Odra oraz jej prawobrzeżne dopływy: rzeka Ruda (wraz z 
dopływami: Suminą, Czerwoną Wodą, Białym Potokiem), Kanał Łęgoń, rzeka Pogonica, rzeka 
Młynówka-Rudka (przebiegająca przez obszar objęty zakresem niniejszego opracowania) oraz 
inne mniejsze cieki bez nazwy, uchodzące do wyżej wymienionych rzek. W dolinie Odry mają one 
często charakter rowów melioracyjnych, do których zaliczają się zlokalizowane w obszarze 
planowanego przedsięwzięcia rowy nr F, 2 i 20. 

Teren położony na wschód od miejscowości Turza jest okresowo podmokły - odprowadzenie 
wody wymaga odpompowania do Odry. W rejonie miejscowości Ruda występują izolowane 
zagłębienia ewapotranspiracyjne, natomiast w rejonie Jankowic – izolowane zagłębienia chłonne. 
Na terenie Gminy występują niewielkie i nieliczne powierzchniowe zbiorniki wodne, w 
zdecydowanej większości pochodzenia antropogenicznego. Obszar przedsięwzięcia jest terenem 
zalewowym i objęty był zasięgiem powodzi w roku 2007. 

Rzeka Odra przepływa przez teren Gminy z południa na północ, stanowi ona zachodnią 
granicę Gminy Kuźnia Raciborska. Rzeka Odra najbliżej złoża przepływa na południowy-zachód 
w odległości ok. 750m od granicy terenu górniczego. 

Rzeka Odra, druga (po Wiśle) co do długości rzeka Polski (854,3 km, z czego w granicach 
Polski 741,9 km) zlokalizowana jest w zachodniej części kraju, na terenie województw: śląskiego, 
opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. W górnym biegu na krótkim 
odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami, a w dolnym stanowi granicę między 
Polską i Niemcami (na 1/5 długości swojego biegu). Powierzchnia jej dorzecza wynosi 
118,86 tys. km2 (z tego 106,05 tys. w Polsce).  

Odra swoje źródło ma na wysokości 632 m n.p.m. w Czechach, w Górach Odrzańskich, 
będących najdalej na wschód wysuniętym pasmem Sudetów. Przepływa przez Bramę Morawską, 
Kotlinę Ostrawską, a w Polsce przez Kotlinę Raciborską, Pradolinę Wrocławską, Obniżenie 
Ścinawskie, Kotlinę Kargowską, Pradolinę Głogowską, Dolinę Środkowej i Dolnej Odry. Powyżej 
Gryfina rozdziela się na dwa nurty – uchodzącą do jeziora Dąbie Odrę Wschodnią (Regalicę) 
i płynącą przez centrum Szczecina i omijającą od zachodu jezioro Dąbie – Odrę Zachodnią.  
W okolicy Szczecina, na Międzyodrzu, płynie już kilkoma korytami, z których główne to (oprócz 
Regalicy i Odry Zachodniej) Duńczyca i Parnica. Odcinek rzeki w rejonie Polic i Świętej utworzony 
przez Odrę Zachodnią pomiędzy jeziorem Dąbie, a Zalewem Szczecińskim, do którego uchodzi 
Odra nosi nazwy Domiąży i Roztoki Odrzańskiej. Główne dopływy Opawa, Ostrawica, Osobłoga 
Olza, Mała Panew, Nysa Kłodzka, Stobrawa, Bystrzyca, Kaczawa, Barycz, Bóbr, Nysa Łużycka. 

Dzięki uregulowaniu całego koryta Odra jest najlepszą śródlądową drogą wodną w Polsce, 
wykorzystywaną przez kraje środkowoeuropejskie nie mające dostępu do morza. W dorzeczu 
Odry znajduje się 7 elektrowni wodnych (największa w Brzegu Dolnym o mocy 9,7 MW). Do Odry 
uchodzą kanały: Gliwicki, Bydgoski, Odra-Sprewa i Odra-Hawela. Kolano Odry koło Cedyni jest 
najdalej na zachód wysuniętym punktem w Polsce (14°7’ długo ści geograficznej wschodniej).  

Na podstawie informacji archiwalnych z posterunków wodowskazowych w Raciborzu, 
Miedoni i Koźlu wynika, że w profilach na Odrze przeważał odpływ w półroczu zimowym nad 
odpływem w półroczu letnim. Generalnie maksymalne odpływy występują w okresie wiosennym. 
Drugorzędne, lecz wyraźne, a w niektórych latach nawet główne wezbranie występuje w okresie 
letnim i wiąże się ze znacznymi opadami. Minimalne odpływy notowane są na Odrze 
we wrześniu. 

Rzeka Ruda o długości całkowitej 50,6 km i powierzchni zlewni 416,4 km2 przepływa przez 
teren Gminy ze wschodu w kierunku zachodnim z ujściem do Odry. Rzeka Ruda najbliżej złoża 
przepływa na południe w odległości ok. 700m od granicy terenu górniczego. Dolina Rudy 
ukształtowana jest pod wpływem czynników antropogenicznych. Już od XIII w. regulowano 
stosunki wodne przez budowę kanałów melioracyjnych, grobli stawów hodowlanych itp. Z analizy 
przepływów w profilu w Gotartowicach na Rudzie dominował przepływ w półroczu zimowym. 
Generalnie najwyższe odpływy występowały w okresie jesiennym a najniższe w późnowiosennym 
i wczesnoletnim. Zlewnia Rudy jest odbiornikiem ścieków z ośrodków miejsko-przemysłowych: 
Żory, Rybnik, Kuźnia Raciborska oraz wód dołowych kopalń Rybnickiej Spółki Węglowej. 
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Na obszarze planowanego przedsięwzięcia usytuowany jest częściowo przebieg cieku 
naturalnego Młynówka-Rudka, stanowiącego prawobrzeżny dopływ Odry, do której wpada na 
północ od miejscowości Ruda. Ciek ten przepływa przez południową i zachodnią część złoża 
w granicach utworzonego obszaru górniczego „Ruda" i położony jest na działkach ewidencyjnych 
o numerach 544 (k.m. 1 obręb Budziska), 216 (k.m. 2 obręb Turze), 267 i 416 (k.m. 3 obręb 
Turze). Przedmiotowe działki stanowią grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu 
Państwa, w stosunku, do których zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy Prawo Wodne, prawa 
właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa Śląskiego i działający w jego imieniu Śląski 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. 

Ciek Młynówka-Rudka ma charakter zbiorczego rowu melioracyjnego i w obszarze 
planowanej eksploatacji stanowi element systemu odwadniającego tereny rolne i sąsiadującego 
wyrobiska, dlatego też jest on przez większość roku suchy, a jedynie prowadzi wody w okresach 
roztopów i intensywnych opadów. Jakość wód cieku nie była badana. 

 
4.3. Wody podziemne 

W obszarze przedsięwzięcia występują wody podziemne na poziomie wodonośnym 
czwartorzędowym i trzeciorzędowym porowym. Są to wody przede wszystkim I i II klasy jakości. 
Często występującymi składnikami degradującymi wody w tym poziomie jest ponadnormatywna 
zawartość żelaza i manganu. Oceniając wody poziomu czwartorzędowego w zakresie 
przydatności do spożycia, stwierdzono, że tylko 10% z nich spełnia warunki określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Obniżenie jakości tych wód powoduje obecność żelaza i 
manganu. 

Zbiornik wód czwartorzędowych występuje w porowatych utworach piaszczysto-żwirowych 
związanych z systemem kopalnych i współczesnych dolin rzecznych, w obszarze przedsięwzięcia 
jest to dolina rzeki Rudy. Wody podziemne w utworach trzeciorzędowych towarzyszą utworom 
węglonośnym lub występują przy żwirach i piaskach pliocenu. Wodonośne utwory pliocenu 
tworzą kompleks wraz z utworami czwartorzędowymi.  

 
4.4. Obszary chronione  
4.4.1. Lokalizacja obszarów 

Ze względu na lokalny charakter planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji,  
jak i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na żadne formy ochrony przyrody utworzone lub 
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

W rejonie analizowanego obszaru występuje kilka form ochrony środowiska. Najważniejszym 
z nich jest Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", na terenie 
którego w jego północno-zachodniej części położone jest złoże kruszywa "Ruda". 

Ponadto w kierunku południowym w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją 
na obszarze PK "CKKRW" znajduje się Rezerwat "Łężczok", w obrębie którego wyodrębniono 
również jeden obszar sieci Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Stawy Łężczok". 
Natomiast w kierunku zachodnim w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją złoża 
"Ruda" na terenie województwa opolskiego zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu 
"Rejon Wronin-Maciowakrze". 

Zgodnie z postanowieniami prawa Wspólnoty Europejskiej, Natura 2000 to spójna europejska 
sieć ekologiczna, której celem jest zachowanie rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
ważnych dla Wspólnoty. Rodzaje siedlisk przyrodniczych oraz gatunki będące przedmiotami 
ochrony są wymienione w odpowiednich załącznikach Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony 
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) i Dyrektywy 
79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. Dyrektywy Ptasiej). 

Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów: 
� specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), tworzone na podstawie Dyrektywy 

Siedliskowej dla ochrony: 
- typów siedlisk przyrodniczych, 
- siedlisk gatunków roślin i zwierząt, 
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� obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), tworzone na podstawie Dyrektywy Ptasiej 
dla ochrony siedlisk ptaków. 

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary Natura 2000. Nie występują na nim 
obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
utworzony obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). W oparciu o tę wiedzę oraz ze względu na charakter 
zamierzenia zdecydowanie stwierdza się brak oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
tereny związane z ochroną takiego obszaru. 

W sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajduje się jeden obszar Natura 2000 - 
specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 „Stawy Łężczok” PLH240010, położony 
w odległości około 6 km na południe od planowanego przedsięwzięcia.  

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 
w województwie śląskim i graniczącym z gminą Kuźnia Raciborska województwem opolskim oraz 
nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony przyrody w tym regionie, zarówno w trakcie 
jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 

 

Poniżej szczegółowo scharakteryzowano najważniejsze obszary podlegające ochronie 
zlokalizowane w rejonie planowanej realizacji przedsięwzięcia. 

 
4.4.2. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Kraj obrazowe Rud Wielkich  

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich został ustanowiony 
w 1994 roku. Park o powierzchni 50 500 ha należy do największych w Polsce. Utworzono go dla 
ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych ziemi raciborskiej i rybnickiej. 
Charakteryzuje się on atrakcyjnością przyrodniczą związaną z zachowaną szatą roślinną 
i ukształtowaniem terenu oraz dużymi wartościami kulturowymi zapoczątkowanymi przez leśną 
i rybacką gospodarkę cystersów. 

Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich powstał na mocy 
Rozporządzenia Wojewody Katowickiego nr 181/93 z dnia 23 listopada 1993r. (Dz. Urz. Woj. Kat. 
nr 15/93, poz. 130) i obejmuje obszar 49.387 ha. Od północy i południa przylega do niego pięć 
stref otulinowych o łącznej powierzchni 14.010 ha. Celem utworzenia parku było zachowanie i 
ochrona dóbr i walorów przyrodniczych oraz przyrodniczo-kulturowych i kulturowych na obszarze 
wielowiekowej działalności cystersów. 

Park położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje 
wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. Obszar 
Parku położony jest w obrębie zlewni Rudy, Suminy i Bierawki. Tylko niewielka, zachodnia jego 
część należy do przyrzecza Odry. Obfitość wód, zwłaszcza powierzchniowych, przyczyniła się 
do znacznego zróżnicowania warunków siedliskowych, a co za tym idzie do rozwoju wielu 
cennych gatunków flory i fauny. Wszechdostępna woda odgrywała również kluczowe znaczenie 
w gospodarce Cystersów. Ze względu na rekreacyjno-turystyczne funkcje obszarów chronionych 
istotną cechą położenia jest bezpośrednie sąsiedztwo takich miast jak: Gliwice, Żory, Rybnik, 
Racibórz. Ośrodkiem węzłowym jest miejscowość Rudy w gminie Kuźnia Raciborska, znana 
przede wszystkim z lokalizacji pocysterskiego zespołu klasztorno-pałacowego. 

Szata roślinna ukształtowała się tu w holocenie, po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia 
plejstoceńskiego. Tworzyły ją prawie wyłącznie zespoły leśne. Do dzisiaj ekosystem leśny 
przetrwał głównie na terenach nieatrakcyjnych dla rolnictwa z powodu nieurodzajnych, 
piaszczystych gleb (rozległy kompleks lasów rudzkich w północnej i środkowej części Parku) oraz 
w miejscach trudnodostępnych ze względu na zabagnienie lub niekorzystną rzeźbę terenu (jary, 
stoki). Najnowsze prace florystyczne potwierdziły występowanie 49 gatunków roślin 
naczyniowych objętych ochroną gatunkową. Natomiast 29 innych gatunków chronionych wyginęło 
tu na stanowiskach naturalnych w ciągu ostatnich stu lat. Florę Parku wzbogacają gatunki 
przybyłe w sposób naturalny z różnych krain geograficznych, między innymi: z Niziny Węgierskiej 
przez Bramę Morawską, z Karpat i z Sudetów. 

Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 
236 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Spośród kręgowców uznawanych za zagrożone 
w skali kraju, zakwalifikowanych do “Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, w granicach Parku 
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przystępują do rozrodu: traszka grzebieniasta, bąk, bączek, hełmiatka, bielik, zielonka, 
podróżniczek i przedstawiciel nietoperzy - borowiaczek, a przypuszczalnie także gniewosz 
plamisty, rożeniec, kania czarna, koszatka i popielica. Park Krajobrazowy “Cysterskie 
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” chroni przestrzeń głównego w południowej Polsce 
korytarza ekologicznego przebiegającego równoleżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry 
oraz strefy podgórskie Karpat i Sudetów. Tworzą go zwarte kompleksy lasów rudzkich i 
pszczyńskich. Krytyczny, najwęższy pas pomostu ekologicznego znajduje się wokół Szczejkowic. 
Tamtejszy ekosystem leśny wymaga tym samym szczególnej ochrony. Opisywany ciąg 
ekologiczny dopełniany jest przez systemem hydrograficzny rzek: Rudy, Pszczynki, Korzeńca i 
Gostyni, umożliwiający migrację organizmów wodnych między zlewniami Wisły i Odry. 

Najbogatszym przyrodniczo terenem w obrębie PK “CKKRW” jest kompleks leśno-stawowy 
“Łężczok” w okolicach Raciborza, będący obecnie jedynym rezerwatem w granicach Parku. 
Ochronę prawną “Łężczoka” przez uznanie za rezerwat przyrody wprowadzono w 1957 roku 
w celu zachowania wielogatunkowego lasu łęgowego, alei zabytkowych drzew, starorzeczy rzeki 
Odry ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego oraz miejsc lęgowych awifauny. Rezerwat 
przyrody “Łężczok” zajmuje około 400 ha, w tym 134 ha powierzchni leśnej i 247 ha stawów. 

 
4.4.3. Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronin-M aciowakrze 

Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Wronin-Maciowakrze charakteryzuje się typowym dla 
południowej części Śląska Opolskiego pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Wysokości 
względne dochodzą tu do 40 m. Liczne wąwozy, jary i parowy nadają tym terenom wyjątkowego 
uroku. Malownicze wzniesienia porastają zazwyczaj szpalery drzew wzdłuż polnych dróg lub też 
miejscami porośnięte są naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, m.in. podgórskimi łęgami 
jesionowymi, grądami subkontynentalnymi oraz podgórskimi kwaśnymi dąbrowami. 

W lasach tych można się natknąć na lilię złotogłów, czy też storczyki - buławnika 
mieczolistnego i podkolana białego. Charakterystyczne są tu również rozległe, suche 
wierzchowiny lessowe oraz podmokłe dna dolin strumieni z licznymi mokradłami i oczkami 
wodnymi. Występująca na tym terenie mozaika pól uprawnych, lasów, łąk, muraw i strumieni 
stanowi znakomitą ostoję dla wielu interesujących gatunków zwierząt, m.in. błotniaka łąkowego, 
muchołówki białoszyjej oraz przepiórki. 

Na obszarze tym stwierdzono liczne występowanie płazów, w tym bardzo rzadkiej w regionie 
grzebiuszki ziemnej. Gatunek ten, zwany również huczkiem, jest niewielkim płazem 
występującym tam, gdzie spotykane są gleby piaszczyste lub lessowe. Jej nazwa pochodzi od 
szybkiego zagrzebywania się w momencie zagrożenia. 

 
4.4.4. Obszar Natura 2000 „Stawy Ł ężczok” 

Ostoja obejmuje kompleks 8 stawów o powierzchni od 2 do 90 ha (łącznie 247 ha), 
istniejących tu od XIII w. Kompleks stawów otaczają lasy o charakterze naturalnym, z licznymi 
starymi drzewami. Największy obszar pokrywają grądy Tilio-Carpinetum, są też płaty łęgów 
wiązowo-jesionowych Fraxino-Ulmetum, olsów Circaeo elongatae-Alnetum, a także łęgów 
wierzbowo-topolowych Salici-Populetum. Na terenie obszaru występują też niewielkie 
powierzchnie łąk, starorzecza. Płynie tu niewielka rzeka Łęgoń. Stawy są częściowo porośnięte 
trzciną i szuwarami (25-50% powierzchni stawów). Na niektórych groblach rosną stare dęby.  

Zestawienie podstawowych danych obszaru Natura 2000: 
• Typ  - B 
• Kod obszaru  - PLH240010 
• Powierzchnia  - 586,1 ha 

 

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
• 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, 

Isoëto-Nanojuncetea 
• 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion 
• 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  
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• 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 

• 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 
• 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-

Caricetea) 
• 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 
• 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion) 
• 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 
Gatunki, których dotyczy Artykuł 4 Dyrektywy Rady 79/409/EWG i gatunki wymienione 
w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
PTAKI wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

• A021 Botaurus stellaris  
• A022 Ixobrychus minutus  
• A027 Egretta alba 
• A029 Ardea purpurea  
• A030 Ciconia nigra  
• A038 Cygnus cygnus  
• A060 Aythya nyroca  
• A072 Pernis apivorus  
• A073 Milvus migrans  
• A075 Haliaeetus albicilla  
• A081 Circus aeruginosus  
• A119 Porzana porzana  
• A120 Porzana parva 
• A151 Philomachus pugnax 
• A166 Tringa glareola 
• A193 Sterna hirundo  
• A229 Alcedo atthis  
• A234 Picus canus  
• A236 Dryocopus martius  
• A238 Dendrocopos medius  
• A272 Luscinia svecica  
• A320 Ficedula parva  
• A321 Ficedula albicollis 
• A338 Lanius collurio  

Regularnie występujące PTAKI migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 
• A006 Podiceps grisegena  
• A008 Podiceps nigricollis 
• A038 Cygnus cygnus  
• A039 Anser fabalis  
• A041 Anser albifrons  
• A043 Anser anser  
• A052 Anas crecca  
• A053 Anas platyrhynchos  
• A054 Anas acuta  
• A055 Anas querquedula  
• A056 Anas clypeata  
• A058 Netta rufina  
• A059 Aythya ferina  
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• A061 Aythya fuligula  
• A070 Mergus merganser 
• A118 Rallus aquaticus  
• A391 Phalacrocorax carbo sinensis  
• A459 Larus cachinnans 

SSAKI wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
• 1324 Myotis myotis  

PŁAZY i GADY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
• 1166 Triturus cristatus  
• 1188 Bombina bombina 

RYBY wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
• 1145 Misgurnus fossilis  

BEZKRĘGOWCE wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG 
• 1059 Maculinea teleius  

 

Inne ważne gatunki zwierząt i roślin: 

SSAKI 
• Glis glis  
• Meles meles  
• Mustela nivalis  
• Myotis brandtii  
• Myotis daubentonii  
• Myotis mystacinus  
• Myotis nattereri  
• Nyctalus leisleri  
• Nyctalus noctula  
• Pipistrellus nathusii  
• Pipistrellus pipistrellus  
• Plecotus auritus  
• Sorex araneus  

PŁAZY 
• Bufo bufo  
• Bufo viridis  
• Hyla arborea  
• Pelobates fuscus  
• Rana arvalis  
• Rana esculenta  
• Rana lessonae  
• Rana temporaria  
• Triturus vulgaris  

GADY 
• Anguis fragilis  
• Lacerta agilis  
• Lacerta vivipara  
• Natrix natrix  
• Vipera berus  
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ROŚLINY 
• Arum alpinum  
• Callitriche stagnalis  
• Colchicum autumnale  
• Cyperus flavescens  
• Dactylorhiza majalis  
• Daphne mezereum  
• Dianthus deltoides  
• Epipactis albensis  
• Epipactis atrorubens  
• Epipactis palustris  
• Epipactis purpurata  
• Frangula alnus  
• Galanthus nivalis  
• Galium odoratum  
• Hedera helix  
• Lilium martagon  
• Listera ovata  
• Menyanthes trifoliata  
• Nuphar lutea  
• Nymphaea alba  
• Nymphaea candida  
• Platanthera bifolia  
• Primula elatior  
• Rhynchospora fusca  
• Salvinia natans  
• Scilla bifolia  
• Sorbus intermedia  
• Spiranthes spiralis  
• Staphylea pinnata  
• Trapa natans  
• Vinca minor  
• Viola alba  

 
Wartość przyrodnicza i znaczenie obszaru 

Ostoja ptasia o randze krajowej K 72. Występują, co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika 
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 118 
gatunków ptaków, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone, np. podgorzałka. W okresie lęgowym 
obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: 
podgorzałka (PCK), czernica, hełmiatka (PCK), zausznik; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu 
(C7) występuje muchołówka białoszyja. W okresie wędrówek duże koncentracje (C7) osiąga 
czapla biała. Obszar jest jedną z nielicznych enklaw naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. 
Wyróżniono tu 45 zbiorowisk roślinnych (8 leśnych i 37 nieleśnych). Wyróżniono 9 rodzajów 
siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy 596 gatunków, 
wśród nich są gatunki prawnie chronione oraz rzadkie i zagrożone. Na terenie obszaru 
stwierdzono liczne występowanie 10 gatunków nietoperzy. Występuje tu 5 gatunków zwierząt 
z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 
 
Zagrożenia 

Zanieczyszczenie wód, kłusownictwo, zanieczyszczenie ściekami, plany budowy w pobliżu 
obszaru kanału dla żeglugi śródlądowej, linie elektryczne, intensywna turystyka piesza, drenujący 
wpływ skanalizowanego potoku Łęgoń, obniżanie wód gruntowych na skutek uregulowania Odry. 
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4.5. Środowisko przyrody o żywionej 
4.5.1. Wstęp 

Szczególnie cennymi pod względem przyrodniczym są obszary wodno-błotne oraz doliny 
rzeczne. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że większość naturalnych zbiorników wodnych, 
wilgotnych łąk i lasów została w znacznym stopniu zniszczona na skutek melioracji 
odwadniających i regulacji rzek i potoków. Obecnie do najcenniejszych pod względem 
zachowania zbiorowisk roślinnych, flory oraz fauny zaliczają się rzeki, starorzecza, stawy rybne 
i sztuczne zbiorniki, w tym zaporowe oraz różnego typu wypełnione wodą kamieniołomy, 
piaskownie, żwirownie. Powoduje to konieczność integracji działań gospodarczych związanych 
z ochroną przeciwpowodziową, hodowlą ryb, działalnością wydobywczą z działaniami 
ochronnymi. Jedynie porozumienie pomiędzy administracją wodną, właścicielami gruntów pod 
wodami, a przyrodnikami oparte na dokładnej analizie zjawisk przyrodniczych i potrzeb 
gospodarczych może skutecznie powstrzymać proces zanikania gatunków związanych 
z siedliskami wodnymi i wilgotnymi występującymi w dolinach rzecznych. 

