
Dobromierz, dnia 28 października 2016 r.

RBiR.6220.8.6.2016

wg rozdzielnika

POSTANOWIENIE

Na  podstawie  art.  123  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 69 ust. 3 oraz 

art.  66  ustawy z  dnia  3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego 

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

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 353 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku  Pana 

Adriana  Pietrasa  Wiceprezesa  Zarządu  Komplementariusza  spółki  Borowskie  Kopalnie 

Granitu i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k. Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom

postanawiam

I  -  określić  dla  planowanego  przedsięwzięcia  polegającego  na  kontynuowaniu  eksploatacji  

złoża granitu "Borów" w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych zakres raportu 

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który winien być zgodny z art. 66 ustawy

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

społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawierać elementy, tj.:

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 2004 r. 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 
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zabytkami; 

3a) opis krajobrazu, w którym dane przedsięwzięcie ma być zlokalizowane; 

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, 

da) krajobraz, 

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a–da;

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)  jeżeli  planowane  przedsięwzięcie  jest  związane  z  użyciem  instalacji,  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 
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ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia 

terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

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. 

II - określić następujące elementy wymagające szczegółowej analizy:

1) wpływ planowanej inwestycji na środowisko akustyczne uwzględniający wszystkie 

źródła  dźwięku  oraz  położenie  i  status  terenów  chronionych  akustycznie -  analiza  tego 

oddziaływania  winna  być  dokonana  dla  najmniej  korzystnych  z  punktu  widzenia  ochrony 

środowiska  parametrów  inwestycji,  a  wyniki  tej  analizy  winny  być  przedstawione  w  formie 

graficznej;

2)  oddziaływanie przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne,  w tym opis zagrożeń 

wynikających z zapylenia powstałego w czasie prac wydobywczych, przeróbczych i transportu 

kopaliny;

3) wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, w tym środowisko hydrogeologiczne 

inwestycji  -  należy  scharakteryzować  wszystkie  procesy,  które  mogą  ten  wpływ  wywierać,

w szczególności gospodarkę wodno - ściekową zakładu, procedury postępowania z odpadami oraz 

postępowania w sytuacjach awaryjnych mogących powodować zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

lub wód;
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4)  wpływ  inwestycji  na  wody  powierzchniowe  i  podziemne,  w  tym  na  ryzyko 

nieosiągnięcia  celów  środowiskowych  zawartych  w  "Planie  gospodarowania  wodami  na 

obszarze dorzecza Odry" (M. P. Nr 40, poz. 451);

5) wpływ przedsięwzięcia na gatunki grzybów, roślin i zwierząt chronionych na mocy 

rozporządzeń Ministra Środowiska: 

- z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1409), 

- z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1348),

- z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U z 2014 r. 

poz. 1408);

6)  oddziaływanie  inwestycji  na  siedliska  przyrodnicze  i  siedliska  gatunków  roślin

i  zwierząt  wymienione w rozporządzeniu Ministra  Środowiska z  dnia 13 kwietnia  2010 r.

w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty,  a  także  kryteriów  wyboru  obszarów  kwalifikujących  się  do  uznania  lub 

wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);

7) wpływ inwestycji na krajobraz;

8)  skumulowane  oddziaływanie  na  środowisko,  w  tym  oddziaływanie  związane

z  pracami  strzałowymi  oraz  oddziaływanie  na  środowisko  przyrodnicze,  w  szczególności 

siedliska przyrodnicze oraz miejsca bytowania i rozrodu zwierząt, przedmiotowej inwestycji

z innymi funkcjonującymi obecnie lub planowanymi kopalniami w rejonie przedsięwzięcia,

w tym w miejscowości Kostrza, Borów i