 
4.5.2. Metodyka 

Badaniami geobotanicznymi objęto cały obszar planowanego przedsięwzięcia oraz jego 
najbliższe sąsiedztwo w odległości do 100 m, które zostały prowadzone w sezonie wegetacyjnym 
2013 roku.  

Kontrole obejmowały stałe transekty wokół wyrobiska. Obserwacje były prowadzone pod 
kątem faunistycznym i florystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk wymienionych 
w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, gatunków wymienionych w załączniku II i III Dyrektywy 
Siedliskowej oraz w załączniku Dyrektywy Ptasiej. Ze względu na brak stałego przepływu wód 
ciekiem Młynówka-Rudka nie występowała konieczność dokonywania inwentaryzacji 
ichtiologicznej.  

Ze względu na termin oraz jednorodność terenu zdecydowano się tylko na określenie składu 
gatunkowego, bez określania dokładnej liczebności. W przypadku niektórych grup zwierząt ich 
występowanie było określane na podstawie potencjalnych siedlisk. 

Zbiorowiska roślinne scharakteryzowano na podstawie zdjęć fitosocjologicznych wykonanych 
metodą Braun-Blaqueta (Braun-Blanquet 1964). Pozwoliło to na określenie stanu zachowania 
zbiorowisk i kierunków ich przekształceń. Do zdjęć fitosocjologicznych dobierano płaty 
jednorodne i reprezentatywne dla większych powierzchni fitocenoz. W przypadku niewielkich 
powierzchni zajmowanych przez daną fitocenozę zdjęcie obejmowało cały płat.  

Zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką inwentaryzowano przede wszystkim stanowiska 
chronionych i rzadkich gatunków roślin, grzybów oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, 
stanowiska lęgowe ptaków i miejsca rozrodu płazów. Dane o występowaniu bezkręgowców były 
zbierane jako materiał uzupełniający.  

Jednodniowe badania prowadzono w kwietniu, dwukrotnie w maju i czerwcu oraz 
jednodniowe w lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku 2013 roku.  

Systematykę i nazewnictwo zbiorowisk roślinnych przyjęto według Matuszkiewicza (2005).   
 

4.5.3. Szata roślinna 
4.5.3.1. Informacje wyj ściowe 

Na obszarze województwa śląskiego, w tym również na terenie doliny Odry w gminie Kuźnia 
Raciborska, proces przekształceń szaty roślinnej na skutek działalności człowieka rozpoczął się 
już w neolicie. Antropopresja przybierała na sile wraz ze wzrostem liczby ludności, 
wprowadzaniem nowych sposobów uprawy roli, a w końcu, począwszy od końca XVIII w. wraz z 
postępującą rewolucją przemysłową. Naturalne procesy przystosowawcze związane z ewolucją 
organizmów nie nadążały za szybko zmieniającymi się uwarunkowaniami zewnętrznymi 
kształtowanymi przez człowieka i ustąpiły miejsca procesom wymierania (Kornaś 1976). 

Niekorzystne przemiany szaty roślinnej i wycofywanie się poszczególnych jej składników nie 
ominęły województwa śląskiego i doliny Odry. Region ten, w tym szczególnie dolina rzeki Odry 
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uległ zagospodarowaniu już w XVII i XVIII wieku, a w wieku XIX postępujące uprzemysłowienie 
i rozwój systemu komunikacyjnego uzupełniły szeroką paletę negatywnych oddziaływań. 
Hutnictwo żelaza, tak zwana „racjonalna” gospodarka leśna oraz „wysoka kultura” rolna, 
w szczególności związane z nimi zmiany stosunków wodnych, doprowadziły w ciągu ostatnich lat 
do znacznego zubożenia rodzimej flory. Istotna była intensyfikacja leśnictwa, a także rolnictwa, 
która w głównej mierze przyczyniła się do zubożenia lokalnej flory o gatunki najbardziej 
charakterystyczne i zarazem wrażliwe.  

 
4.5.3.2. Roślinno ść potencjalna 

Roślinność potencjalną obszaru planowanej inwestycji stanowią zbiorowiska leśne należące 
do niżowych nadrzecznych łęgów jesionowo-wiązowych w strefie zalewów epizodycznych 
Ficario-Ulmetum minoris (Matuszkiewicz red. 1991).  

 
4.5.3.3. Zbiorowiska ro ślinne 

Wszystkie zbiorowiska roślinne stwierdzone na obszarze planowanego przedsięwzięcia 
należą do grupy zbiorowisk nieleśnych. Dominującym na tym terenie siedliskiem przyrodniczym 
są pola uprawne z kadłubowymi zbiorowiskami chwastów użytków rolnych, zarówno upraw 
zbożowych jak i okopowych z klasy Stellarietea mediae, które zajmują na tym terenie coraz 
większe powierzchnie, kosztem zaorywania łąk i pastwisk.  

W dolinie cieku Młynówka-Rudka w zachodniej części badanego obszaru występuje szuwar 
mozgowy Phlaridetum arundinaceae, w którym dominuje mozga trzcinowata Phalaris 
arundinacea, zespół turzycy błotnej Caricetum acutiformis i szuwar trzciny pospolitej 
Phragmitetum australis oraz kadłubowe zbiorowiska łąkowe z rzędu Molinietalia (klasa Molinio-
Arrhenatheretea).  

 

 
Fot. nr 25 Szuwar mozgowy Phlaridetum arundinaceae w dolinie rowu (fot. Krzysztof Spałek) 

 
Na niewielkich powierzchniach występują tu zbiorowiska terenów antropogenicznych 

z dominacją  pokrzywy  zwyczajnej  Urtica  dioica,  bylicy  pospolitej  Artemisia vulgaris,  
trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, mietlicy pospolitej Agrostis capillaris, gatunków 
jeżyn Rubus sp.  

W północnej części planowanej inwestycji znajduje się od lat nie użytkowany sad. 
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Zbiorowiska te należą do fitocenoz o niewielkich walorach przyrodniczych.  
 

 
Fot. nr 26 Nieużytkowany sad w północnej części terenu eksploatacji - widok z drogi powiatowej (fot. Marek Klyk) 
 
4.5.3.4. Wykaz i charakterystyka siedlisk i gatunkó w chronionych 

Charakterystyka siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. (Dyrektywy Habitatowej) 

W miejscu planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. 
(Dyrektywy Habitatowej). 

 
Wykaz i charakterystyka gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG 
nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. (Dyrektywy Habitatowej). 

W miejscu planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków roślin 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. 

 
Wykaz i charakterystyka gatunków roślin i grzybów chronionych prawem polskim 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie jednego 
chronionego gatunku rośliny. Nie stwierdzono występowania grzybów ściśle chronionych prawem 
polskim. 

Na terenie sąsiadującym z planowanym przedsięwzięciem stwierdzono występowanie 
zimowita jesiennego Colchicum autumnale: kategoria zagrożenia w woj. śląskim – VU (narażony) 
(Parusel, Urbisz red. 2012), w postaci dwóch siedlisk: 

• Siedlisko 1 - około 500 osobników skupionych w ok. 120 kępach tego gatunku 
stwierdzono w dolinie rowu na działce nr 419 w odległości ok. 100m na zachód od 
obszaru planowanej eksploatacji w etapie I przedsięwzięcia; 

• Siedlisko 2 - około 80 osobników pojedynczych tego gatunku stwierdzono na łące 
w rejonie rowu na działkach nr 188, 189, 190 w odległości ok. 20m na północ od 
obszaru planowanej eksploatacji w etapie I przedsięwzięcia (powyżej drogi Budziska-
Ruda).  

Planowane przedsięwzięcie nie zagraża powyższym siedliskom, których lokalizację 
zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do raportu.  
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Fot. nr 27 Siedlisko przyrodnicze nr 1 z populacją zimowita jesiennego Colchicum autumnale na działce nr 419  

(fot. Krzysztof Spałek) 
 

 
Fot. nr 28 Siedlisko przyrodnicze nr 1 z populacją zimowita jesiennego Colchicum autumnale na działce nr 419  

(fot. Krzysztof Spałek) 
 

W miejscu wcześniejszego występowania zimowita jesiennego Colchicum autumnale 
zinwentaryzowanego w ramach opracowania raportu w 2011 roku tj. stanowiska ok. 300-400 
osobników w obszarze działek nr 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 235/1, 235/2 i 236 
stwierdzono zanik siedliska. W chwili obecnej znajduje się pole uprawne.  

Przedmiotowe siedlisko zimowita jesiennego Colchicum autumnale było zlokalizowane 
w całości w obszarze planowanego przedsięwzięcia, dlatego też ze względu na możliwość jego 
odtworzenia zaleca się przed rozpoczęciem prac związanych ze zdejmowaniem nadkładu 
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w obszarze w/w działek przeprowadzenie w okresie jesiennym (wrzesień-październik) ponownej 
inwentaryzacji i w razie stwierdzenia występowania jego osobników w celu zabezpieczenia przed 
zniszczeniem siedliska kępy tego gatunku wraz z ręcznie wykopaną bryłą ziemi powinny zostać 
przeniesione na siedliska zastępcze - proponuje się siedlisko nr 2 stwierdzone na północ na 
działkach 188, 189, 190. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem botanicznym. 

 

 
Fot. nr 29 Siedlisko przyrodnicze nr 2 z populacją zimowita jesiennego Colchicum autumnale na dz. 188, 189, 190 - 

lokalizacja proponowanego siedliska zastępczego (fot. Krzysztof Spałek) 
 

 
Fot. nr 30 Zbiorowisko segetalne w miejscu wcześniejszej lokalizacji siedliska z populacją zimowita jesiennego 

Colchicum autumnale (fot. Krzysztof Spałek) 
 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda poprzez doł ączenie przylegaj ącego  
obszaru o wielko ści 17,72 ha le żącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 48 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski: dr Krzysztof Spałek, mgr inż. Marek Klyk, mgr inż. Witold Piekarz 

4.5.4. Fauna 
4.5.4.1. Gatunki wymienione w Dyrektywach Rady EWG 

Gatunki ptaków wymienione w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r.  

Na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków ptaków 
wymienionych w załączniku I Dyrektywy Rady EWG nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r.  

 
Gatunki zwierząt wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 
1992r.  

Na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania gatunków zwierząt 
wymienionych w załączniku II Dyrektywy Rady EWG nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r.  
 
4.5.4.2. Gatunki zwierz ąt chronione prawem polskim 

Płazy 
W miejscu planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie stwierdzono żerujące 

żaby trawne Rana temporaria oraz ropuchy szare Bufo bufo i ropuchy zielone Bufo viridis. 
 

Gady 
W miejscu planowanej inwestycji oraz w jej najbliższym sąsiedztwie stwierdzono żerujące 

jaszczurki zwinki Lacerta agilis i zaskrońce Natrix natrix. 
 

Ptaki 
Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono liczne gatunki ptaków, głownie żerujących. 

Są to m.in.: cierniówka Sylvia communis, kapturka Sylvia atricapilla, kos Turdus merula, 
makolągwa Carduelis cannabina, modraszka Parus caeruleus, muchołówka szara Muscicapa 
striata, pliszka siwa Motacilla alba, skowronek Alauda arvensis, szczygieł Carduelis carduelis, 
szpak Sturnus vulgaris, śpiewak Turdus philomelos, trznadel Emberiza citrinella. 

 
Ssaki 

Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie przedstawicieli chronionych ssaków. 
Rząd owadożernych reprezentuje kret Talpa europaea i jeż zachodni Erinaceus europaeus.  

 
4.5.4.3. Wyniki waloryzacji 

Waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanej inwestycji wykazuje, że teren ten należy do 
obszarów o średniej wartości pod względem faunistycznym. Występują na tym obszarze przede 
wszystkim gatunki pospolite, o szerokich możliwościach przystosowawczych, typowych dla tego 
obszaru. Z tego względu na terenie planowanego przedsięwzięcia nie planuje się zabezpieczenia 
miejsca wykonywanych robót przed możliwością wtargnięcia do niego zwierząt. 

 

5. Opis istniej ących w s ąsiedztwie lub w zasi ęgu oddziaływania 
planowanego przedsi ęwzięcia zabytków chronionych na podstawie 
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkam i 
Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte 

ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 
Najcenniejsze nieruchomości posiadają wpis do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego 
prowadzonego przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.  

W pobliżu przedsięwzięcia zlokalizowane są następujące obiekty: 
1. Obiekty wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego: 

• Rudy, zespół klasztorno-pałacowy, A/1643/97 (w tym kościół Wniebowzięcia N.P.M.,) 
• Rudy, klasztor z lat 1671 – 1680, 
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• Rudy, kościół Parafialny p.w. N.M.P., murowany z wieżą, poł. XIII w., przebudowany 
w XVIII w. 

• Turze, młyn wodny drewniany, XVII w., 
• Rudy, Szpital Sióstr św. Franciszka, w stylu historyzmu z elementem neogotyku 

angielskiego 1858r., 
• Kuźnia Raciborska, dom murowany, XIX w., 
• Kuźnia Raciborska – kapliczka drewniana, 
• Figura św. Jana Nepomucena, 
• Kolejka wąskotorowa: Rudy – Markowie, Nieborowice – Rudy. 

2. Obiekty proponowane do wpisania do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego: 
• Aleja Husarii Polskiej na odcinku od klasztoru do leśniczówki Wildek, 
• Kościół p.w. św. Marii Magdaleny wraz z plebanią i cmentarzem w Rudach, 
• Budynek plebani w Rudach, 
• Posągi św. Jana i św. Floriana przed wejściem na plebanie w Rudach, 
• Budynek poczty w Rudach, 
• Kolumna Maryjna w Rudach, 
• Kościół p.w. św. Marii Magdaleny wraz z plebanią i cmentarzem w Kuźni Raciborskiej, 
• Kościół p.w. Serca Pana Jezusa z cmentarzem w Turzu, 
• Figura św. Jana Nepomucena w Kuźni Raciborskiej. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 
obejmującej m.in. obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu oraz propagacji hałasu 
przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego raportu nie będzie oddziaływało negatywnie 
na stan w/w obiektów zabytkowych. 

 

6. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania przedsi ęwzięcia 
Na analizowanym terenie, poza niewielką strefą z ciekiem powierzchniowym i rowami 

melioracyjnymi, jedynym typem zagospodarowania jest typ rolniczy, w którym zagospodarowanie 
odbywa się na wielkopowierzchniowych gruntach ornych i łąkach. Jedynie przy ciekach występują 
niewielkie zadrzewienia, szuwary i roślinność synantropijna z traworoślami. Drogi w obrębie 
planowanej eksploatacji mają charakter gruntowy i pełnią rolę dojazdu do pól.  

Uwzględniając zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego 
i zależności między poszczególnymi oddziaływaniami, skutki wpływu istniejącego sposobu 
zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego przedstawiają się 
następująco:  

� różnorodność biologiczna – następuje uproszczenie składów gatunkowych roślin 
dostosowanych do monokultur upraw rolniczych (chwasty segetalne) i silna 
synantropizacja fauny, seminaturalne biocenozy występują tylko na niewielkim areale, 
wzdłuż cieków z lokalnymi zadrzewieniami,  

� ludzie – obecnie nie występują istotne zagrożenia dla ludności, 
� zwierzęta i rośliny – flora i fauna zostały bardzo silnie zsynantropizowane,  
� woda – występuje zanieczyszczenie rowów melioracyjnych ze strony stosowanych 

nawozów i środków ochrony roślin, migrujących w wodach gruntowych lub 
w spływach powierzchniowych, następuje również pogorszenie jakości wód 
gruntowych,  

� powietrze – zanieczyszczone jest głównie emisjami niskimi z lokalnych kotłowni 
z terenów przyległej wsi, znaczne może być okresowe pylenia z terenów rolniczych, 
słabo zabezpieczonych przed erozją wietrzną,  

� powierzchnia ziemi – nie podlega intensywnej degradacji, intensywne użytkowanie 
rolnicze powoduje występowanie zwiększonej erozji wietrznej, a lokalnie wodnej 
i te zagrożenia należy uznać za wiodące, 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda poprzez doł ączenie przylegaj ącego  
obszaru o wielko ści 17,72 ha le żącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 50 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski: dr Krzysztof Spałek, mgr inż. Marek Klyk, mgr inż. Witold Piekarz 

� krajobraz – występuje historycznie ukształtowany, typowy krajobraz rolniczy 
z rozległymi planami gruntów ornych i niewielkimi zadrzewieniami wzdłuż cieków, 
w przyszłości będzie podlegać dewastacji na skutek eksploatacji kruszywa,  

� klimat – nie występują większe zmiany klimatyczne, topoklimat jest ustabilizowany 
w okresie ostatnich dziesięcioleci i typowy dla obszarów rolniczych, pozbawionych 
wód powierzchniowych i lasów, zasoby naturalne – nie są w istotny sposób 
zagrożone, występuje udokumentowane złoże surowców mineralnych, które podlega 
systematycznej eksploatacji, gleby utrzymywane są w wysokiej produktywności 
rolniczej, największe potencjalne zagrożenie związane jest z erozją wietrzną,  

� zabytki – istniejący sposób zagospodarowania nie stanowi istotnego zagrożenia dla 
zabytków,  

� dobra materialne – nie stwierdzono istotnego wpływu istniejącego sposobu 
zagospodarowania na dobra materialne.  

 

Na wielkopowierzchniowych terenach rolnych biocenozy będą miały charakter monokultur 
upraw roślin zbożowych i okopowych, ze zmieniającymi się sezonowo zespołami segetalnych 
chwastów i pospolitych dla agroekosystemów gatunków zwierząt. Kierunki i intensywność 
degradacji środowiska będą zależne od intensywności nawożenia oraz stosowania środków 
ochrony roślin. Degradacja nastąpi w wyniku zastosowania dawek przekraczających próg 
odporności biocenoz.  

Przy zachowaniu obecnych tendencji może nastąpić dalsza komasacja gruntów i zanik miedz 
oraz zniszczenie resztek zadrzewień. Na kilku niewielkich terenach z zadrzewieniami będzie 
następować dalsze zubożenie florystyczne i faunistyczne, na skutek dalszego przekształcania 
w grunty orne i regulacji cieku.  

Na całym obszarze będzie postępować zagrożenie erozją wietrzną, a na bardziej nachylonych 
skarpach – wodną. Może zachodzić również dalsza koncentracja zanieczyszczeń w glebach, 
pogorszenie stanu czystości wód podziemnych I-ego poziomu wodonośnego, dalsze zmniejszanie 
walorów przyrodniczych, w tym naturalnej różnorodności florystycznej i faunistycznej.  

Zdegradowane biocenozy na łąkach i wzdłuż rowów będą podlegać dalszej degradacji 
na skutek zaniechania użytkowania, lub na skutek użytkowania bardzo intensywnego. 
W przypadku rozwoju eksploatacji kruszywa będzie następować dewastacja powierzchni ziemi, 
po zakończeniu eksploatacji nastąpi rekultywacja w kierunku wodnym. 

Dla terenu objętego planowaną eksploatacją złoża w szczególności po rekultywacji 
przewiduje się zwiększenie walorów przyrodniczych. Podczas eksploatacji pogorszą się walory 
krajobrazowe. O trwałości degradacji krajobrazu zadecyduje przyjęty kierunek i sposób 
przeprowadzenia rekultywacji.  

Przedstawione powyżej skutki zmian potencjalnych, które mogą wystąpić w przypadku braku 
realizacji przedsięwzięcia obejmują: gleby, powierzchnię terenu, roślinność i faunę, różnorodność 
biologiczną, wody powierzchniowe i gruntowe, a także okresowo powietrze.  

W aspekcie ochrony środowiska zaniechanie inwestycji nie przyniesie wymiernych korzyści 
ekonomicznych ani przyrodniczych. W odniesieniu do przekształceń powierzchni terenu 
w obrębie inwestycji, niepodejmowanie przedsięwzięcia wprawdzie wpłynie na zachowanie 
pierwotnych warunków, które w zamierzonej lokalizacji nie odznaczają się jednak bardzo 
istotnymi walorami przyrodniczymi.  

Ponadto mając na uwadze, że eksploatacja kopaliny jest gospodarczo uzasadniona i będzie 
realizowana w sposób racjonalny oraz to, że rekultywacja o kierunku wodnym, a dla części terenu 
w kierunku tworzenia terenów zielonych zostanie przeprowadzona zgodnie z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można spodziewać się poprawy ogólnych 
warunków estetycznych i krajobrazowych terenu. 
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7. Oddziaływanie przedsi ęwzięcia na środowisko  
7.1. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziem ne 

7.1.1. Ocena oddziaływania w zakresie poboru wody 
Działalność kopalni związana jest z zapotrzebowaniem wody na cele socjalno-bytowe 

pracowników oraz cele technologiczne. 
Dostawa wody dla celów socjalno-bytowo jest zapewniona na podstawie umowy zawartej 

przez Inwestora z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej. 
Obecne zużycie wody wynosi średnio ok. 1,0 m3/d i nie przewiduje się jego wzrostu. 

Woda do celów technologicznych pobierana jest bezpośrednio z wyrobiska i jest 
wykorzystywana w ramach dwóch linii zasilających doprowadzających oddzielnie wodę na 
przesiewacz wstępny z płuczką mieczową oraz na przesiewacz frakcyjny. Łączne 
zapotrzebowanie na wodę technologiczną wyniesie ok. 580 m3/h. 

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne związane jest z działalnością zakładu 
przeróbczego, który jest obiektem istniejącym, zatem planowana eksploatacja nowej części złoża 
nie wpłynie na zwiększenie ilość wykorzystywanej na terenie kopalni wody.  

W związku z powyższym należy stwierdzić, że przy racjonalnym gospodarowaniu wodą, 
w szczególności pobieranej na cele technologiczne, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie 
wpłynie znacząco na środowisko w zakresie poboru wody. Eksploatacja złoża wprawdzie 
wymaga zużycia znacznych ilości wody, jednak stosowana technologia wykorzystująca wodę jako 
czynnik ułatwiający transport i sortowanie kruszywa nie spowoduje nadmiernego oddziaływania 
na środowisko wodne, gdyż woda będzie pobierana i zawracana do wyrobiska powiększającego 
się w miarę postępującej eksploatacji złoża. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż eksploatacja złoża kruszyw w tym rejonie jest już 
prowadzona, a zakład przeróbczy jest obiektem działającym, i pobór wody na cele socjalne 
i technologiczne jest obecnie prowadzony, zatem dalsza eksploatacja złoża na obszarze 
miejscowości Ruda, Turze i Budziska, w zasadzie nie będzie wpływać na zmiany sposobu 
gospodarowania wodą. 

 

7.1.2. Ocena oddziaływania w zakresie odprowadzania  ścieków 
W ramach prowadzonej działalności produkcyjnej powstają następujące rodzaje ścieków: 

- ścieki socjalno-bytowe; 
- ścieki technologiczne; 
- wody odpadowe i roztopowe. 

Ilość powstających ścieków socjalno-bytowych jest równa ilości zużytej przez pracowników 
wody. Odprowadzenie ścieków bytowych odbywać się będzie wewnętrzną siecią kanalizacji 
zakładowej podłączonej do bezodpływowego zbiornika wybieralnego (szamba), skąd wywożone 
będą okresowo za pomocą wozów asenizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej zgodnie z zawartą umową. 

Analizowane przedsięwzięcie nie wpłynie na wzrost ilości powstających ścieków, ponieważ 
nie jest planowany wzrost zatrudnienia. 

W wyniku prowadzonej działalności wydobywczej i uszlachetniania kruszywa nie powstają 
ścieki technologiczne, których odprowadzanie wymagałoby wcześniejszego podczyszczania lub 
gromadzenia w zbiornikach bezodpływowych. Wody kopalniane (pobór bezpośrednio 
z wyrobiska) wykorzystywane do płukania kruszywa odprowadzane będą grawitacyjnie poprzez 
dwie linie oddzielnie z przesiewacza wstępnego z płuczką mieczową i odwadniaczem oraz z 
przesiewacza frakcyjnego i zawracane będą do wyrobiska eksploatacyjnego. Na taki sposób 
korzystania z wód nie jest wymagane posiadanie pozwolenia wodnoprawnego. 

Charakter przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża nie obejmuje realizacji nowych 
obiektów czy też elementów zagospodarowania terenu, z których wymagane byłoby dodatkowe 
zorganizowane odprowadzanie wód opadowych, zatem w tym zakresie nie wpłynie na zmianę 
korzystania ze środowiska. Ostateczny wpływ na sposób postępowania z wodami opadowymi ma 
sposób zagospodarowania terenu (ilość utwardzonych powierzchni szczelnych narażonych na 
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi i zawiesinami mineralnymi). 
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Wody opadowe i roztopowe zebrane z odwadnianej części terenu zakładu przeróbczego 
odprowadzane będą bez zmian do cieku Młynówka-Rudka w km 4+381 w oparciu o posiadane 
pozwolenie wodnoprawne udzielone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 165/OS/2009 
z dnia 12.01.2009r. Wody opadowe odprowadzane są do odbiornika po uprzednim 
podczyszczeniu na układzie podczyszczania składającym się z osadnika i separatora. Termin 
ważności w/w decyzji upływa z dniem 12.01.2019r. 

Zatem sposób odprowadzania wód opadowych na terenie kopalni nie będzie powodował 
negatywnych skutków dla środowiska przy zachowaniu warunków wynikających z w/w decyzji.  

Reasumując, gospodarka ściekowa prowadzona na terenie kopalni, w stanie normalnej, 
poprawnej eksploatacji systemu odprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych 
i roztopowych, nie będzie oddziaływać negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. 
 

7.1.3. Ocena oddziaływania w zakresie eksploatacji złoża 
W celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych konieczne jest, aby działalność 

kopalni prowadzona była w sposób nie powodujący skażenia wód ściekami, wodami 
zanieczyszczonymi z procesów technologicznych i odpadami. Powyższe zapewni przede 
wszystkim stosowanie w procesie wydobywczym sprawnych maszyn i urządzeń, niedopuszczanie 
do zanieczyszczania powierzchni terenu materiałami smarnymi, ropopochodnymi i właściwe 
postępowanie z odpadami oraz ściekami. 

Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie sprzętem umożliwiającym jego wydobywanie 
spod wody, bez konieczności obniżania zwierciadła wody, co nie będzie powodowało zmiany 
stosunków wodnych w rejonie prowadzonej działalności. 

Wytwarzane odpady gromadzone będą selektywnie, a gospodarka i sposób postępowania z 
nimi będzie odbywał się na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. 

Materiał mineralny uzyskiwany w wyniku prowadzonych robót górniczych i procesów 
uszlachetniania kruszywa, a w szczególności:  

- robót przygotowawczych (odkrywkowych), stanowiący nadkład zalegający nad serią 
złożową, zbudowany z gleby, gliny, piasków zaglinionych, 

- stanowiący przerosty śródzłożowe, warstwy i soczewy gliny, piasków silnie 
zaglinionych, 

- najdrobniejsze frakcje kruszywa odprowadzane z wodą do wyrobiska 
poeksploatacyjnego w procesie przesiewania wydobytego kruszywa z udziałem wody, 

zostaną wykorzystane do rekultywacji terenu przekształconego robotami górniczymi a zbędne na 
terenie kopalni zostaną sprzedane. Częściowo planuje się też ich wykorzystanie przy budowie 
nowych wałów przeciwpowodziowych (wg odrębnego opracowania). 
 

7.1.4. Ocena oddziaływania w zakresie likwidacji ci eków i urz ądzeń wodnych 
Na terenie przewidywanej eksploatacji zlokalizowany jest odcinek cieku Młynówka-Rudka 

długości ok. 220m, który przewidziany jest do likwidacji w obszarze działki nr 267 (południowo-
zachodni obszar planowanej eksploatacji). 

Ponadto przewiduje się zlikwidowanie części przebiegających w obszarze planowanej 
eksploatacji rowów melioracji szczegółowej nr 2 (na długości ok. 90m w obszarze działek nr 274, 
277, 278), nr 20 (na długości ok. 520m w obszarze działek nr 1420, 235/1) i nr F (na długości 
ok. 220m w obszarze działek nr 238, 415, 416). 

Odcinek cieku Młynówka-Rudka oraz odcinki rowów melioracyjnych nr F, 2 i 20 położonych 
w obszarze eksploatacji zostaną zlikwidowane. Likwidacja na przedmiotowych odcinkach polegać 
będzie na stopniowym wchłanianiu koryta cieku i rowów przez powiększające się wyrobisko 
i rozbieranie ziemnych skarp i dna w ramach zdejmowania nadkładu na danym obszarze przez 
sprzęt mechaniczny wykorzystywany stale na terenie kopalni (spychacz, ładowarki, wozidła). 

Likwidacja cieku i rowów zasadniczo nie wpłynie na odprowadzanie wód z przedmiotowego 
obszaru, gdyż wody prowadzone pozostałymi odcinkami dopływać będą do wyrobiska, które 
posiadać będzie wystarczającą pojemność pozwalającą na bezproblemowy odbiór nawet 
maksymalnych ilości podczas deszczy nawalnych. Zakres przebudowy cieku i rowów zatem nie 
zakłóci systemu melioracji szczegółowej obszaru miejscowości Turze i Ruda oraz generalnie 
gminy Kuźnia Raciborska. 
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Na wykonanie zakresu obejmującego likwidację wód powierzchniowych i rowów 
melioracyjnych konieczne będzie uzyskanie odpowiednich pozwoleń wynikających z Prawa 
wodnego [3] i Prawa budowlanego [4].  

 
 

7.1.5. Ocena skutków awaryjnych sytuacji mog ących powsta ć w trakcie realizacji  
i eksploatacji 

Do sytuacji awaryjnych należy zaliczyć: 
- rozszczelnienie rurociągów, 
- skażenie wód olejami, smarami wyciekającymi z wykorzystywanych urządzeń. 

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia, jego zakres oraz zastosowanie wysokiej jakości 
materiałów i sprawnego technicznie sprzętu mało jest prawdopodobne skażenie wód 
powierzchniowych lub podziemnych, skrajnie może mieć to charakter punktowy. 

 
7.1.6. Analiza zgodno ści przedsi ęwzięcia z Planem Gospodarowania Wodami na 

obszarze dorzecza Odry oraz celami Dyrektywy 2000/6 0/WE (RDW) 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z podziałem wprowadzonym przez "Plan 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" [55] znajduje się dorzeczu Odry, regionie 
wodnym Górnej Odry, zlewni bilansowej Górna Odra, w scalonej części wód o kodzie GO0110, 
w granicach jednolitej części wód powierzchniowych JCWP Odra od wypływu ze zb. Polder 
Buków do Kanału Gliwickiego o kodzie PLRW600019117159. 

Celem ochrony JCWP jest osiągnięcie do 2015 roku co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego i utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. Typ JCWP - rzeka nizinna, 
piaszczysto-gliniasta, status - silnie zmieniona część wód.  

Stan JCWP w PGW określono jako zły, zagrożony ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, z ustaloną derogacją 4(4) - 1/4(7) - 1, z uzasadnieniem: "Derogacja czasowa - 
brak możliwości technicznych; budowa lewostronnego wału rz. Odry w km 63+300 do 86+000 
w latach 2007 - 2013 oraz prawostronnego w km 66+300 do 71+600 w latach 2009 - 2013; 
budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny". 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie części wód podziemnych JCWPd 
o kodzie PLGW6210129. Stan JCWPd w PGW określono jako dobry, niezagrożony ryzykiem 
nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi jest utrzymanie co najmniej dobrego stanu 
ilościowego i chemicznego. 

Zamierzone korzystanie z wód w ramach eksploatacji złoża planowane jest na terenie 
wchodzącym w skład JCWP PLRW600019117159 i JCWPd PLGW6210129 i jest zgodne 
z obowiązującymi przepisami i nie będzie stanowić dodatkowego zagrożenia do osiągnięcia 
celów środowiskowych określonych "Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" 
dla przedmiotowego obszaru. 

Wykonanie odkrywki i powstanie wyrobiska wpłynie również na zwiększenie się poziomu 
retencji powierzchniowej wód na tym terenie narażonym obecnie na szybki odpływ z terenów pól 
i łąk co jest zgodne z celami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
października 2000r. (Ramowa Dyrektywa Wodna), dla realizacji których m.in. określone zostały 
ramy działań wspólnotowych które: 

• zapobiegają dalszemu pogarszaniu oraz chronią i poprawiają stan ekosystemów 
wodnych oraz, w odniesieniu do ich potrzeb wodnych, ekosystemów lądowych 
i terenów podmokłych bezpośrednio uzależnionych od ekosystemów wodnych; 

• promują zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych; 

• przyczyniają się do zmniejszenia skutków powodzi i susz. 
Reasumując realizacja inwestycji jest zgodna z celami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 20 października 2000r. (Ramowa Dyrektywa Wodna), której 
przyjęcie było między innymi spowodowane tym, iż w odniesieniu do ilości wód powinny zostać 
ustanowione ogólne zasady kontroli w sprawie poboru i retencjonowania wód w celu zapewnienia 
równowagi środowiskowej naruszonych systemów wodnych. 
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Zatem planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w istotny sposób na pogorszenie stanu 
istniejącego środowiska w tym wód powierzchniowych i podziemnych, a także wykazuje 
zgodność z "Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" oraz celami RDW, 
dlatego tez brak jest przesłanek dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne 
z obowiązującymi przepisami i norami, jak również z planami i wytycznymi. 

 
7.1.7. Podsumowanie wpływu na środowisko wodne 

Na omawianym terenie w związku z prowadzoną obecnie i planowaną dalszą eksploatacją 
złoża kruszyw „Ruda” nie przewiduje się realizacji obiektów, które wpłyną na wzrost ilości 
pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków. Zakres planowanego przedsięwzięcia 
na obecnym etapie nie przewiduje budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych związanych 
ze zorganizowanym odprowadzaniem ścieków bytowych czy też wód opadowych i roztopowych 
z obszaru objętego przedsięwzięciem. 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko wodne jest różny z uwagi na przyczyny i intensywność 
oddziaływania w fazie budowy i w fazie eksploatacji. Wpływ w fazie budowy ze względu 
na zakres robót (wykonanie nowych odcinków taśmociągów, zmiana lokalizacji linii 
energetycznej) charakteryzuje się nieco mniejszą ilością rodzajów oddziaływań niż w fazie 
eksploatacji, która będzie związana z bezpośrednią ingerencją w środowisko wodno-gruntowe. 
Wiąże się to ze zmianą naturalnych warunków geomorfologicznych, geologicznych 
i hydrogeologicznych w związku z eksploatacją złoża. 

W trakcie eksploatacji złoża kruszywa mamy do czynienia przede wszystkim z naruszeniem 
równowagi hydrodynamicznej i zanieczyszczeniem wód podziemnych. W trakcie wybierania 
i przemieszczania utworów przypowierzchniowych stanowiących dla wodonośców naturalną 
warstwę ochronną i izolacyjną, następuje skrócenie drogi, a więc i czasu migracji zanieczyszczeń 
pochodzących z niewłaściwie obsługiwanego sprzętu (napędzanych olejem napędowym lub 
benzyną pojazdów, spycharek, koparek itp). Zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego jest 
również nieodpowiednie zabezpieczenie podłoża na terenie istniejącego zakładu przeróbczego. 

Przedstawione powyżej zagrożenia muszą być wyeliminowane poprzez odpowiednie 
przedsięwzięcia techniczne na etapie projektowania, prowadzenia prac budowlanych 
i eksploatacji złoża. Zastosowane rozwiązania mają na celu ograniczenie do minimum możliwość 
zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. 

Ponadto planowane przedsięwzięcie wykazuje zgodność z "Planem gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry" oraz celami RDW, dlatego tez brak jest przesłanek 
dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami, jak 
również z planami i wytycznymi. 

Reasumując stwierdzić należy, że prawidłowo prowadzona eksploatacja złoża zgodnie 
z założeniami opracowanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, nie będzie 
stwarzać istotnego zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych. 

 

7.2. Emisja zanieczyszcze ń do powietrza z podaniem rodzaju i ilo ści emitowanych 
zanieczyszcze ń 

7.2.1. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza  
Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zależy od rodzaju i ilości substancji 

gazowych oraz pyłowych emitowanych przez zakład, sposobu wprowadzania tych substancji do 
powietrza atmosferycznego (rodzaj i wysokość emitorów, prędkość wylotowa i temperatura 
gazów) oraz warunków rozprzestrzeniania się substancji w atmosferze (róża wiatrów, szorstkość 
terenu, średnia temperatura roczna). 

 
7.2.2. Metodyka oblicze ń 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano zgodnie z metodyką określoną 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesień 
dla niektórych substancji w powietrzu. (Dz. U. z 2010 r. Nr 16 poz. 87) [33]. W obliczeniach stanu 
zanieczyszczenia powietrza wykorzystano określone w w/w rozporządzeniu wartości odniesienia. 
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Tabela nr 4 - Charakterystyka substancji emitowanych do powietrza 

Lp. Lp.  
w rozporz ądzeniu Nazwa substancji 

Oznaczenie 
numeryczne 

substancji CAS 

Warto ści odniesienia  
w (µg/m 3) uśrednione dla 

okresu 
1 godziny  roku  

1 4 Akroleina 107-02-8 10 0,9 
2 70 Ditlenek azotu (dwutlenek azotu) 10102-44-0 200 40 
3 72 Ditlenek siarki (dwutlenek siarki) 7446-09-5 350 30 
4 150 Tlenek węgla 630-08-0 30.000 - 
5 164 Węglowodory alifatyczne --- 3000 1000 

 

Zgodnie z treścią tabeli 2.3 rozporządzenia [33] w sprawie wartości odniesienia przyjęto 
współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu, dla roku równy z0 = 0,5. 

Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym przeprowadzono 
na EMC z użyciem programu KOMIN, opracowanej według cytowanego rozporządzenia. 

Uznaje się, że wartości odniesienia substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny, 
określone w załączniku nr 1 do cytowanego wyżej rozporządzenia lub dopuszczalne poziomy 
substancji w powietrzu uśrednione dla 1 godziny uważa się za dotrzymane, jeżeli wartości te 
nie są przekraczane przez więcej niż przez 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, 
a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.  
 

7.2.3. Stan po realizacji przedsi ęwzięcia 

7.2.3.1. Charakterystyka źródeł emisji, emitorów oraz czasu ich pracy 
Wydobywanie kruszywa naturalnego odbywa się w technologii mokrej. W zawiązku z tym 

zjawisko emisji pyłów w procesie wydobycia i transportu kruszywa praktycznie nie występuje.  
Źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego będą: 
� procesy spalania oleju napędowego w silnikach spalinowych maszyn pracujących 

podczas zdejmowania nadkładu, na terenie eksploatowanego złoża. 
� czas pracy pojazdów mechanicznych wynosi: 1800 godz./rok – spychacz, 1200 

godz./rok – ładowarka. Maszyny pracują razem w tych samych miejscach stopniowo 
zdejmując nadkład. 

 

7.2.3.2. Emisja niezorganizowana ze spalania paliw 
Emisję z produktów spalania oleju napędowego obliczono przy następujących założeniach: 
� do obliczeń przyjęto średnią pojemność silników równą 6,0 dm3 – spychacz i 4,0 dm3 - 

ładowarka.  
� obliczenia emisji wykonano w oparciu o wskaźniki dla diesli podane w opracowaniu: 

"Motoryzacja i ochrona środowiska"- J. Jakubowski. 
Godzinowe zużycie paliwa wyliczono na podstawie poniższego wzoru: 

B = 0,6 + 0,8 * Vsk = 0,6 + 0,8 * 6,0 = 5,4 kg/h 
B = 0,6 + 0,8 * Vsk = 0,6 + 0,8 * 4,0 = 3,8 kg/h 

  gdzie:              
  Vsk - pojemność skokowa pojazdu   

 

Do dalszych obliczeń przyjęto wyższe wskaźniki z poniższej tabeli. 
 

Tabela nr 5 - Wskaźniki emisji zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenie 
Wskaźniki emisji zanieczyszcze ń 

[g/kg ] 
Silniki z zapłonem samoczynnym  

Dwutlenek siarki 13,0 
Dwutlenek azotu 7,8 
Tlenek węgla 21,0 
Węglowodory alifatyczne 4,2 
Akroleina 0,8 
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Tabela 6 - Wielkości emisji podczas pracy maszyn przy zdejmowaniu nadkładu 
Wskaźnik  dwutlenek 

siarki 
dwutlenek 

azotu 
tlenek 
węgla 

węglowodory 
alif. -mieszanina 

akroleina  

Emisja dla spychacza 
[kg/h] 0,0702 0,0421 0,1134 0,0227 0,0043 
[g/s] 0,0195 0,0117 0,0315 0,0063 0,0012 

Emisja dla ładowarki 
[kg/h] 0,0520 0,0312 0,0840 0,0168 0,0032 
[g/s] 0,0144 0,0087 0,0233 0,0047 0,0009 

 
 

7.2.3.3. Parametry miejsc wprowadzania zanieczyszcz eń do powietrza 
atmosferycznego 
Do obliczeń stężeń zanieczyszczeń przyjęto najbardziej niekorzystną lokalizację źródeł emisji ze 
względu na lokalizację  zabudowy mieszkalnej. 

Tabela nr 7 - Parametry emitorów  

Źródło 
Charakterystyka emitora 

Temp. Czas 
pracy numer  średnica  wysoko ść 

--- --- [m]  [m]  [0 K]  [h/rok]  
- spychacz 
- ładowarka 

E1 
0,05 
0,05 

2,5 
2,5 

393 
393 

300 
200 

- spychacz 
- ładowarka 

E2 
0,05 
0,05 

2,5 
2,5 

393 
393 

300 
200 

- spychacz 
- ładowarka 

E3 
0,05 
0,05 

2,5 
2,5 

393 
393 

300 
200 

- spychacz 
- ładowarka E4 

0,05 
0,05 

2,5 
2,5 

393 
393 

300 
200 

- spychacz 
- ładowarka 

E5 
0,05 
0,05 

2,5 
2,5 

393 
393 

300 
200 

- spychacz 
- ładowarka 

E6 
0,05 
0,05 

2,5 
2,5 

393 
393 

300 
200 

 

7.2.3.4. Ocena wyników oblicze ń stężeń zanieczyszcze ń  
Obliczeń stężeń zanieczyszczeń w powietrzu dokonano przy wykorzystaniu programu KOMIN 

w wersji 6.06 z dnia 11.01.2003r. opracowanej na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 poz. 12) [33]. 

Tabela nr 8 - Wyniki obliczeń 

Substancja S mm  S 99,8 D1  S a Da 

µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 µg/m 3 

Akroleina 44.204 6.208 10 0.041 0,9 

Dwutlenek siarki 713.579 100.209 350 0.662 30 

Dwutlenek azotu 429.411 60.303 200 0.398 40 

Tlenek węgla 1153.515 161.990 30 000 1.070 - 

Węglowodory alifatyczne 231.545 32.516 3000 0.215 1000 
 
Powyższe wyniki oznaczają, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie obowiązujące w chwili 

obecnej normy są dotrzymane. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza 
atmosferycznego. Wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym.  

Szczegółowe wyniki obliczeń w formie wydruków komputerowych wraz z ich graficzną 
interpretacją, zamieszczono w formie załącznika nr 10 do niniejszego raportu. 
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7.2.4. Emisja zanieczyszcze ń w trakcie realizacji inwestycji 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do powietrza 
atmosferycznego. 
 

7.3. Przewidywany poziom emisji hałasu do środowiska wynikaj ący  
z funkcjonowania planowanego przedsi ęwzięcia 

7.3.1. Metodyka opracowania 

Celem oceny jest określenie zasięgu oddziaływania hałasu, którego źródłem będzie 
prowadzenie eksploatacji złoża piasków i żwirów „Ruda” na gruntach rolnych wsi Ruda, Budziska 
i Turze w gminie Kuźnia Raciborska, powiat raciborski, województwo śląskie. Ocena ta została 
dokonana poprzez wyznaczenie izofony o wartości dopuszczalnej w środowisku – na terenach, 
dla których taka wartość jest określona. 

Ocenę uciążliwości dla obiektów projektowanych wykonuje się metodą obliczeniową. 
Obliczenia wykonuje się w oparciu o znajomość: 

� źródeł hałasu, ich lokalizacji, poziomu mocy akustycznej i czasu pracy; 
� ukształtowania oraz zagospodarowania terenu przedsięwzięcia; 
� ukształtowania oraz zagospodarowania terenu otaczającego. 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją ITB 338/96 „ Metody określania emisji i imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy SON2 wersja 5 z listopada 
2013 roku. 

 
7.3.2. Charakterystyka dopuszczalnych poziomów hała su w środowisku 

Dla obszaru przedsięwzięcia obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzona uchwałą 
nr XXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lipca 2001r., ogłoszony w Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 51, poz. 178. Obszar planowanej eksploatacji oznaczony jest symbolem 
10,2'PE UT RPO oznaczającym tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu 
eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej w dolinie 
rzeki Odry i Rudy.  

Następnie wprowadzone zostały zmiany do w/w uchwały zatwierdzone uchwałą 
nr XLV/329/2002 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 17.05.2002r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska dla obiektów 
zaplecza technicznego i urządzeń towarzyszących eksploatacji kruszyw oraz urządzeń 
infrastruktury technicznej.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kuźnia 
Raciborska z kwietnia 2008r. potwierdzono przeznaczenie wyznaczonego w MPZP obszaru 
na przedsięwzięcie związane z projektowaną eksploatacją.  

Teren przewidziany do eksploatacji kruszyw na złożu „Ruda", uznano za przesądzenie 
lokalizacyjne, wynikające z wydanych decyzji koncesyjnej wyznaczającej teren górniczy „Ruda". 
Docelowo obszar ten po rekultywacji został przewidziany do rekreacji i hodowli ryb.  

Zatem planowane przedsięwzięcie polegające na eksploracji złoża na przedmiotowym terenie 
jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Obecnie brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Turze 
i Ruda, który by szczegółowo ustalił zakres poszczególnych obszarów o różnym przeznaczeniu 
i obowiązujące na nich dopuszczalne standardy akustyczne. 

 

Inwestor wystąpił z pismem do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej o stosowne 
informacje w sprawie oceny na podstawie faktycznego zagospodarowania do jakiego rodzaju 
terenów podlegających ochronie akustycznej należy zaliczyć obszary zabudowane położone 
w rejonie kopalni, jednakże informacja uzyskana z Urzędu Gminy nie kwalifikuje konkretnych 
obszarów, a jedynie informuje, że w sąsiedztwie oddziaływania kopalni występują tereny: 

� użytkowane rolniczo, 
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� zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, 
� zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Z uwagi na nieprecyzyjne stanowisko zajęte przez gminę w sprawie kwalifikacji akustycznej 
terenów sąsiadujących z oddziaływaniem kopalni, w ramach opracowania niniejszego raportu 
przeprowadzono analizę określającą rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej 
w obszarze, dla którego nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie analizy posiadanych map 
sytuacyjno-wysokościowych i map ewidencyjnych obejmujących część obszaru obrębów Turze, 
Ruda i Budziska położonych w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni określona została kwalifikacja 
akustyczna terenów objętych zabudową. Przyjęto, iż przedmiotowa kwalifikacja została dokonana 
na podstawie faktycznego zagospodarowania terenu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w miejscowościach Budziska, Turze i Ruda dominuje 
zabudowa mieszkaniowa zagrodowa. W wybranych miejscach zlokalizowano zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, ale występującą w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Nie 
stwierdzono sąsiadującej w zwartym ciągu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ani też 
innych wymienionych w rozporządzeniu rodzajów terenu (obiektów) podlegających ochronie 
akustycznej i usytuowanych w sąsiedztwie kopalni. 

Zdecydowaną większość terenów, znajdujących się w zasięgu oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia i przylegających z zewnątrz do prognozowanych izofon równoważnego 
natężenia dźwięku LAeqD = 55 dB i LAeqD = 50 dB to użytkowane grunty rolne niepodlegające 
żadnej ochronie. 

 

Na mapie z naniesionym zasięgiem prognozowanego oddziaływania akustycznego 
przedsięwzięcia (załącznik nr 11) przedstawiono zidentyfikowane tereny podlegające ochronie 
akustycznej zgodnie z kwalifikacją zespołu autorów raportu.  

Najbliższe tereny zabudowane wsi Ruda w rejonie planowanej eksploatacji złoża to: 
• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w kierunku północno-zachodnim przy ulicy 

Rudzkiej w odległości od granic przedsięwzięcia co najmniej 60m (posesje nr 2 na 
działce 186, nr 4 na działce 182, nr 5 na działce 411); 

• zabudowa zagrodowa w kierunku północno-zachodnim przy ulicy Rudzkiej 
w odległości od granic przedsięwzięcia co najmniej 160m (posesje nr 7 i 9 na działce 
423, nr 11 na działce 424, nr 13 na działce 183); 

• zabudowa zagrodowa w kierunku północno-wschodnim przy ulicy Rudzkiej 
w odległości od granic przedsięwzięcia ok. 180m (posesja nr 1 na działce 324); 

• zabudowa zagrodowa w kierunku północno-wschodnim przy ulicy Leśnej w odległości 
od granic przedsięwzięcia co najmniej 320m (posesje nr 1 na działce 233, nr 3 na 
działce 249, nr 4 na działce 414).  

Ponadto najbliższe tereny zabudowane wsi Turze w rejonie planowanej eksploatacji złoża to: 
• zabudowa zagrodowa w kierunku zachodnim przy ulicy Rudzkiej w odległości 

ok. 250m (posesja nr 24 na działce 193/1) i w odległości ok. 320m (posesja nr 23A 
na działce 196) 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w kierunku południowym przy ulicy Rudzkiej 
w odległości ok. 260m od granic przedsięwzięcia (posesja nr 23B na działce 290/4) 
i przy ulicy Stawowej w odległości ok. 280m (posesja nr 27 na działce nr 290/2); 

• zabudowa zagrodowa w kierunku południowym przy ulicy Rudzkiej w odległości 
ok. 280m (posesja nr 23 na działce 291) i przy ulicy Stawowej w odległości ok. 300m 
(posesja nr 24 na działce 299, nr 25 na działce 297); 

 

Pozostała zwarta zabudowa miejscowości Turze zlokalizowana jest w południowym 
i południowo-zachodnim kierunku w odległości ponad 400m i jej lokalizacja nie będzie istotna ze 
względu na emisję hałasu. W innych kierunkach m.in. w kierunku wschodnim teren miejscowości 
Budziska, istniejąca zabudowa znajduje się w zdecydowanie większej odległości ok. 650m, 
na której nie będzie już oddziaływać praca maszyn angażowanych do eksploatacji 
i uszlachetniania kruszywa (proces wydobycia). 
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Główne źródła emisji hałasu do środowiska planowanego przedsięwzięcia to: 
- pogłębiarka łańcuchowa wieloczerpakowa, 
- przesiewacz wstępny przy pogłębiarce, 
- stacje napędowe przenośników, 
- taśmociągi, 
- ładowarka, 
- spycharka. 

Pozostałe istniejące źródła emisji hałasu do środowiska związane z działalnością istniejącego 
zakładu przeróbczego tj. m.in.: 

- kruszarka stożkowa, 
- przesiewacze na zakładzie przeróbczym, 
- ładowarka, 
- spycharka, 

nie wpłyną na zmianę klimatu akustycznego na tym terenie, gdyż nie przewiduje się zmiany ich 
lokalizacji w stosunku do stanu obecnego, a ze względu na dużą odległość od miejsc planowanej 
eksploatacji i lokalizacji pogłębiarki nie będą istotne z punktu widzenia analizy akustycznej . 

 

Stosowane są następujące metody zmniejszania uciążliwości akustycznej inwestycji na 
środowisko: 

- zastosowanie napędu elektrycznego pogłębiarki; 
- zastosowanie sit poliuretanowych na przesiewaczach ograniczających hałas 

emitowany przez te urządzenia. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [22] standardy akustyczne wyrażone w LAegD   
(przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie 
następującym) oraz w LAeqN (przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie 
nocy) kształtują się następująco: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 
LAeqD    -      50 dB 
LAeqN    -      40 dB 

- tereny zabudowy zagrodowej: 
LAeqD    -      55 dB 
LAeqN    -      45 dB 

 

7.3.3. Oddziaływanie na środowisko w fazie budowy i przygotowania terenu  
Zakres przedsięwzięcia nie przewiduje wystąpienia typowej fazy budowy, gdyż obejmuje 

kontynuację prowadzonej już obecnie eksploatacji złoża, a jedyne prace budowlano-
konstrukcyjne obejmować mogą wykonywane na bieżące przedłużanie taśmociągów 
transportujących urobek do zakładu przeróbczego. Takie prace budowlano-konstrukcyjne nie są 
obarczone istotnym zakresem oddziaływań na środowisko w tym również na klimat akustyczny, 
gdyż w ich trakcie może być wykorzystywany jedynie typowy sprzęt tj. ciężarówki transportowe, 
wywrotki, spycharka oraz ręczny sprzęt budowlany. 

W trakcie prac związanych z przygotowaniem nowego terenu pod eksploatację złoża, 
do zdejmowania nadkładu będzie wykorzystywany sprzęt tj. spychacz i ładowarka. Stosowany 
sprzęt mechaniczny winien charakteryzować się dobrym stanem technicznym. 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska podczas w/w prac będzie 
krótkotrwałe (w porównaniu z fazą eksploatacji), nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. 
Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. 

Podczas prowadzenia prac budowlanych należy stosować się do poniższych zaleceń: 
� zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu; 
� stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym spełniający wymogi określone 

w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r., w sprawie 
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń 
w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202); 
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� prace budowlane z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu prowadzić w porze dnia; 
� przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy. 

 

7.3.4. Oddziaływanie na środowisko w fazie eksploatacji 
7.3.4.1. Określenie uci ążliwo ści stacjonarnych źródeł hałasu 

Ocenę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia wykonano na podstawie 
danych podanych przez Inwestora. 

Ze względu na ilość urządzeń i charakter pola akustycznego, jakie powstanie w wyniku pracy 
wszystkich lub większości urządzeń, przyjęto w obliczeniach zasadę prognozowania uciążliwości 
akustycznej w oparciu o sumaryczne oddziaływanie najgłośniejszych źródeł.  

Ekwiwalentny poziom mocy akustycznej cząstkowej zastępczego źródła punktowego 
wyznacza się z zależności: 

6log10 −−+= AAweweqAWeq RSLL  
 LAweq – poziom mocy akustycznej cząstkowej zastępczego źródła punktowego [dB(A)] 
 S – powierzchnia powierzchniowego źródła hałasu [m2] 
 RA – wypadkowa izolacyjność akustyczna przegrody zewnętrznej 

Obliczenia poziomu hałasu emitowanego z terenu przedsięwzięcia przeprowadzono 
na podstawie informacji charakteryzujących właściwości akustyczne wszystkich źródeł hałasu 
znajdujących się na terenie przedsięwzięcia. Scharakteryzowanie punktowych źródeł hałasu 
poprzez ekwiwalentny poziom mocy akustycznej pozwoli na uwzględnienie w opracowanym 
modelu matematycznym różnic w czasie pracy poszczególnych urządzeń. Ekwiwalentny poziom 
mocy akustycznej został określony, na podstawie danych uzyskanych od producentów lub też 
na podstawie obliczeń, zgodnie ze wzorem: 
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 LAweq – ekwiwalentny poziom mocy akustycznej punktowego źródła hałasu [dB(A)] 
 LAwi – poziom mocy akustycznej punktowego źródła hałasu dla i-tego cyklu pracy [dB(A)] 
  ti – czas trwania i-tego cyklu pracy urządzenia [s] 
 T – czas odniesienia wynoszący 8 najbardziej niekorzystnych godzin dla pory dnia i jedną  
                    najbardziej niekorzystną godzinę dla pory nocy [s] 
 

Parametry akustyczne urządzeń zostały określone zgodnie z wytycznymi normy  
PN-EN ISO 3746: Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej na podstawie pomiarów ciśnienia 
akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej powierzchni pomiarowej nad 
płaszczyzna odbijającą dźwięk. Parametry akustyczne określono na podstawie danych 
dostarczonych przez producenta urządzenia lub też oszacowano je na drodze obliczeniowej, 
zgodnie z zależnością: 

5log20log10 ++= nPLW  
gdzie: 
  LW – poziom mocy akustycznej punktowego źródła hałasu 
  P – moc jednostki napędowej urządzenia 
  n – ilość obrotów na minutę 

Dla wszystkich urządzeń będących istotnymi źródłami emisji hałasu znajdującymi się na 
terenie planowanej eksploatacji, przewiduje się pracę jedynie w porze dziennej. Do obliczeń 
przyjęto rozkład czasu pracy na dobę równy maksymalnej wartości tj. 16 godziny dla pracy na 
dwie zmiany w porze dziennej. 

Przyjęte poziomy mocy akustycznej dla poszczególnych urządzeń odpowiadają wartościom 
maksymalnym możliwym (jako stan najmniej korzystny) i w związku ze stałymi działaniami 
modernizacyjnymi w rzeczywistości mogą być zdecydowanie niższe. 
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Tabela nr 9 – Punktowe dominujące źródła emisji hałasu dla terenu przedsięwzięcia 

Lp. Urz ądzenia Oznaczenie Pozio m mocy akustycznej 1) 

LWA dB(A) 

1. Pogłębiarka wieloczerpakowa z przesiewaczem 2) PW 103,0 

2. Stacje napędowe przenośników W 100,0 
1)    - poziom maksymalny ustalony na podstawie obliczeń i decyzji środowiskowej znak GN.7624.3.2011 z dnia 08.08.2011r. 
2)    - lokalizacja min. 50 m od maksymalnej krawędzi wyrobiska  

Tabela nr 10 - Liniowe źródła emisji hałasu dla terenu przedsięwzięcia 

Lp. Urz ądzenia Oznaczenie Pozio m mocy akustycznej 1) 

LWA dB(A) 

1. Przenośniki taśmowe ZL 95,0 
1)    - poziom maksymalny ustalony na podstawie obliczeń i decyzji środowiskowej znak GN.7624.3.2011 z dnia 08.08.2011r. 

Tabela nr 11 - Punktowe źródła emisji hałasu na terenu istniejącego zakładu przeróbczego 

Lp. Urz ądzenia Oznaczenie Pozio m mocy akustycznej 1) 

LWA dB(A) 

1. Kruszarka  K 105 

2. Przesiewacz 2 pokładowy  P1 105 

3. Przesiewacz 3 pokładowy P2 110 
1)    - poziom maksymalny ustalony na podstawie obliczeń i decyzji środowiskowej znak GN.7624.3.2011 z dnia 08.08.2011r. 
 
7.3.5. Model obliczeniowy 

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. 
odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku w załączniku II Metody 
oceny wskaźników hałasu poleca metodę obliczania dla hałasu przemysłowego opartą o normę 
PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. 
Ogólna metoda obliczania. Odpowiednie dane dotyczące emisji hałasu (dane wejściowe) dla tej 
metody można uzyskać z pomiarów wykonanych jedną z następujących metod: 

• ISO 8297: 1994 „Akustyka – Ustalanie poziomów mocy akustycznej zakładów 
przemysłowych o wielu źródłach do celów oceny poziomów ciśnienia akustycznego 
w środowisku - Metoda inżynieryjna”, 

• EN ISO 3744: 1995 „Akustyka – Ustalanie poziomów mocy akustycznej hałasu przy 
wykorzystaniu ciśnienia akustycznego– Metoda inżynieryjna w zasadniczo 
swobodnym polu nad odbijającą płaszczyzną”, 

• EN ISO 3746: 1995 „Akustyka – Ustalenie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu 
przy użyciu powłokowej powierzchni pomiarowej nad odbijającą płaszczyzną”. 

W celu określenia mocy akustycznej posłużono się danymi uzyskanymi od Inwestora 
pochodzącymi z pomiarów stanowiskowych na terenie podobnych obiektów, producentów 
urządzeń lub oparto się na wartościach dopuszczalnych, określonych przepisami prawnymi lub 
orientacyjnych badaniach przeprowadzonych na terenie istniejących obiektów.  

Prognozowany rozkład poziomu hałasu pochodzącego z terenu projektowanego 
przedsięwzięcia, został określony przy użyciu programu obliczeniowego SON2 wersja 5 
z listopada 2013 roku. Program ten realizuje obliczenia rozkładu poziomu hałasu w środowisku, 
pochodzącego od źródeł przemysłowych, zgodnie z normą PN-ISO 9613-2:2002 Akustyka – 
Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. 

Prognozowany rozkład poziomu hałasu związany z planowanym przedsięwzięciem został 
opracowany z uwzględnieniem wszystkich istotnych źródeł z punktu widzenia emisji hałasu 
zlokalizowanych na terenie kopalni.  

W zasięgu oddziaływania przedsi ęwzięcia w zakresie emisji hałasu nie znajduje si ę 
żaden inny zakład lub dodatkowe istotne źródło hałasu, dlatego te ż nie będzie wyst ępować 
zjawisko kumulowania oddziaływa ń w tym zakresie. 
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7.3.6. Obliczenia 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją ITB 338/96 „Metody określania emisji i imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy SON2 wersja 5 z listopada 
2013 roku. 

Do obliczeń przyjęto pięć wariantów - różniących się między sobą lokalizacją pogłębiarki (PW) 
oraz przebiegiem przenośników taśmowych (ZL) z węzłami stanowiącymi stacje napędowe 
przenośników (W).  

Warianty obliczeniowe (w nawiasach oznaczenia uwzględnionych w obliczeniach źródeł hałasu): 
- Wariant I lokalizacja pogłębiarki (PW1) przy północnej granicy przeznaczonej do 

eksploatacji części złoża „Ruda” wraz z taśmociągiem transportującym 
kopalinę (ZL3÷ZL8, W1÷W5) do istniejącego zakładu przeróbczego 
(ZL1÷ZL2, K, P1, P2) zgodnie z założeniami etapu I planowanego 
przedsięwzięcia; 

- Wariant II lokalizacja pogłębiarki (PW2) przy północno-zachodniej granicy 
przeznaczonej do eksploatacji części złoża „Ruda” wraz z taśmociągiem 
transportującym kopalinę (ZL3÷ZL7, W1÷W4) do istniejącego zakładu 
przeróbczego (ZL1÷ZL2, K, P1, P2) zgodnie z założeniami etapu I 
planowanego przedsięwzięcia; wariant wymaga zastosowania ekranu 
EK1÷EK3) w postaci wału ziemnego o wysokości do 2,0m i długości 
łącznej ok. 340m; 

- Wariant III lokalizacja pogłębiarki (PW3) przy zachodniej granicy przeznaczonej do 
eksploatacji części złoża „Ruda” wraz z taśmociągiem transportującym 
kopalinę (ZL3÷ZL7, W1÷W4) do istniejącego zakładu przeróbczego 
(ZL1÷ZL2, K, P1, P2) zgodnie z założeniami etapu I planowanego 
przedsięwzięcia; 

- Wariant IV lokalizacja pogłębiarki (PW4) przy południowo-zachodniej granicy 
przeznaczonej do eksploatacji części złoża „Ruda” wraz z taśmociągiem 
transportującym kopalinę (ZL3÷ZL6, W1÷W3) do istniejącego zakładu 
przeróbczego (ZL1÷ZL2, K, P1, P2) zgodnie z założeniami etapu II 
planowanego przedsięwzięcia; 

- Wariant V lokalizacja pogłębiarki (PW5) przy południowo-zachodniej granicy 
przeznaczonej do eksploatacji części złoża „Ruda” wraz z taśmociągiem 
transportującym kopalinę (ZL3÷ZL5, W1÷W2) do istniejącego zakładu 
przeróbczego (ZL1÷ZL2, K, P1, P2) zgodnie z założeniami etapu II 
planowanego przedsięwzięcia. 
 

Na podstawie wyników obliczeń poziomu emitowanego hałasu dla pięciu wariantów 
granicznych lokalizacji pogłębiarki wraz z pozostałymi istotnymi źródłami hałasu występującymi 
podczas eksploatacji złoża opracowano załącznik graficzny w postaci mapy na której wykreślono 
izofony dla poziomu 55 dB(A) i 50 dB(A). Zasięg izofon odpowiada zebranym wynikom obliczeń 
dla wyżej opisanych pięciu wariantów dla obszaru planowanego przedsięwzięcia 
z uwzględnieniem zasięgu izofon wykazanych w raporcie z 2011 roku [49] dla pozostałych 
obszarów objętych aktualną koncesją. Mapa stanowi załącznik nr 11 do niniejszego raportu. 

 

7.3.7. Omówienie wyników 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy wyników, funkcjonowanie planowanego 
przedsięwzięcia na powyżej opisanych przyjętych założeniach i zasadach nie powoduje 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zarówno dla I jak i II etapu 
przedsięwzięcia. 

Na mapie stanowiącej załącznik nr 11 do raportu przedstawiono izoliniowy rozkład poziomu 
hałasu emitowanego z terenu planowanej eksploatacji złoża w środowisku dla pory dziennej dla 
poziomu 55 dB(A) i 50 dB(A) dopuszczalnego odpowiednio dla terenów zabudowy zagrodowej 
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
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Izolinie rozkładu pola akustycznego dla pory dziennej o poziomie odpowiednio 55 dB(A) 
i 50 dB(A) odpowiadającym wartościom dopuszczalnym dla terenów zabudowy zagrodowej 
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i nie obejmują swym zasięgiem wyznaczonych 
terenów, które podlegają prawnej ochronie przed hałasem. 

Tak więc funkcjonowanie obiektu, pod względem oddziaływania akustycznego, nie spowoduje 
przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska w porze dziennej dla terenów 
zabudowy zagrodowej. 

Natomiast jeżeli w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Ruda, Turze i Budziska analizowane obszary zabudowane wskazane w raporcie zostaną 
określone jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których obowiązują standardy 
akustyczne 50 dB(A) w porze dziennej, dla zabudowy przy ul. Rudzkiej w m. Ruda zlokalizowanej 
najbliżej złoża po stronie północno-zachodniej prowadzenie eksploatacji może powodować 
przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie emisji hałasu.  

Dlatego też w celu ograniczenia emisji hałasu w kierunku północno-zachodnim konieczne 
będzie utworzenie w tym rejonie na obrzeżach kopalni zwałowisk nadkładu o wysokości nie 
mniejszej niż 2,0m pełniących rolę ekranu liniowego, co zapewni zachowanie dopuszczalnych 
norm na terenach chronionych. Zakłada się wykonanie wału ziemnego o wysokości 2,0m 
i długości łącznej ok. 340m w obszarze działek nr 412 i 413 w miejscu wskazanym na mapie,  

Zastosowanie przedmiotowych zabezpieczeń wymagane będzie również w przypadku 
rozpoczęcia eksploatacji złoża w tym rejonie przed uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Dla pozostałych terenów, na których istniejącą zabudowę zakwalifikowano do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, analiza rozkładu pola akustycznego nie wykazuje konieczności 
stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed emisją hałasu. 

Na terenie kopalni wykorzystuje się już obecnie z powodzeniem następujące metody 
zmniejszania uciążliwości akustycznej prowadzonej działalności na środowisko: 

- zastosowanie napędu elektrycznego pogłębiarki; 
- zastosowanie sit poliuretanowych na przesiewaczach ograniczających hałas 

emitowany przez te urządzenia; 
- wyłożenie zesypów, przesypów z przesiewaczy oraz płuczki mieczowej wykładziną 

gumową absorbującą w znacznym stopniu hałas powodowany przez kruszywo 
uderzające o powierzchnie zesypów; 

- wyłożenie zbiornika nadziarna wykładziną gumową absorbującą hałas powodowany 
przez spadające nadziarno. 

Biorąc pod uwagę teren, zakres i czas trwania prac na etapie eksploatacji należy stwierdzić, 
iż wystąpią zaburzenia klimatu akustycznego terenów przyległych powodowane hałasem 
emitowanym przez maszyny i urządzenia wykorzystywane przy eksploatacji złoża, jednakże nie 
spowodują przekroczeń dopuszczalnych norm ze względu na znaczne odległości od występującej 
zabudowy zagrodowej oraz przy zastosowaniu rozwiązań ograniczających emisję hałasu (wał 
ziemny o wysokości min. 2,0m i długości ok. 340m w obszarze działek nr 412 i 413) w rejonie 
zabudowy jednorodzinnej. 

Reasumując, planowane przedsięwzięcie w zakresie zgodnym z przyjętymi założeniami nie 
wpłynie negatywnie na klimat akustyczny otaczającego terenu, jak również nie spowoduje 
przekroczeń dopuszczalnych norm. 

 
7.4. Przewidywane rodzaje i ilo ści odpadów powstaj ących w czasie realizacji  
i funkcjonowania planowanego przedsi ęwzięcia 

7.4.1. Charakterystyka powstaj ących odpadów 
7.4.1.1. Etap budowy lub likwidacji 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przede wszystkim prowadzenie eksploatacji złoża i nie 
obejmuje swym zakresem wykonania przed jej rozpoczęciem obiektów kubaturowych, a jedyne 
prace budowlane czy rozbiórkowe, które wiązać się będą z wytwarzaniem odpadów obejmują 
przedłużenie taśmociągów transportujących kopalinę i doprowadzenie instalacji elektrycznej. 
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 W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odpadów mogących powstawać w trakcie 
w/w prac budowlano-montażowych.  

Tabela nr 12 - Rodzaje i ilości odpadów mogących powstawać w trakcie budowy 

Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość odpadu  
[Mg/rok] 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy 5,0 

17 01 02 gruz ceglany 0,5 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

2,0 

17 04 05 żelazo i stal 10,0 

17 04 07 mieszaniny metali 5,0 

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 1,0 

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie 20,0 

17 09 04 inne zmieszane odpady z budowy 5,0 

 

Oddziaływanie w zakresie gospodarki odpadowej na etapie likwidacji wiązałoby się 
z koniecznością demontażu wykorzystywanych maszyn i ciągów transportowych oraz zakładu 
przeróbczego i będzie krótkotrwałe i mało intensywne. Charakter odpadów będzie taki sam jak 
dla etapu budowy. 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaj i ilość odpadów mogących powstawać w trakcie 
likwidacji kopalni w tym również zakładu przeróbczego.  

Tabela nr 13 - Rodzaje i ilości odpadów mogących powstawać w trakcie likwidacji 

Kod odpadu Rodzaje odpadów Ilość odpadu  
[Mg/rok] 

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy 25,0 

17 01 02 gruz ceglany 1,5 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych  
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

10,0 

17 04 05 żelazo i stal 300,0 

17 04 07 mieszaniny metali 50,0 

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10 5,0 

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie 50,0 

17 09 04 inne zmieszane odpady z budowy 15,0 

 
Do prowadzenia prac rozbiórkowych Inwestor wybierze firmę posiadająca wszelkie 

wymagane prawem pozwolenia i zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami i zgodnie z treścią 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) [6] będzie ona wytwórcą 
odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy i rozbiórki obiektów lub 
urządzeń oraz sprzątania, a tym samym będzie odpowiedzialna za gospodarowanie 
wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia odpadami. 

 
7.4.1.2. Etap eksploatacji 

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21) 
[6] przepisów ustawy nie stosuje się do mas ziemnych lub skalnych usuwanych albo 
przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż wraz z ich przerabianiem, jeżeli 
koncesja na wydobywanie kopalin ze złóż udzielona na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 
2011r. - Prawo geologiczne i górnicze [31] lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania. 
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Z punktu widzenia ochrony środowiska, najlepszym rozwiązaniem jest pełne 
zagospodarowanie kopaliny głównej, niezbywalnego materiału mineralnego oraz warstwy 
nadkładu, co w efekcie daje bezodpadową gospodarkę w obszarze złoża. Takie rozwiązanie 
planuje się w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Nadkład przemieszczany w granicach wyrobiska gromadzony będzie na tymczasowych 
zwałowiskach poza granicą terenu przeznaczonego do eksploatacji lub bezpośrednio 
wykorzystywany do wypełniania wyrobiska poeksploatacyjnego w celu jego częściowego 
zalądowania w ramach prowadzonych prac rekultywacyjnych. 

Drobne części kruszywa o frakcji 0-2 mm, po procesach uszlachetniania w zakładzie 
przeróbczym, wraz z wypłukanymi zanieczyszczeniami w postaci pulpy wodnej, zakwalifikowane 
jako odpad wydobywczy, wracają do wyrobiska gdzie wykorzystywane będą do kształtowania 
terenów pogórniczych w ramach rekultywacji. 

Wnioskodawca posiada zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi 
na terenie KSM Ruda zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 1131/OS/2012 
z dnia 02.05.2012r. obejmującą gospodarowanie odpadem o kodzie 01 04 12 - Odpady 
powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 
wytwarzanym w ilości 30 000 Mg/rok. W związku z planowanym przedsięwzięciem nie będzie 
konieczne wprowadzanie żadnych zmian w w/w decyzji. 

Druga grupą odpadów, jakie mogą powstawać na terenie planowanego przedsięwzięcia to 
odpady związane z użytkowaniem maszyn i urządzeń. Wszelkie remonty sprzętu 
wykorzystywanego do wydobywania kruszywa ze złoża powinny być wykonywane poza 
bezpośrednim terenem wydobycia (np. w istniejącym zakładzie przeróbczym), co wykluczy 
możliwość powstawania odpadów z tego źródła na terenie planowanej eksploatacji. Pewne 
odpady mogą jednak powstawać w zakładzie przeróbczym, na którym znajdują się obiekty 
kubaturowe takie jak: instalacja do produkcji kruszywa oraz budynek administracyjno-socjalny. 

Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, na terenie 
kopalni należy wykluczyć możliwość magazynowania jakichkolwiek odpadów, natomiast niektóre 
rodzaje odpadów mogą być magazynowane w zakładzie przeróbczym. 

Wytwarzane odpady będą zagospodarowywane następująco: 
- odpady niebezpieczne: mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i opakowania po 

olejach, świetlówki, zaolejone czyściwo i ubrania, akumulatory, filtry, płyny hamulcowy 
i chłodzący – będą przekazywane do utylizacji specjalistycznym firmom posiadającym 
odpowiednie zezwolenia; 

- odpady inne niż niebezpieczne: kable, tworzywa sztuczne, złom, - będą przekazywane 
do odzysku specjalistycznym firmom posiadającym odpowiednie zezwolenia; 

- odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji – np. gruz z rozbiórek likwidowanych 
obiektów – wykorzystane będą we własnym zakresie (np. do niwelacji terenu). 

 

Planowane prowadzenie dalszej eksploatacji złoża „Ruda” na obszarach wskazanych 
w ramach niniejszego opracowania nie wpłynie na wzrost ilości wytwarzanych odpadów, gdyż 
nie planuje się zwiększenia ilości wykorzystywanych urządzeń czy też zakładanego 
maksymalnego wydobycia.  

Poniżej w tabelach nr 14 i 15 wyspecyfikowano rodzaje odpadów, jakie powstają obecnie 
i dalej będą powstawać na terenie obiektu wraz z przyporządkowaniem im kodu klasyfikacyjnego 
i kategorii odpadu oraz określono jednocześnie miejsce gromadzenia odpadu, jego ilość oraz 
zalecany sposób zagospodarowania. 
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Tabela nr 14 – Rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych 

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło powstawania 
odpadu 

Sposób 
zagospoda-

rowania 
odpadów  

Sposób i miejsce 
magazynowania 

1 13 01 10* 
Mineralne oleje hydrauliczne 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,300 

Wymiana zużytych 
olejów w pojazdach, 

maszynach 
i urządzeniach 

R9 

Odpady będą magazynowane  
w szczelnych, atestowanym 

pojemnikach przystosowanych 
do zbiórki olejów przepracowanych. 

Pojemniki będą znajdować się 
w magazynie olei i smarów. 

2 13 02 05* 

Mineralne oleje silnikowe, 
przekładniowe i smarowe 
niezawierające związków 
chlorowcoorganicznych 

0,250 

Wymiana zużytych 
olejów w pojazdach, 

maszynach 
i urządzeniach 

R9 

3 13 02 08* 
Inne oleje silnikowe, przekładniowe 
i smarowe 0,040 

Wymiana zużytych 
olejów w pojazdach, 

maszynach 
i urządzeniach 

R9 

4 15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środki 
ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności - bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

0,050 

Opakowania po 
wymianie olei 

hydraulicznych, 
silnikowych, 

przekładniowych oraz 
smarów w  

eksploatowanych 
w pojazdach, 
maszynach 

i urządzeniach 

D5, D15 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach 

w pomieszczeniu magazynowym 
w warsztacie mechanicznym 

5 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne (w 
tym filtry olejowe nie ujęte w innych 
grupach), tkaniny do wycierania (np. 
ścierki, szmaty), ubrania ochronne 
zanieczyszczone substancjami 
niebezpiecznymi (np. PCB) 

0,200 

Remonty, obsługa 
maszyn, zużyty 

granulat-sorbent do 
pochłaniania wycieków 

D10, D15 

Odpady będą magazynowane  
w oznakowanych pojemnikach, 

beczkach, workach 
w pomieszczeniu magazynowym 

w warsztacie mechanicznym 

6 16 01 07* Filtry olejowe 0,100 

Wymiana filtrów oleju 
w pojazdach, 
maszynach 

i urządzeniach 

R9, D10 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach 

w pomieszczeniu magazynowym 
w warsztacie mechanicznym 

7 16 02 13* 
Zużyte urządzenia zawierające 
niebezpieczne elementy inne niż 
wymienione w 16 02 09* do 16 02 12* 

0,005 

Wymiana zużytych 
lamp w 

pomieszczeniach 
biurowych i na placu 
(świetlówki, lampy 

rtęciowe) 

R4, R5, 
R11, R13 

Odpady będą gromadzone w 
sposób selektywny w kartonowych 
pudłach w wyznaczonym miejscu 

w pomieszczeniu budynku 
administracyjno-socjalnego 

8 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe 0,050 

Wymiana zużytych 
baterii i akumulatorów 

w pojazdach, 
maszynach 

i urządzeniach 

R4, R13 

Odpady nie będą magazynowane 
na terenie zakładu, tylko od razu 
przekazywane z chwilą zakupu 

nowego 

SUMA 0,995 Mg/rok 
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Tabela nr 15 – Rodzaje oraz ilości wytwarzanych odpadów innych niż niebezpieczne 

Lp. Kod 
odpadu Rodzaj odpadu 

Ilość 
odpadów 
[Mg/rok] 

Źródło 
powstawania 

odpadu 

Sposób 
zagospoda-

rowania 
odpadów  

Sposób i miejsce 
magazynowania 

1 07 02 13 Odpady z tworzyw sztucznych 1,500 

Wymiana 
zużytych sit 

poliuretanowych 
z przesiewaczy 

i maty z 
odwadniaczy 

R5 Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

2 08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż 
wymieniony w 08 03 17 

0,100 
Wymiana 

zużytych tonerów 
drukarek 

R4, R5, 
R11, R13 

Odpady będą gromadzone w sposób 
selektywny w kartonowych pudłach 

w wyznaczonym miejscu 
w pomieszczeniu budynku 
administracyjno-socjalnego 

3 16 01 03 Zużyte opony 1,000 

Wymiana 
zużytych opon 

w samochodach, 
ładowarkach 

na terenie 
zakładu 

R1, R13  
lub D1, D10 

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

4 16 01 22 Inne niewymienione elementy 0,100 

Wymiana 
zużytych filtrów 
w urządzeniach 

i pojazdach 

R4, R5, 
R11, R13 

Odpady będą magazynowane 
w oznakowanych pojemnikach 

w pomieszczeniu magazynowym 
w warsztacie mechanicznym 

5 16 01 99 Inne niewymienione odpady 5,000 

Wymiana 
zużytych taśm 

przenośnikowych 
używanych na 
terenie zakładu 
przeróbczego 

kopalni 

R1, R13  
lub D1, D10 

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

6 16 02 16 
Elementy usunięte z zużytych 
urządzeń inne niż wymienione  
w 16 02 15* 

0,100 
Wymiana 

zużytych tonerów 
drukarek 

R4, R5, 
R11, R13 

Odpady będą gromadzone w sposób 
selektywny w kartonowych pudłach 

w wyznaczonym miejscu 
w pomieszczeniu budynku 
administracyjno-socjalnego 

7 17 04 05 Żelazo i stal 10,000 

Likwidacja 
maszyn i 

urządzeń oraz ich 
zużytych 

elementów 

R4, R11, 
R13 

Odpady będą magazynowane w boksie 
obok warsztatu mechanicznego 

SUMA 17,800 Mg/rok 

 

Powstawanie w/w grup odpadów związane jest ściśle z charakterem prowadzonej 
działalności. Programowane rozwiązania obiektu przewidują odpowiednią organizację robót, która 
pozwoli utrzymać na możliwie najniższym poziomie ilość wytwarzanych odpadów. Ze względu na 
nieracjonalność ekonomiczną i ekologiczną unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych na 
terenie przedmiotowego obiektu, optymalnym rozwiązaniem będzie zlecenie przez Inwestora 
usuwania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów przez wyspecjalizowanego odbiorcę.  

Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, na terenie 
kopalni należy wykluczyć możliwość magazynowania jakichkolwiek odpadów, natomiast niektóre 
rodzaje odpadów mogą być magazynowane w zakładzie przeróbczym. 
 
7.4.2. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o odpadach [6] wprowadza się następującą hierarchię 
sposobów postępowania z odpadami: 

1. zapobieganie powstawaniu odpadów; 
2. przygotowywanie do ponownego użycia; 
3. recykling; 
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4. inne procesy odzysku; 
5. unieszkodliwianie. 

Głównym adresatem w/w obowiązków są wytwórcy/posiadacze odpadów, którzy zostali 
zobowiązani do postępowania z odpadami w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
oraz krajowymi/wojewódzkimi/powiatowymi/gminnymi planami gospodarki odpadami. 

Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, 
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów 
produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać 
powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i 
zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu 
ich użycia. 

Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej 
kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności na 
przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddaniu recyklingowi, a 
jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. 

Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym 
kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w 
kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje 
materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako 
recykling organiczny. 

Odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany 
unieszkodliwiać. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny 
sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio 
wysegregowano odpady nadające się do odzysku. 

 
7.4.3. Ewidencja odpadów 

Wytwarzający odpady jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie 
z wymogami określonymi m.in. w art. 66 i 67 ustawy o odpadach [6]. Zgodnie z art. 72 ust. 1 
dokumenty ewidencji należy przechowywać przez okres pięciu lat licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty. 

Ewidencję odpadów należy prowadzić według wzoru ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska - obecnie obowiązuje rozporządzenie z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213) [33]. 

 

7.4.4. Zasady post ępowania z odpadami niebezpiecznymi 
Zasady postępowania z wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi reguluje m.in. art. 21 

ustawy o odpadach [6], zgodnie z którym 
� zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszania 

odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszania 
odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, w tym 
rozcieńczania substancji niebezpiecznych. 

� dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, a także mieszanie 
odpadów niebezpiecznych z substancjami, materiałami lub przedmiotami, jeżeli ich 
zmieszanie służy poprawie bezpieczeństwa procesów przetwarzania odpadów 
powstałych po zmieszaniu i jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi 
wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. 

� w przypadku gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, 
substancjami, materiałami lub przedmiotami, rozdziela się je, jeżeli zostaną spełnione 
łącznie następujące warunki: 

- w procesie przetwarzania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi 
ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska; 

- jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione. 
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7.4.5. Ocena gospodarki odpadami oraz zalecenia 
Ze względu na niebezpieczeństwo przedostania się zanieczyszczeń do wód, należy 

wykluczyć możliwość magazynowania jakichkolwiek odpadów na terenie kopalni, natomiast 
niektóre rodzaje odpadów mogą być magazynowane w zakładzie przeróbczym. 

Odpady niebezpieczne, przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia w innym miejscu niż 
miejsce ich powstawania, są gromadzone i przechowywane w celu zebrania przed transportem 
partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości oraz w odpowiednim opakowaniu. Odpady 
niebezpieczne powinny być gromadzone i przechowywane w pojemnikach lub przeładowywane 
do urządzeń magazynowych. 

Sposób gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych nie może w żadnym 
przypadku wpływać negatywnie na kolejne operacje ich wykorzystywania lub unieszkodliwienia. 

Na terenie gromadzenia odpadów powinny znajdować się urządzenia i materiały gaśnicze, 
zapas sorbentów w postaci stałej do likwidacji wycieków odpadów. Teren powinien posiadać 
szczelną nawierzchnię, być ogrodzony w sposób, który uniemożliwia wejście osób postronnych 
oraz zwierząt. 

Pojemniki na odpady niebezpieczne: służące do gromadzenia i przechowywania odpadów w 
celu zebrania partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości i opakowaniu: 

� gromadzenie i przechowywanie – wyłącznie w przypadku przeznaczenia tych 
odpadów do wykorzystania lub unieszkodliwienia za wyjątkiem składowania; 

� należy umieszczać w specjalnych pojemnikach lub urządzeniach magazynowych, przy 
czym nie można mieszać ze sobą poszczególnych ich rodzajów; 

� pojemniki powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie składników 
umieszczonego w nim odpadu, pojemnik musi posiadać szczelne zamknięcie; 

� w przypadku odpadów przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwienia 
w procesach termicznych dopuszczono możliwość stosowania pojemników 
jednorazowych, które rozkładają się w tych procesach. 

Obecnie prowadzona działalność powoduje już powstawanie w/w odpadów i dalsza 
eksploatacja złoża nie wpłynie znacząco na zmianę ilości powstających odpadów. Inwestor 
obecnie jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów z zakresu gospodarowania 
odpadami i powiększenie obszaru wydobywania kruszywa nie będzie wymagać zmiany sposobu 
postępowania z wytwarzanymi odpadami pod warunkiem spełnienia założeń określonych 
w niniejszym raporcie.  

Zatem realizacja planowanego przedsięwzięcia przy zachowaniu wymagań wynikających 
z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu odzysku, unieszkodliwiania i gromadzenia 
odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

 
7.5. Ocena zagro żenia promieniowaniem, w tym elektromagnetycznym 
promieniowaniem niejonizuj ącym 

Pole elektryczne wytwarzane jest przez elementy przewodzące, znajdujące się pod 
napięciem. Wartość natężenia pola zależy od napięcia i odległości. W praktyce zwykle bywa tak, 
że im wyższe napięcie, tym większe jest natężenie pola w rozpatrywanym miejscu lub obszarze. 
Natomiast wraz z oddaleniem się od przedmiotu (urządzenia) znajdującego się pod napięciem 
natężenie pola elektromagnetycznego maleje. Wszystkie czynne urządzenia elektromagnetyczne 
wytwarzają pole elektryczne, jednakże urządzenia elektryczne niskiego napięcia wytwarzają 
wokoło siebie pola słabe i tylko w bardzo małej odległości. 

Na podstawie literatury można stwierdzić, iż przy wyznaczaniu oddziaływania pola 
elektrycznego na człowieka przyjęto pojęcie pola nieodkształconego. Z polem nieodkształconym 
mamy do czynienia wówczas, gdy do rozpatrywanej przestrzeni jeszcze nie wszedł człowiek. 
Człowiek wchodzący w tę przestrzeń odkształca pole, tak jak każdy przedmiot znajdujący się w 
tej przestrzeni. Jednocześnie wzdłuż ciała człowieka nie ma możliwości jednoznacznego 
określenia wartości natężenia pola w tych warunkach. 

Przyłącze energetyczne zlokalizowane na terenie kopalni nie wytwarza pola 
elektromagnetycznego emitującego promieniowanie niejonizujące o natężeniu stwarzającym 
zagrożenie dla zdrowia i środowiska.  
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W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzać zagrożenia dla ludzi 
w zakresie emisji promieniowania niejonizującego o wartościach pola przekraczających 
dopuszczalne normy określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 
2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów - Dz. U. Nr 192, poz. 1883 [29]. 

 
7.6. Ocena zagro żenia gleb, powierzchni ziemi oraz krajobrazu 

Przewidywany zakres prowadzenia eksploatacji złoża „Ruda” pozwala wyróżnić dwie strefy 
bezpośrednich oddziaływań na powierzchnię ziemi i komponenty przyrodnicze z nią związane: 

- strefa oddziaływań trwałych, obejmująca obszar powstania wyrobisk; 
- strefa oddziaływań okresowych obejmująca pas techniczny przyległy do wyrobisk 

związany z ruchem pojazdów, składowaniem nadkładu i innymi pracami 
towarzyszącymi wydobywaniu kruszywa. 

W pierwszym przypadku dojdzie do znacznych przekształceń powierzchni ziemi, z którymi 
będą wiązały się bezpośrednie, trwałe w skutkach zmiany dotyczące naruszenia gleby, rzeźby, 
krajobrazu, a także powierzchniowych utworów czwartorzędowych. 

W obrębie złoża objętego pracami wydobywczymi nastąpi utrata naturalnej warstwy glebowej. 
W tym przypadku jednak zakładany proces wstępnego usuwania próchniczej warstwy gleby 
przed rozpoczęciem właściwych prac eksploatacyjnych będzie jednym z czynników 
minimalizujących negatywne skutki środowiskowe. Usunięty nadkład próchniczy wstępnie 
magazynowany w pryzmach, będzie następnie wykorzystywany do prac rekultywacyjnych na 
miejscu np. w celu stabilizacji skarp wyrobisk lub rozdysponowany w inny sposób, głównie w celu 
poprawy wartości gleb na rekultywowanych terenach. 

Z górnictwem odkrywkowym niewątpliwie wiążą się znaczne przeobrażenia komponentu 
środowiska przyrodniczego, jakim jest rzeźba terenu. Obecnie płaski i generalnie niezbyt 
zróżnicowany charakter morfologiczny terenu zostanie pozytywnie zmieniony. Powstaną nowe 
formy w postaci napełnionych wodą wyrobisk poeksploatacyjnych. Wydobywanie surowców 
mineralnych będzie prowadziło do usunięcia kruszyw miejscowych do głębokości nawet 
kilkunastu metrów. Ponieważ jednak prace będą prowadzone spod lustra wody, wyrobiska te 
będą stale zawodnione, co złagodzi negatywne skutki przyrodnicze oraz poprzez zwiększenie 
wilgotności powietrza poprawi lokalnie mikroklimat dla osób korzystających z wypoczynku 
i rekreacji. 

Eksploatacja związana z wydobywaniem czwartorzędowych utworów powierzchniowych 
wykształconych w postaci żwirów i piasków, doprowadzi do usunięcia praktycznie całego profilu 
czwartorzędowych osadów w obrębie eksploatowanego złoża. Dotyczy to zarówno utworów 
przemysłowych (objętych wydobyciem), jak i nadkładu, średnio do głębokości ok. 16 m ppt, 
praktycznie aż do osiągnięcia stropu starszych warstw geologicznych, reprezentowanych przede 
wszystkim przez osady trzeciorzędowe. 

W odniesieniu do technicznej części obszaru, przylegającej do eksploatowanego złoża 
i późniejszych wyrobisk, należy mówić o zdecydowanie mniejszych zagrożeniach powierzchni 
ziemi. Czasowe formy nasypowe, związane z usunięciem nadkładu gruntu, będą ostatecznie 
rozdysponowane na miejscu lub na innych terenach.  

Planowany sposób eksploatacji złoża nie wymaga obniżania poziomu wody w basenach 
eksploatacyjnych, zatem nie będą prowadzone prace odwodnieniowe, które mogłyby wywołać 
negatywny wpływ dla okolicznych siedlisk związany z obniżaniem zwierciadła wody gruntowej. 

Planowane zagospodarowanie powiększającego się w ramach przedsięwzięcia istniejącego 
wyrobiska w kierunku zbiornika wodnego poprawi lokalny krajobraz i pozwoli na rozwój funkcji 
rekreacyjnych analizowanego obszaru. Będzie to spowodowane rozwojem różnorodnej zieleni, 
zwłaszcza zakrzewień i zadrzewień łęgowych oraz zwiększeniem atrakcyjności rekreacyjnej 
zbiorników wodnych. 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane ze 
znaczną ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny krajobraz. Jednak obszar, 
na którym planowana jest eksploatacja złoża nie należy do szczególnie cennych rolniczo (gleby o 
średnim – III i IV klasa bonitacji i niskim – V i VI klasa, potencjale użytkowym) oraz krajobrazowo, 
natomiast zakładany proces rekultywacji w kierunku wodnym spowoduje powstanie nowych, 
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antropogenicznych elementów w krajobrazie, jakimi będą zawodnione wyrobisko 
poeksploatacyjne – sztuczny zbiornik wodny z uformowanymi wyspami.  

Będą to elementy, zwłaszcza po okresie kilku lat od zakończenia eksploatacji, wzbogacające 
lokalny krajobraz i wpływające pozytywnie na lokalny mikroklimat, przez co należy traktować 
powstałe nowe elementy krajobrazu jako aspekt pozytywny przyrodniczo. 

 

7.7. Ocena zagro żenia fauny i flory 
Realizacja inwestycji spowoduje wzrost synantropizacji flory i fauny w obrębie wyrobiska, 

powiązany ze wzrostem bioróżnorodności, i utrzymanie się istniejącej struktury flory i fauny 
występującej np. w rejonie istniejących cieków i rowów. Okresowo podczas eksploatacji złoża 
zniszczeniu ulegną niewielkie części zadrzewień, które zlokalizowane są wzdłuż rowów 
melioracyjnych, a także już istniejąca flora i częściowo fauna, z dominującymi gatunkami 
synantropijnymi. Proces będzie mieć charakter bezpośredni i pośredni, a także długookresowy. 
Może mieć charakter wtórny. Na terenach budowy mogą początkowo pojawić się gatunki 
ruderalne. 

Ich występowanie może być odwracalne, mogą zostać wyparte przez chwasty segetalne oraz 
obsiane mieszanki traw po zakończeniu inwestycji. Obszar planowanej eksploatacji 
w zdecydowanej większości stanowią grunty orne, więc wpływ tych nowych gatunków na 
bioróżnorodność nie będzie znaczący. Zniszczone zadrzewienia będą odtworzone w ramach 
rekompensat środowiskowych.  

Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego 
przedsięwzięcia nie wykazała występowania chronionych siedlisk przyrodniczych.  

Stwierdzono jednak w obszarze objętym przedsięwzięciem zanik zinwentaryzowanego 
w 2011 roku siedliska występowania populacji objętego ścisłą ochroną zimowita jesiennego 
Colchicum autumnale, pospolitego w tej części doliny Odry. W miejscu wcześniejszego 
występowania zimowita jesiennego zinwentaryzowanego w ramach opracowania raportu w 2011 
roku tj. stanowiska ok. 300-400 osobników w obszarze działek nr 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 
231/5, 235/1, 235/2 i 236, w chwili obecnej znajduje się pole uprawne.  

Przedmiotowe siedlisko zimowita jesiennego Colchicum autumnale było zlokalizowane 
w całości w obszarze planowanego przedsięwzięcia, dlatego też ze względu na możliwość jego 
odtworzenia zaleca się przed rozpoczęciem prac związanych ze zdejmowaniem nadkładu 
w obszarze w/w działek przeprowadzenie w okresie jesiennym (wrzesień-październik) ponownej 
inwentaryzacji i w razie stwierdzenia występowania jego osobników w celu zabezpieczenia przed 
zniszczeniem siedliska kępy tego gatunku wraz z ręcznie wykopaną bryłą ziemi powinny zostać 
przeniesione na siedliska zastępcze - proponuje się siedlisko nr 2 zimowita jesiennego 
stwierdzone na północ na działkach 188, 189, 190. Prace powinny być wykonywane pod 
nadzorem botanicznym. 

Oddziaływanie na chronione gatunki zwierząt nie będzie istotne ze względu na brak 
odpowiednich biotopów do występowania dużej różnorodności faunistycznej. Prace związane ze 
zdejmowaniem nadkładu zalegającego nad złożem powinny odbywać poza okresem rozrodu 
większości gatunków zwierząt, przypadającym na okres kwiecień - czerwiec, co zminimalizuje 
śmiertelność zwierząt przystępujących do rozrodu na terenach przeznaczonych do przejęcia na 
cele eksploatacji złoża. 

Przed dokonaniem likwidacji przewidzianych do tego odcinków rzeki Młynówka-Rudka 
i rowów melioracyjnych nr F, 20 i 2 zaleca się wykonanie nadzoru faunistycznego, celem którego 
będzie ocena ryzyka dla płazów. W przypadku ich stwierdzenia należy dokonać przed likwidacją 
koryt cieków odłowy płazów i ich przeniesienie do przyległych odcinków rowów, które nie będą 
zagrożone likwidacją.  

W granicach planowanej eksploatacji kruszywa naturalnego stwarza się możliwość rozwoju 
różnorodności biologicznej poprzez zmianę aktualnego zagospodarowania terenu rolno-łąkowo-
zaroślowego, na wodny z użytkami zielonymi. Dotychczas prowadzona na tym terenie 
gospodarka upraw rolnych (polowych) ograniczała i częściowo eliminowała naturalną sukcesję. 

Świat zwierząt w rejonie opracowania reprezentowany jest głównie przez gatunki związane 
ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym. Obserwuje się powiększanie ich populacji w wyniku 
nowo tworzonych warunków środowiskowych poprzez dotychczasową eksploatację kruszyw 
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naturalnych. Wyrobisko wypełnione wodą i zagospodarowywane przy nich tereny jako użytki 
zielone (obszar skarp, pasów ochronnych, itp.) w rejonach gdzie zakończona została już 
eksploatacja stanowią głównie dla ptaków miejsce gnieżdżenia i żerowania. 

Zatem można stwierdzić, iż powstający w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa 
naturalnego zbiornik wodny będzie stanowić docelowo korzystny element środowiska 
przyrodniczego sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza wodnych, 
szuwarowych i łęgowych, oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe dla fauny wodnej i wodno-
lądowej – płazy, gady, niektóre ptaki i ssaki. 

 

7.8. Ocena wpływu na obszary chronione 
Na terenie przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych 

chronionych, siedlisk chronionych dyrektywą ptasią i habitatową gatunków flory i fauny, a także 
istniejących i projektowanych obszarów Natura 2000.  

W rejonie analizowanego obszaru występuje kilka form ochrony środowiska. Najważniejszym 
z nich jest Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", na terenie 
którego w jego północno-zachodniej części położone jest złoże kruszywa "Ruda". 

Ponadto w kierunku południowym w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją 
na obszarze PK "CKKRW" znajduje się Rezerwat "Łężczok", w obrębie którego wyodrębniono 
również jeden obszar sieci Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Stawy Łężczok". 
Natomiast w kierunku zachodnim w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją złoża 
"Ruda" na terenie województwa opolskiego zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu 
"Rejon Wronin-Maciowakrze". 

Ze względu na lokalny charakter planowane przedsięwzięcie w fazie realizacji,  
jak i eksploatacji nie wpłynie negatywnie na żadne formy ochrony przyrody utworzone lub 
ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.  

Na terenie planowanej inwestycji nie występują obszary Natura 2000. Nie występują na nim 
obszary z siedliskami przyrodniczymi oraz gatunkami roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
utworzony obszar Natura 2000 wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880). W oparciu o tę wiedzę oraz ze względu na charakter 
zamierzenia zdecydowanie stwierdza się brak oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
tereny związane z ochroną takiego obszaru. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie również na spójność sieci obszarów Natura 2000 
w województwie śląskim i opolskim oraz nie wpłynie na spójność pozostałych form ochrony 
przyrody w tym regionie, zarówno w trakcie jego realizacji, jak również podczas jego eksploatacji. 

Również eksploatacja złoża na obecnie występujących gruntach ornych i łąkach nie 
spowoduje istotnych negatywnych zmian w warunkach migracji. Teren nie zostanie zabudowany, 
co w przyszłości może spowodować wzrost walorów przyrodniczych i ekologicznych, 
w szczególności w obliczu wystąpienia dużego zbiornika wodnego po zakończeniu wydobywania 
kruszywa naturalnego. W długiej perspektywie czasowej należy się liczyć z bardzo dużym 
pozytywnym, pośrednim, oddziaływaniem przedsięwzięcia, które powoduje powiększenie się 
obszarów pokrytych wodami o ok. 60 ha. Na obszarach tych będą występować ponadto duże 
strefy z zadrzewieniami nadbrzeżnymi, co będzie bardzo sprzyjało występowaniu ptactwa wodno-
błotnego (również płazów) i przyczyni się do wzrostu znaczenia tego terenu w integralności sieci 
Natura 2000. 

Reasumując, mimo położenia w dolinie rzeki Odry, na potencjalnych szlakach migracyjnych 
między ostojami Natura 2000, teren przedsięwzięcia nie ma znaczenia dla podtrzymywania 
zewnętrznej spójności sieci Natura 2000. 

 
7.9. Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych 
wariantów, w tym równie ż w wypadku wyst ąpienia powa żnej awarii przemysłowej, 
a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Na analizowanym obszarze, na którym planowana jest eksploatacja złoża, nie będą 
gromadzone rodzaje i ilości substancji, które kwalifikowałyby przedsięwzięcie do zaliczenia do 
grupy zakładów o zwiększonym ryzyku lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej w myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
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rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o 
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58/2002r., poz. 535) [34]. 

W trakcie prowadzenia eksploatacji złoża mogą wystąpić awarie sprzętu (wyciek paliwa, oleju, 
smaru itp.), które stanowią zagrożenie dla środowiska, jednak uwzględniając specyfikę 
planowanego przedsięwzięcia i skalę możliwych awarii stwierdzić należy, że potencjalne sytuacje 
awaryjne na obszarze obiektu nie będą posiadać cech poważnej awarii przemysłowej. 

Eksploatacja złoża, dzięki przestrzeganiu reżimu przeglądów technicznych oraz instrukcji 
obsługi i DTR maszyn i urządzeń, prowadzona będzie w sposób ograniczający do minimum 
możliwość wystąpienia jakiejkolwiek awarii zagrażającej środowisku. 

Obiekt zlokalizowany jest w odległości ok. 25km od najbliższej granicy państwa – jest to 
granica z Republiką Czeską. Ze względu na usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, a także 
lokalny charakter oddziaływań na środowisko, które wystąpią tylko w miejscu prowadzenia 
eksploatacji złoża kruszywa, nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

8. Uzasadnienie wybranego przez wnioskodawc ę wariantu ze wskazaniem 
jego oddziaływania na środowisko  

8.1. Ludzie, ro śliny, zwierz ęta, grzyby i siedliska przyrodnicze i powietrze  

Szata roślinna i siedliska przyrodnicze 
Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego 

przedsięwzięcia nie wykazała występowania chronionych siedlisk przyrodniczych. Stwierdzono 
jednak w obszarze objętym przedsięwzięciem zanik zinwentaryzowanego w 2011 roku siedliska 
występowania populacji objętego ścisłą ochroną zimowita jesiennego Colchicum autumnale, 
pospolitego w tej części doliny Odry. Przed rozpoczęciem zdejmowania nadkładu w rejonie 
wcześniejszego występowania zaleca się przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji i w razie 
stwierdzenia odtworzenia siedliska proponuje się przenieść osobniki tego gatunku na 
zaproponowane stanowisko zastępcze, prace przy translokacji zimowita prowadzić pod nadzorem 
botanicznym. 
 

Świat zwierz ęcy  
Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanej inwestycji 

wykazuje, że teren ten należy do obszarów o średniej wartości pod względem faunistycznym. 
Występują na tym obszarze przede wszystkim gatunki pospolite, o szerokich możliwościach 
przystosowawczych, typowych dla tego obszaru. Z tego względu na terenie planowanego 
przedsięwzięcia nie planuje się zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed możliwością 
wtargnięcia do niego zwierząt. 

Prace związane ze zdejmowaniem nadkładu zalegającego nad złożem powinny odbywać poza 
okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, przypadającym na okres kwiecień - czerwiec. 
Zminimalizuje to śmiertelność zwierząt przystępujących do rozrodu na terenach przeznaczonych 
do przejęcia na cele przemysłowe. 

 

Grzyby 
Planowana inwestycja w fazie realizacji i eksploatacji nie będzie negatywnie wpływała na 

grzyby.  
 

Powi ązania elementów przyrody o żywionej i nieo żywionej i ich wzajemne oddziaływanie 
na siebie  

Zgodnie z wiedzą o strukturze i funkcjonowaniu ekosystemu oraz krajobrazu wszystkie 
scharakteryzowane powyżej elementy przyrodnicze występują we wzajemnym powiązaniu. 
Występujące elementy biotyczne (szata roślinna, fauna) są uwarunkowane elementami 
abiotycznymi i same je jednocześnie modyfikują. Przekształcenie w wyniku realizacji planu 
jednego elementu spowoduje zmiany w obrębie innych. Wprowadzenie do jednego podsystemu 
przestrzeni przyrodniczej (np. gleb) spowoduje degradację innych podsystemów (np. wód 
podziemnych). Zgeneralizowaną sieć powiązań przyrodniczych z uwzględnieniem siły 
oddziaływań dla terenu planowanego przedsięwzięcia przedstawia rys. 3.  
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Przekształcenie którejkolwiek z form rzeźby terenu nierozerwalnie związane jest z dewastacją 
powierzchniowych utworów geologicznych budujących tę formę. Zróżnicowanie rzeźby ma 
również duże znaczenie dla kształtowania się warunków mikroklimatycznych. W drugiej 
kolejności znaczenie mają zagospodarowanie terenu, w tym występowanie antropogenicznych 
zbiorników wodnych oraz roślinność. Sieć rzeczna jest podstawowym donorem oddziaływań na 
hydrogeologię, rzeźbę terenu oraz warunki mikroklimatyczne. 

Powiązania elementów abiotycznych z florą i fauną są mniej istotne ze względu na fakt 
uzależnienia występujących warunków biocenotycznych głównie od form zagospodarowania 
przestrzennego. Analiza zmienności oddziaływań oraz ich siły wskazuje, że wiodącymi 
elementami środowiska przyrodniczego, które w okresie zagospodarowania i dewastacji będą 
wpływać na pozostałe elementy są rzeźba terenu, budowa geologiczna utworów oraz sieć 
hydrograficzna. 

 
 
 

 
 

 

Rys. nr 3. Schemat powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami systemu przyrodniczego obszaru 
planowanego przedsięwzięcia 
 

8.2. Powierzchnia ziemi, z uwzgl ędnieniem ruchów masowych ziemi, klimat  
i krajobraz  

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach charakteryzujących się niską 
produktywnością, głównie ze względu na wcześniejszy sposób zagospodarowania terenu, stąd 
też można stwierdzić, że jego oddziaływanie będzie znikome. 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi w fazie przygotowania do 
eksploatacji przedsięwzięcia będzie wynikał z konieczności wykonania prac ziemnych 
związanych ze zdejmowaniem nadkładu, a później z prowadzeniem wydobycia. W trakcie 
prowadzenia eksploatacji złoża, w celu ograniczenia wpływu na powierzchnię ziemi należy 
dochować wszelkiej ostrożności, aby zapobiec ewentualnym wyciekom substancji 
ropopochodnych do gruntu z maszyn wydobywczych oraz środków transportu. 
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Krajobraz terenu, na którym zlokalizowana jest projektowana inwestycja należy zaliczyć do 
typu krajobrazu rzecznego i rolniczego. Planowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji 
wpłynie minimalnie na pogorszenie walorów krajobrazowych.  
 
8.3. Dobra materialne  

Nie przewiduje się wpływu przedsięwzięcia na dobra materialne. 
 

8.4. Zabytki i krajobraz kulturowy, obj ęte istniej ącą dokumentacj ą, w szczególno ści 
rejestrem lub ewidencj ą zabytków  

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte 
istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków.  

Zgodnie z zapisami obowiązującego w tym zakresie prawa - ustawa z dnia 23 lipca 2003r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [32] - przed przystąpieniem do wykonywania robót 
górniczych należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru 
i ustalić sposób prowadzenia eksploatacji w tym rejonie z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

Ponadto w trakcie prowadzenia eksploatacji złoża należy zachować procedury pozwalające 
na właściwe zabezpieczenie ewentualnych znalezisk archeologicznych oraz szczątków roślin 
i zwierząt kopalnych, w tym również na obszarach, na których nie zlokalizowano stanowisk 
archeologicznych. W przypadku odnalezienia stanowisk archeologicznych fakt ten należy zgłosić 
do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach celem sprawowania nadzoru. 

 
8.5. Podsumowanie 

Wpływ planowanego przedsięwzięcia opisano szczegółowo w punkcie 7 raportu. Wybrany 
przez Wnioskodawcę wariant jest prawidłowy, a z przeprowadzonej oceny wynika, że jego 
oddziaływanie na środowisko jest następujące: 

� wydobywanie surowców mineralnych doprowadzi do istotnych lokalnie przekształceń 
powierzchni ziemi, co dotyczy zarówno całkowitej utraty gleby, czwartorzędowych 
utworów, siedlisk łąkowych, a także do powstania nowych form rzeźby - wyrobisko 
poeksploatacyjne, w obrębie zakładanej eksploatacji złoża; 

� nie wystąpią istotne oddziaływania na siedliska przyległe do wyrobiska, gdyż 
eksploatacja nie prowadzi do znacznego obniżenia zwierciadła wody, a teren 
w otoczeniu wyrobiska poeksploatacyjnego w okresie porealizacyjnym zostanie 
zrekultywowany; 

� znaczne odległości planowanego przedsięwzięcia od obszarów NATURA 2000, 
a także ściśle lokalny jego charakter, wykluczają możliwość powstania jakichkolwiek 
negatywnych oddziaływań ze strony inwestycji na obszary objęte ochroną. Dotyczy to 
zarówno oddziaływań o charakterze bezpośrednim jak i pośrednim; 

� nie stwierdza się aby w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz 
późniejszego jego funkcjonowania wystąpiły bezpośrednie oraz pośrednie 
oddziaływania na obiekty zabytkowe oraz mające lokalny walor kulturowy; 

� przy zastosowaniu wskazanych w raporcie rozwiązań technicznych w hałas 
docierający do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 
zlokalizowanej w miejscowościach Ruda, Turze i Budziska z terenu objętego 
przedsięwzięciem nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów określonych 
w przepisach odrębnych; 

� projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza atmosferycznego. 
Wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu kopalni; 

� gospodarka odpadami w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzona 
będzie z zachowaniem wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych 
z zakresu odzysku, unieszkodliwiania i gromadzenia odpadów; 

� planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie o płytkim zwierciadle wód 
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gruntowych (spod lustra wody) oraz w zasięgu rzeki Odra; dotychczasowe prace 
górnicze nie przyczyniły się do pogorszenia jakości wód; nie przewiduje się również 
wystąpienia niekorzystnych czynników w związku z dalszą eksploatacją złoża, 
zwłaszcza, że prace wydobywcze nie będą źródłem powstania ścieków lub substancji 
chemicznych zanieczyszczających środowisko wodne. 

� prowadzona eksploatacja i zakładany wodny kierunek rekultywacji spowodują 
powstanie nowych, antropogenicznych elementów w krajobrazie jakim będą 
zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne; powstałe zbiorniki wodne będą stanowić 
korzystny element środowiska przyrodniczego sprzyjający rozwojowi nowych 
gatunków roślin, zwłaszcza wodnych, szuwarowych i łęgowych, oraz stwarzający 
nowe warunki siedliskowe dla fauny wodnej i wodno-lądowej; ogólnie docelowo 
polepszona zostanie lokalna wartość przyrodniczo - krajobrazowa obszaru. 

 

9. Opis przewidywanych znacz ących oddziaływa ń planowanego 
przedsi ęwzięcia na środowisko z okre śleniem metod prognozowania  

9.1. Charakterystyka oddziaływa ń bezpośrednich, po średnich i wtórnych 

Charakter inwestycji powoduje, że oddziaływania bezpośrednie na powierzchnię ziemi będą 
znaczne przede wszystkim w okresie prowadzenia eksploatacji złoża. Oddziaływania te wpłyną 
na całkowite przekształcenie warstwy glebowej i usunięcie wierzchniej warstwy gleby. Należy 
jednak zaznaczyć, że obecnie teren nie wykazuje szczególnych wartości przyrodniczych czy też 
rolniczych.  

Ocenia się, że przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko będą miały głównie charakter oddziaływań bezpośrednich, występujących w okresie 
budowy i eksploatacji złoża, w przypadku flory, fauny i krajobrazu również pośrednich.  

Do oddziaływań bezpośrednich należy również usunięcie drzew i krzewów oraz likwidacja 
odcinków cieku Młynówka-Rudka i rowów melioracji szczegółowej nr F. 20 i 2. 

 

9.2. Charakterystyka oddziaływa ń skumulowanych 
Nie przewiduje się wystąpienia istotnych oddziaływań skumulowanych. Za takie jednak 

w pewnym stopniu należy uznać dalsze przekształcanie powierzchni terenu, łącznie z wszystkimi 
wchodzącymi w jej skład komponentami (warstwa gleby, roślinność, rzeźba, utwory 
powierzchniowe, krajobraz), w nawiązaniu do zmian już istniejących, spowodowanych 
dotychczasowym zagospodarowaniem terenu.  

Analiza ta pozwala stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie wywołuje, aż tak 
niekorzystnych implikacji dla środowiska przyrodniczego i jest akceptowalnym społecznie 
rozwiązaniem. Realizacja i funkcjonowanie wiązać się będzie z wykorzystaniem niewielkiej ilości 
zasobów środowiska. 

Oddziaływania będą skumulowane, chociaż efekt kumulacji nie będzie znaczący i jest trudny 
do przewidzenia ze względu na możliwe kłopoty podczas organizacji robót. Okresowo mogą 
wystąpić prace wykonywane na różnych obszarach jednocześnie, co może w efekcie stworzyć 
efekt kumulowania oddziaływań np. hałasowych. Jednakże inwestycja w całości nie będzie, ze 
względu na izolację przestrzenną, kumulować się natychmiast z innymi przedsięwzięciami, w tym 
z istniejącym zakładem przeróbczym oddalonym o ok. 0,7 km od planowanego obszaru 
eksploatacji. 

Oddziaływania związane z eksploatacją złoża będą miały charakter oddziaływań 
długoterminowych, szczególnie dla fauny, flory, rzeźby terenu, gleb oraz walorów 
krajobrazowych. Długoterminowy będzie również pozytywny wpływ inwestycji dla ludzi, dóbr 
materialnych i dóbr kultury. Po eksploatacji powstanie zbiornik wodny, który będzie miał wyższe 
walory przyrodnicze niż obecne grunty orne i łąki. 

9.3. Opis metod prognozowania 
Przy waloryzacji środowiska przyrodniczego i ocenie zagrożenia realizacji planowanego 

przedsięwzięcia na świat roślinny i zwierzęcy, a także na glebę, rzeźbę i wartości krajobrazowe, 
posłużono się częściowo metodyką przedstawioną w „Poradniku przeprowadzania ocen 
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oddziaływania na środowisko.”, a także przedstawioną w publikacji „Zakres informacji 
przyrodniczych na potrzeby Ocen Oddziaływania na Środowisko.”. 

Do prognozy oddziaływań bezpośrednich pomocne było porównanie map istniejącego oraz 
przyszłego zainwestowania z kartowaniem terenowym, co pozwoliło na wskazanie zasięgu strat 
oraz wyodrębnienie powierzchni terenu, które podlegać będą świadomemu, planowanemu 
przekształceniu. Prognozowanie zagrożenia na poszczególne komponenty środowiska oparto na 
metodzie przyrodniczej opisowej, a więc ma ono wymiar jakościowy. 

Ocenę uciążliwości przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu wykonano metodą obliczeniową. 
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z instrukcją ITB 338/96 „ Metody określania emisji i imisji 
hałasu przemysłowego w środowisku oraz program komputerowy SON2 wersja 5 z listopada 
2013 roku. 

Oceny stanu zanieczyszczenia powietrza dokonano na EMC z użyciem programu KOMIN 
w wersji 6.06 z dnia 11.01.2003r. 

 

10. Opis przewidywanych działa ń mających na celu zapobieganie, 
zmniejszanie lub kompensowanie szkodliwych oddziały wań  
na środowisko  
W związku z niewystępowaniem znaczących negatywnych oddziaływań na przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000, a także znaczących oddziaływań na spójność przestrzenną sieci 
tych obszarów, nie zachodzą przesłanki do zastosowania kompensacji przyrodniczej 
negatywnych oddziaływań na obszary Natura 2000 w rozumieniu przepisów szczególnych ustawy 
o ochronie przyrody.  

Znaczące ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko wynika z konieczności 
zastosowania się do obowiązujących uregulowań prawnych oraz zapisów uchwalonego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym m.in.:  

� przed podjęciem działalności eksploatacyjnej, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy 
próchniczej ziemi, a następnie jej zagospodarowanie, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,  

� prace związane ze zdejmowaniem nadkładu zalegającego nad złożem powinny 
odbywać poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, przypadającym 
na okres kwiecień - czerwiec, co zminimalizuje śmiertelność zwierząt przystępujących 
do rozrodu na terenach przeznaczonych do przejęcia na cele eksploatacji złoża. 

� hałas docierający do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 
zlokalizowanej w miejscowościach Ruda, Turze i Budziska z terenu objętego 
przedsięwzięciem nie może przekraczać dopuszczalnych poziomów określonych 
w przepisach odrębnych,  

� w celu ograniczenia emisji hałasu w kierunku północno-zachodnim konieczne będzie 
utworzenie w tym rejonie na obrzeżach kopalni zwałowisk nadkładu o wysokości nie 
mniejszej niż 2,0m i długości ok. 340m (dz. nr 412 i 413) pełniących rolę ekranu 
liniowego, co zapewni zachowanie dopuszczalnych norm na terenach chronionych. 

� zachowanie filarów ochronnych rzeki Odry i Ruda, dróg powiatowych i drogi gminnej; 
� prowadzenie prawidłowej, proekologicznej gospodarki wodnej, wodno-ściekowej 

i gospodarki odpadami; 
 

W celu zapobiegania, ograniczenia i kompensacji przyrodniczej negatywnego oddziaływania 
na środowisko należy:  

� ograniczyć zasięg przestrzenny przekształceń powierzchni ziemi, 
� do komunikacji wykorzystać istniejące drogi i szlaki komunikacyjne, ograniczyć 

prowadzenie nowych ciągów komunikacyjnych,  
� odpowiednio zaprojektować niezbędne nowe trasy transportu na okres budowy 

poszczególnych elementów inwestycji,  
� do nasadzeń kompensacyjnych po zakończeniu inwestycji wykorzystywać jedynie 

gatunki rodzime i odpowiednie dla środowisk doliny rzecznej, np. wierzba szara, iwa 
biała i krucha, jesiony, dęby szypułkowe, olchy, klony polne, a także gatunki 
ciernistych krzewów głogi, róże, tarnina.  
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� miejsca czasowego składowania ziemi (nadkład) wyznaczyć w miarę możliwości na 
terenach roślinności ruderalnej lub wydeptywanej, 

� możliwie skrócić okres prowadzenia robót ziemnych i budowlanych związanych 
z realizacją inwestycji towarzyszących mających na celu umożliwienie eksploatacji 
złoża,  

� w miejscach, gdzie jest to możliwe powinno się tworzyć w ramach kompensacji 
przyrodniczej płytkie zbiorniki wodne o nieregularnej linii brzegowej i głębokości, co 
znacznie wzbogaciłoby różnorodność biologiczną tego obszaru, uzupełniając faunę 
o gatunki typowe dla zbiorników wodnych.  

 

Ze względu na zakres oraz specyfikę inwestycji, na etapie realizacji i eksploatacji zagrożenia 
dla środowiska będą niewielkie, lecz Inwestor winien zdawać sobie sprawę z możliwości 
wystąpienia takich zagrożeń. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko 
związane z jej realizacją mogą zostać ograniczone i w większości mieć charakter tymczasowy. 
Uwarunkowane to jest odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, by spełnić 
wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem 
i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne.  

Ścisłe przestrzeganie planów ocenionych wcześniej pod kątem oddziaływania na środowisko 
ma na celu zapewnienie: 

� odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego 
zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie 
doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku; 

� odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno 
jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe 
wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko; 

� jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości 
i zakresu późniejszych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem 
i pracownikami. 

 

11. Porównanie proponowanej technologii z technolog ią spełniaj ącą 
wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. - Prawo ochrony środowiska  
Planowane przedsięwzięcie nie jest związane z użyciem instalacji czy też linii produkcyjnej, 

wobec czego raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nie zawiera porównania 
proponowanej technologii z najlepszymi dostępnymi technikami BAT. 

Zastosowane procesy technologiczne i metody są typowe dla stosowanych w kraju i za 
granicą nowoczesnych technologii wydobywania i przerobu kruszyw. W proponowanych 
rozwiązaniach zminimalizowano uciążliwości procesu wydobycia kruszyw dla środowiska z 
jednoczesnym ograniczeniem zużycia wody, materiałów i energii na jednostkę produkcji. 
 

12. Obszar ograniczonego u żytkowania  
Analizowana inwestycja nie wymaga ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, 

którego utworzenie zgodnie z art. 135 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony 
środowiska” [1], dopuszcza się w przypadku, gdy mimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych poza terenem zakładu lub innego obiektu nie 
mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska. 

W oparciu o wyniki wykonanej analizy oddziaływania na środowisko, a w szczególności na 
podstawie przeprowadzonych symulacji rozprzestrzeniania się hałasu oraz zanieczyszczeń 
powietrza, można stwierdzić, iż nie ma uzasadnionych podstaw do tworzenia obszaru 
ograniczonego użytkowania. 

Zatem jedyną możliwością minimalizowania wszelkich oddziaływań na środowisko,  
są wyłącznie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne. 
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13. Analiza mo żliwych konfliktów społecznych zwi ązanych  
z planowanym przedsi ęwzięciem  
Lokalizacja przedsięwzięcia jest zgodna z zapisami miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska zatwierdzona uchwałą 
nr XXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 2 lipca 2001r., ogłoszony w Dz. Urz. 
Woj. Śląskiego nr 51, poz. 178. Obszar planowanej eksploatacji oznaczony jest symbolem 
10,2'PE UT RPO oznaczającym tereny udokumentowanych złóż kruszyw oraz przemysłu 
eksploatacyjnego, usług turystycznych i specjalistycznych ośrodków produkcji rolnej w dolinie 
rzeki Odry i Rudy.  

W okresie wykonywania prac terenowych związanych ze sporządzeniem raportu nie 
stwierdzono przejawów niechęci ze strony właścicieli i użytkowników sąsiadujących posesji. 

Nie wyklucza to jednak ponownego zaangażowania się części społeczeństwa w trakcie 
procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która zostanie 
przeprowadzona z udziałem społeczeństwa na etapie przed wydaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowań zgody na realizację zamierzonego przedsięwzięcia. 

Niniejszy raport będzie stanowił załącznik do postępowania w sprawie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stosownie do 
wymogów 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 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) [8]. 

W ramach prowadzonego postępowania organ właściwy do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody (Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska) jest 
zobligowany do: podania do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu w publicznie 
dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i 
wniosków, wskazując jednocześnie miejsce i 21-dniowy termin ich składania. Podanie do 
publicznej wiadomości następuje poprzez ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, 
w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz poprzez obwieszczenie w pobliżu miejsca 
planowanego przedsięwzięcia, a także na stronie internetowej organu właściwego do wydania 
decyzji. Burmistrz może przeprowadzić rozprawę administracyjną, otwartą dla społeczeństwa. 
Burmistrz rozpatruje zgłoszone uwagi i wnioski, wydaje decyzję i podaje do publicznej 
wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach 
wymagających udziału społeczeństwa. 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest 
wymagane zgodnie z zapisami art. 72 ust. 1 ustawy [8] m.in. przed uzyskaniem koncesji na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na 
bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w 
podziemnych wyrobiskach górniczych - na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo 
geologiczne i górnicze [8]. 

Z przeprowadzonej oceny i obliczeń wynika, że planowane przedsięwzięcie nie powinno być 
źródłem konfliktów społecznych w zakresie ochrony środowiska, gdyż nie narusza standardów 
jakości środowiska. 

 

14. Propozycja monitoringu oddziaływania planowego przedsi ęwzięcia 
na środowisko na etapie budowy i eksploatacji  

14.1. Etap realizacji 

Zgodnie z obowiązującym prawem ochrony środowiska nie stwierdza się konieczności 
monitoringu oddziaływania obiektu na stan powietrza atmosferycznego w okresie realizacji 
inwestycji. 
 

14.2. Etap funkcjonowania 

Uwzględniając charakter analizowanej inwestycji należy stwierdzić, że wprowadzenie stałego 
monitoringu lokalnego nie ma poważniejszego uzasadnienia  
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do 
wymagających prowadzenia pomiarów wielkości emisji hałasu czy zanieczyszczeń 
odprowadzanych do powietrza atmosferycznego.  

Zgodnie z zapisem § 21 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137/2006r., 
poz. 984) w przypadku stosowania do odprowadzania wód opadowych z terenu istniejącego 
zakładu przeróbczego zorganizownych systemów kanalizacyjnych ocenę spełnienia przez wody 
opadowe stawianych im wymagań dokonuje się na podstawie przeprowadzanych przez 
Wnioskodawcę co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń 
oczyszczających, a eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji 
obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w 
zeszycie eksploatacji. 

W zakresie gospodarki odpadami Inwestor jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji 
odpadów i przekazywania informacji o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz 
o sposobach ich zagospodarowania, zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

Inwestycja nie będzie wymagać prowadzenia stałych pomiarów monitoringowych. Analiza 
oddziaływania na środowisko wskazuje, że przedmiotowy projekt nie będzie oddziaływał 
na wskazane obszary sieci Natura 2000.  
 

15. Wskazanie trudno ści wynikaj ących z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowuj ąc raport  
Za bardzo istotną trudność należy uznać brak danych podstawowych o istniejącym stanie 

zagrożenia środowiska (o odpowiednim stopniu szczegółowości), które byłyby zebrane w wyniku 
wieloletnich badań przez jednostki państwowego nadzoru inspekcji ochrony środowiska 
i inspekcji sanitarnej. Takie dane upoważniają do formułowania uprawnionych stwierdzeń 
o występujących przekroczeniach lub ich braku. Brak takich danych ogranicza trafność diagnoz 
i wybranych kierunków działań minimalizujących uciążliwości we wczesnym etapie ich 
powstawania. Wiąże się to również bezpośrednio z efektywnością wydawania publicznych 
środków finansowych na działania zapobiegawcze. 

Problem opracowania oceny oddziaływania na środowisko pod względem zagrożenia 
powierzchni ziemi, roślin, zwierząt oraz krajobrazu wynika przede wszystkim z niemożliwości 
przeprowadzenia dokładnych badań i ocen dla ewentualnych przyszłych strat ekologicznych. 
Raport niniejszy przedstawia jedynie prawdopodobieństwo wystąpienia określonych problemów, 
jakie mogą wystąpić w wyniku zmiany istniejącego zagospodarowania terenu, zwłaszcza 
przekształceń bezpośrednich. Raport pozwala jedynie na subiektywne oszacowanie 
potencjalnych zmian środowiska, głównie w stosunku do oceny strat krajobrazowych (wartości 
wizualno-estetycznych), czy też zmian w funkcjonujących zgrupowaniach roślinno-zwierzęcych. 

 

16. Wnioski  
Przedsięwzięciem będzie „Zmiana granic istniejącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda 

poprzez dołączenie przylegającego obszaru o wielkości 17,72 ha leżącego na działkach 
w obrębie Ruda i Turze w gminie Kuźnia Raciborska powiat Racibórz”. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Ruda" położonego w obrębie miejscowości Ruda i Turze w związku z planowaną 
kontynuacją działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża przez KSM 
Ruda w ilości do 600 000 ton rocznie. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem 
odkrywkowym spod lustra wody gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Mixt 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie gminy Kuźnia Raciborska. Transport wydobywanej 
kopaliny odbywał się będzie bez zmian taśmociągami do istniejącego zakładu przeróbczego 
znajdującego się w południowo-wschodniej części Kopalni Surowców Mineralnych Ruda. 

Powierzchnia złoża kruszywa naturalnego "Ruda", na której prowadzona jest obecnie 
odkrywkowa eksploatacja zasobów kruszywa stanowi ok. 43,9 ha, natomiast powierzchnia 
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dodatkowego obszaru, którego włączenie w granice kopalni i późniejsza eksploatacja jest 
przedmiotem niniejszego opracowania stanowi 17,72 ha. 

Tereny projektowanej dalszej eksploatacji kruszywa ze złoża "Ruda", będącej przedmiotem 
niniejszego opracowania, obejmują dwa obszary przylegające do obecnie wyznaczonego obszaru 
i terenu górniczego KSM Ruda tj.: 

• obszar północno-zachodni o łącznej powierzchni 14,33 ha, składający się z dwóch 
części o powierzchni 14,04 ha i 0,29 ha, przewidziany do eksploatacji w I etapie; 

• obszar zachodni 3,39 ha, o łącznej powierzchni 3,39 ha, przewidziany do eksploatacji 
w II etapie. 

Całkowita powierzchnia obszaru objętego zakresem opracowania wynosić będzie 17,72 ha 
i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska 
przyjętego uchwałą nr XXXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 2 lipca 2001r. 

Lokalizacja tego typu przedsięwzięć jest z góry określona miejscem występowania złoża. W 
przypadku przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową, pojawia 
się problem zajmowania dużych obszarów zarówno pod samą kopalnię, jak i pod zwałowiska 
zewnętrzne. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach charakteryzujących się 
średnią i niską produktywnością, stąd w świetle obowiązku ochrony gruntów rolnych i nie 
przeznaczenia ich na cele nierolnicze, można stwierdzić, że jego oddziaływanie będzie znikome, 
a odpowiednio przeprowadzona rekultywacja wpłynie nawet na poprawę atrakcyjności tych 
terenów. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia 
przewiduje się wystąpienie następujących oddziaływań, w związku z którymi wymagane będzie 
podjęcie określonych działań: 

1. Udostępnienie złoża prowadzone będzie etapowo z uwzględnieniem granic 
określonych w mpzp, granic udokumentowanych zasobów złoża oraz konieczności 
zachowania filara ochronnego w rejonie drogi i polegać będzie na zdjęciu nadkładu 
przy użyciu sprzętu mechanicznego, głównie spycharek i ładowarek. Nadkład 
częściowo będzie przemieszczany w obszary złoża nie kolidujące z bieżącą 
eksploatacją, a także tworzone będą tymczasowe zwałowiska nadkładu głównie w 
rejonie filarów ochronnych od strony drogi Ruda-Budziska zapewniające dodatkowo 
ochronę przed hałasem dla istniejącej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Prace 
związane ze zdejmowaniem nadkładu zalegającego nad złożem powinny odbywać 
poza okresem rozrodu większości gatunków zwierząt, przypadającym na okres 
kwiecień - czerwiec, co zminimalizuje śmiertelność zwierząt przystępujących do 
rozrodu na terenach przeznaczonych do przejęcia na cele eksploatacji złoża. Miejsca 
czasowego składowania ziemi wyznaczyć w miarę możliwości na terenach roślinności 
ruderalnej lub wydeptywanej. Po wyeksploatowaniu złoża w rejonie utworzonych 
zwałowisk nadkład docelowo zwałowany będzie w wyrobiskach poeksploatacyjnych 
do poziomu istniejącego terenu. 

2. Eksploatacja kruszyw naturalnych spowoduje przede wszystkim zmiany w rzeźbie 
terenu oraz zmiany stosunków wodnych, jednakże stosowana metoda eksploatacji nie 
będzie wymagała sztucznego obniżenia naturalnego zwierciadła wód gruntowych 
w basenach eksploatacyjnych, nie będą prowadzone prace odwodnieniowe i nie 
nastąpi zasadnicza zmiana stosunków i warunków wodnych w przyległym terenie. 

3. W trakcie udostępniania złoża oraz prowadzenia eksploatacji złoża, w celu 
ograniczenia wpływu na powierzchnię ziemi należy dochować wszelkiej ostrożności, 
aby zapobiec ewentualnym wyciekom substancji ropopochodnych do gruntu 
z użytkowanego sprzętu mechanicznego i maszyn wydobywczych oraz środków 
transportu. 

4. W ramach przedsięwzięcia zostanie zlikwidowany odcinek cieku Młynówka-Rudka na 
długości ok. 220m oraz część rowów melioracyjnych nr 2 (na długości ok. 90m), nr 20 
(na długości ok. 520m) i nr F (na długości ok. 220m). Likwidacja koryta cieku i rowów 
na przedmiotowych odcinkach polegać będzie na rozebraniu ziemnych skarp i dna 
w ramach zdejmowania nadkładu na danym obszarze przez sprzęt mechaniczny. 



RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSI ĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

Zmiana granic istniej ącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda poprzez doł ączenie przylegaj ącego  
obszaru o wielko ści 17,72 ha le żącego na działkach w obr ębie Ruda i Turze w gminie Ku źnia Raciborska 

 

Biuro Projektowe ECO-UNIT    ul. Cygana 4/213    45-131 Opole 82 
tel. 77 442-81-18, 606 101 958; zespół autorski: dr Krzysztof Spałek, mgr inż. Marek Klyk, mgr inż. Witold Piekarz 

5. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanego 
przedsięwzięcia nie wykazała występowania chronionych siedlisk przyrodniczych, 
stwierdzono jednak w obszarze objętym przedsięwzięciem zanik zinwentaryzowanego 
w 2011 roku siedliska występowania populacji objętego ścisłą ochroną zimowita 
jesiennego Colchicum autumnale, pospolitego w tej części doliny Odry. Przed 
rozpoczęciem zdejmowania nadkładu w rejonie wcześniejszego występowania zaleca 
się przeprowadzenie ponownej inwentaryzacji i w razie stwierdzenia odtworzenia 
siedliska proponuje się przenieść osobniki tego gatunku na zaproponowane 
stanowisko zastępcze, prace przy translokacji zimowita prowadzić pod nadzorem 
botanicznym. 

6. Szczegółowa inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszaru planowanej 
inwestycji wykazuje, że teren ten należy do obszarów o średniej wartości pod 
względem faunistycznym. Występują na tym obszarze przede wszystkim gatunki 
pospolite, o szerokich możliwościach przystosowawczych, typowych dla tego 
obszaru. Z tego względu na terenie planowanego przedsięwzięcia nie planuje się 
zabezpieczenia miejsca wykonywanych robót przed możliwością wtargnięcia do niego 
zwierząt. Przed dokonaniem likwidacji przewidzianych do tego odcinków rzeki 
Młynówka-Rudka i rowów melioracyjnych nr F, 20 i 2 zaleca się wykonanie nadzoru 
faunistycznego, celem którego będzie ocena ryzyka dla płazów. W przypadku ich 
stwierdzenia należy dokonać przed likwidacją koryt cieku i rowów odłowy płazów i ich 
przeniesienie do przyległych odcinków, które nie będą zagrożone likwidacją. 

7. Hałas docierający do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej 
zlokalizowanej w miejscowościach Ruda, Turze i Budziska z terenu objętego 
przedsięwzięciem nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów określonych 
w przepisach odrębnych, w celu ograniczenia emisji hałasu w kierunku północno-
zachodnim konieczne będzie utworzenie w tym rejonie na obrzeżach kopalni 
zwałowisk nadkładu o wysokości nie mniejszej niż 2,0m pełniących rolę ekranu 
liniowego, co zapewni zachowanie dopuszczalnych norm na terenach chronionych. 
Zakłada się wykonanie wału ziemnego o wysokości 2,0m i długości ok. 340m 
w obszarze działek nr 412 i 413. 

8. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla powietrza atmosferycznego, 
gdyż przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie 
obowiązujące w chwili obecnej normy są dotrzymane. Wyniki obliczeń wykazały, że 
nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych w powietrzu 
atmosferycznym poza granicami terenu kopalni; 

9. Gospodarka odpadami w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przy 
zachowaniu wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu 
odzysku, unieszkodliwiania i gromadzenia odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

10. Do komunikacji wykorzystać istniejące drogi i szlaki komunikacyjne, ograniczyć 
prowadzenie nowych ciągów komunikacyjnych, odpowiednio zaprojektować 
niezbędne nowe trasy transportu na okres budowy poszczególnych elementów 
inwestycji i późniejszej eksploatacji,  

11. Do nasadzeń kompensacyjnych po zakończeniu inwestycji wykorzystywać jedynie 
gatunki rodzime i odpowiednie dla środowisk doliny rzecznej, np. wierzba szara, iwa 
biała i krucha, jesiony, dęby szypułkowe, olchy, klony polne, a także gatunki 
ciernistych krzewów głogi, róże, tarnina.  

12. W miejscach, gdzie jest to możliwe powinno się tworzyć w ramach kompensacji 
przyrodniczej płytkie zbiorniki wodne o nieregularnej linii brzegowej i głębokości. 
Znacznie wzbogaciłoby to różnorodność biologiczną tego obszaru, uzupełniając faunę 
o gatunki typowe dla zbiorników wodnych.  

 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane 
ze znaczną ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny krajobraz. Jednak 
obszar, na którym planowana jest eksploatacja złoża nie należy do szczególnie cennych rolniczo, 
przyrodniczo czy krajobrazowo, natomiast zakładany proces rekultywacji w kierunku wodnym 
spowoduje powstanie nowych, antropogenicznych elementów w krajobrazie, jakimi będą 
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zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne – sztuczne zbiorniki wodne. Będą to elementy, 
zwłaszcza po okresie kilku lat od zakończenia eksploatacji, wzbogacające lokalny krajobraz 
i wpływające pozytywnie na lokalny mikroklimat, przez co należy traktować powstałe nowe 
elementy krajobrazu jako aspekt pozytywny przyrodniczo. 

 

17. Streszczenie w j ęzyku niespecjalistycznym  
Administracyjnie zakres opracowania obejmuje tereny złoża kruszywa naturalnego „Ruda" 

znajdującego się na obszarze miejscowości Ruda i Turze w gminie Kuźnia Raciborska, która 
położona jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, w obszarze powiatu 
raciborskiego. Obszar przedsięwzięcia zlokalizowany jest w dolinie rzeki Odry ok. 10 km na 
północny-wschód od miasta Racibórz oraz ok. 2,5 km na zachód od miasta Kuźnia Raciborska.  

Przedsięwzięciem będzie „Zmiana granic istniejącej Kopalni Surowców Mineralnych Ruda 
poprzez dołączenie przylegającego obszaru o wielkości 17,72 ha leżącego na działkach 
w obrębie Ruda i Turze w gminie Kuźnia Raciborska powiat Racibórz”. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa 
naturalnego "Ruda" położonego w obrębie miejscowości Ruda i Turze w związku z planowaną 
kontynuacją działalności polegającej na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża przez KSM 
Ruda w ilości do 600 000 ton rocznie. Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem 
odkrywkowym spod lustra wody gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Mixt 
Sp. z o.o. kruszywa naturalnego w tym rejonie gminy Kuźnia Raciborska. 

Planowane zamierzenie obejmuje uzyskanie zmiany koncesji obejmującej możliwość 
wydobywania kruszywa ze złoża na dodatkowym terenie i rozpoczęcie eksploatacji kruszywa 
z jego transportem na obecnie działający zakład przeróbczy. Transport wydobywanej kopaliny 
odbywał się będzie bez zmian taśmociągami do istniejącego zakładu przeróbczego znajdującego 
się w południowo-wschodniej części Kopalni Surowców Mineralnych Ruda. 

Powierzchnia złoża kruszywa naturalnego "Ruda", na której prowadzona jest obecnie 
odkrywkowa eksploatacja zasobów kruszywa stanowi ok. 43,9 ha, natomiast powierzchnia 
dodatkowego obszaru, którego włączenie w granice kopalni i późniejsza eksploatacja jest 
przedmiotem niniejszego opracowania stanowi 17,72 ha. 

Tereny projektowanej dalszej eksploatacji kruszywa ze złoża "Ruda", będącej przedmiotem 
niniejszego opracowania, obejmują dwa obszary przylegające do obecnie wyznaczonego obszaru 
i terenu górniczego KSM Ruda tj.: 

• obszar północno-zachodni o łącznej powierzchni 14,33 ha, składający się z dwóch 
części o powierzchni 14,04 ha i 0,29 ha, przewidziany do eksploatacji w I etapie; 

• obszar zachodni 3,39 ha, o łącznej powierzchni 3,39 ha, przewidziany do eksploatacji 
w II etapie. 

Całkowita powierzchnia obszaru objętego zakresem opracowania wynosić będzie 17,72 ha 
i jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kuźnia Raciborska 
przyjętego uchwałą nr XXXV/245/2001 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z 2 lipca 2001r. 

Teren złoża planowany do eksploatacji w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie 
przekształcony. Łąki i pola uprawne, które obecnie go pokrywają, zostaną przekształcone 
docelowo w zbiornik wodny. Ponadto zostanie zlikwidowany odcinek cieku Młynówka-Rudka na 
długości ok. 220m oraz część przebiegających w obszarze planowanej eksploatacji rowów 
melioracyjnych nr 2 (na długości ok. 90m), nr 20 (na długości ok. 520m) i nr F (na długości 
ok. 220m). Likwidacja koryta cieku i rowów na przedmiotowych odcinkach polegać będzie na 
rozebraniu ziemnych skarp i dna w ramach zdejmowania nadkładu na danym obszarze przez 
sprzęt mechaniczny wykorzystywany stale na terenie kopalni (spychacz, ładowarki, wozidła). 

Część zbiornika wodnego (wyrobiska) zostanie zalądowana frakcjami poniżej 2 mm 
powstałymi w trakcie przeróbki kopaliny oraz nadkładem zdjętym z powierzchni złoża.  

Przy złożu w części południowo-wschodniej znajduje się teren, na którym zlokalizowany jest 
zakład przeróbczy, zaplecze kopalni, magazyny wyrobów gotowych oraz droga wywozu 
produktów.  

W rejonie analizowanego obszaru występuje kilka form ochrony środowiska. Najważniejszym 
z nich jest Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich", na terenie 
którego w jego północno-zachodniej części położone jest złoże kruszywa "Ruda". 
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Ponadto w kierunku południowym w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją 
na obszarze PK "CKKRW" znajduje się Rezerwat "Łężczok", w obrębie którego wyodrębniono 
również jeden obszar sieci Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków "Stawy Łężczok". 
Natomiast w kierunku zachodnim w odległości około 5 km od terenu objętego eksploatacją złoża 
"Ruda" na terenie województwa opolskiego zlokalizowany jest Obszar Chronionego Krajobrazu 
"Rejon Wronin-Maciowakrze". 

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym spod lustra wody 
gruntowej i stanowić będzie dalszy etap wydobywania przez Mixt Sp. z o.o. kruszywa naturalnego 
w tym rejonie gminy Kuźnia Raciborska. Praca kopalni przewidywana jest generalnie w systemie 
dwu zmianowym w porze dziennej. 

Lokalizacja tego typu przedsięwzięć jest z góry określona miejscem występowania złoża. 
W przypadku przedsięwzięcia związanego z wydobywaniem kopalin metodą odkrywkową, 
pojawia się problem zajmowania dużych obszarów zarówno pod samą kopalnię, jak i pod 
zwałowiska zewnętrzne. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na gruntach 
charakteryzujących się średnią i niską produktywnością, stąd w świetle obowiązku ochrony 
gruntów rolnych i nie przeznaczenia ich na cele nierolnicze, można stwierdzić, że jego 
oddziaływanie będzie znikome, a odpowiednio przeprowadzona rekultywacja wpłynie nawet na 
poprawę atrakcyjności tych terenów. 

Na omawianym terenie w związku z prowadzoną obecnie i planowaną dalszą eksploatacją 
złoża kruszyw „Ruda” nie przewiduje się realizacji obiektów, które wpłyną na wzrost ilości 
pobieranej wody oraz odprowadzanych ścieków. Zakres planowanego przedsięwzięcia 
na obecnym etapie nie przewiduje budowy nowych urządzeń kanalizacyjnych związanych 
ze zorganizowanym odprowadzaniem ścieków bytowych czy też wód opadowych i roztopowych 
zobszaru objętego przedsięwzięciem. 

Wpływ przedsięwzięcia na środowisko wodne jest różny z uwagi na przyczyny i intensywność 
oddziaływania w fazie budowy i w fazie eksploatacji. Wpływ w fazie budowy ze względu 
na zakres robót (wykonanie nowych odcinków taśmociągów, zmiana lokalizacji linii 
energetycznej) charakteryzuje się nieco mniejszą ilością rodzajów oddziaływań niż w fazie 
eksploatacji, która będzie związana z bezpośrednią ingerencją w środowisko wodno-gruntowe. 
Wiąże się to ze zmianą naturalnych warunków geomorfologicznych, geologicznych 
i hydrogeologicznych w związku z eksploatacją złoża. 

W trakcie eksploatacji złoża kruszywa mamy do czynienia przede wszystkim z naruszeniem 
równowagi hydrodynamicznej i zanieczyszczeniem wód podziemnych. W trakcie wybierania 
i przemieszczania utworów przypowierzchniowych stanowiących dla wodonośców naturalną 
warstwę ochronną i izolacyjną, następuje skrócenie drogi, a więc i czasu migracji zanieczyszczeń 
pochodzących z niewłaściwie obsługiwanego sprzętu (napędzanych olejem napędowym lub 
benzyną pojazdów, spycharek, koparek itp). Zagrożeniem dla środowiska wodno-gruntowego jest 
również nieodpowiednie zabezpieczenie podłoża na terenie istniejącego zakładu przeróbczego. 

Przedstawione powyżej zagrożenia muszą być wyeliminowane poprzez odpowiednie 
przedsięwzięcia techniczne na etapie projektowania, prowadzenia prac budowlanych 
i eksploatacji złoża. Zastosowane rozwiązania mają na celu ograniczenie do minimum możliwość 
zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych. 

Ponadto planowane przedsięwzięcie wykazuje zgodność z "Planem gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry" oraz celami RDW, dlatego tez brak jest przesłanek 
dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami, jak 
również z planami i wytycznymi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji stwierdzono występowanie jednego 
chronionego gatunku rośliny. Nie stwierdzono występowania grzybów ściśle chronionych prawem 
polskim. 

Na terenie sąsiadującym z planowanym przedsięwzięciem stwierdzono występowanie 
zimowita jesiennego Colchicum autumnale: kategoria zagrożenia w woj. śląskim – VU (narażony) 
(Parusel, Urbisz red. 2012), w postaci dwóch siedlisk: 

• Siedlisko 1 - około 500 osobników skupionych w ok. 120 kępach tego gatunku 
stwierdzono w dolinie rowu na działce nr 419 w odległości ok. 100m na zachód od 
obszaru planowanej eksploatacji w etapie I przedsięwzięcia; 
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• Siedlisko 2 - około 80 osobników pojedynczych tego gatunku stwierdzono na łące 
w rejonie rowu na działkach nr 188, 189, 190 w odległości ok. 20m na północ od 
obszaru planowanej eksploatacji w etapie I przedsięwzięcia (powyżej drogi Budziska-
Ruda).  

Planowane przedsięwzięcie nie zagraża powyższym siedliskom. 
W miejscu wcześniejszego występowania zimowita jesiennego Colchicum autumnale 

zinwentaryzowanego w ramach opracowania raportu w 2011 roku tj. stanowiska ok. 300-400 
osobników w obszarze działek nr 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 235/1, 235/2 i 236, 
stwierdzono zanik siedliska. W chwili obecnej znajduje się pole uprawne.  

Przedmiotowe siedlisko zimowita jesiennego Colchicum autumnale było zlokalizowane 
w całości w obszarze planowanego przedsięwzięcia, dlatego też ze względu na możliwość jego 
odtworzenia zaleca się przed rozpoczęciem prac związanych ze zdejmowaniem nadkładu 
w obszarze w/w działek przeprowadzenie w okresie jesiennym (wrzesień-październik) ponownej 
inwentaryzacji i w razie stwierdzenia występowania jego osobników w celu zabezpieczenia przed 
zniszczeniem siedliska kępy tego gatunku wraz z ręcznie wykopaną bryłą ziemi powinny zostać 
przeniesione na siedliska zastępcze - proponuje się siedlisko nr 2 stwierdzone na północ na 
działkach 188, 189, 190. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem botanicznym. 

Oddziaływanie na chronione gatunki zwierząt nie będzie istotne ze względu na brak 
odpowiednich biotopów do występowania dużej różnorodności faunistycznej. Powstanie wyrobisk 
poeksploatacyjnych stworzy możliwość rozwoju różnorodności biologicznej poprzez zmianę 
aktualnego zagospodarowania terenu rolno-łąkowo-zaroślowego, na wodny z użytkami zielonymi. 
Dotychczas prowadzona na tym terenie gospodarka upraw rolnych (polowych) ograniczała i 
częściowo eliminowała naturalną sukcesję. 

Świat zwierząt w rejonie opracowania reprezentowany jest głównie przez gatunki związane 
ze środowiskiem wodnym i wodno-lądowym. Obserwuje się powiększanie ich populacji w wyniku 
nowo tworzonych warunków środowiskowych poprzez dotychczasową eksploatację kruszyw 
naturalnych. Wyrobiska wypełnione wodą i zagospodarowywane przy nich tereny jako użytki 
zielone stanowią głównie dla ptaków miejsce gnieżdżenia i żerowania. 

Zatem można stwierdzić, iż powstające w wyniku prowadzonej eksploatacji kruszywa 
naturalnego zbiorniki wodne będą stanowić korzystny element środowiska przyrodniczego 
sprzyjający rozwojowi nowych gatunków roślin, zwłaszcza wodnych, szuwarowych i łęgowych, 
oraz stwarzający nowe warunki siedliskowe dla fauny wodnej i wodno-lądowej – płazy, gady, 
niektóre ptaki i ssaki. 

Przeprowadzona analiza wykazała, że w zakresie ochrony powietrza wszelkie obowiązujące 
w chwili obecnej normy są dotrzymane. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie uciążliwe dla 
powietrza atmosferycznego. Wyniki obliczeń wykazały, że nie będzie powodować przekroczeń 
wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza granicami terenu kopalni. 

Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje również przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na podstawie wykonanych obliczeń można 
stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie spowoduje przekroczenia w porze dziennej 
akustycznych standardów jakości środowiska na obszarach chronionych o charakterze zabudowy 
zagrodowej czy jednorodzinnej. 

Również gospodarka odpadami w ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia przy 
zachowaniu wymagań wynikających z odpowiednich uregulowań prawnych z zakresu odzysku, 
unieszkodliwiania i gromadzenia odpadów nie budzi zastrzeżeń. 

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie w istotny sposób na pogorszenie stanu istniejącego 
środowiska w tym wód powierzchniowych i podziemnych, a także wykazuje zgodność z "Planem 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry" oraz celami Dyrektywy 2000/60/WE 
(RDW), dlatego tez brak jest przesłanek dyskwalifikujących przedsięwzięcie jako niezgodne 
z obowiązującymi przepisami i normami, jak również z planami i wytycznymi. 

Reasumując należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie istotnie jest związane 
ze znaczną ingerencją w powierzchnię ziemi, rzeźbę terenu oraz lokalny krajobraz. Jednak 
obszar, na którym planowana jest eksploatacja złoża nie należy do szczególnie cennych rolniczo, 
przyrodniczo czy krajobrazowo, natomiast zakładany proces rekultywacji w kierunku wodnym 
spowoduje powstanie nowych, antropogenicznych elementów w krajobrazie, jakimi będą 
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zawodnione wyrobiska poeksploatacyjne – sztuczne zbiorniki wodne. Będą to elementy, 
zwłaszcza po okresie kilku lat od zakończenia eksploatacji, wzbogacające lokalny krajobraz 
i wpływające pozytywnie na lokalny mikroklimat, przez co należy traktować powstałe nowe 
elementy krajobrazu jako aspekt pozytywny przyrodniczo. 
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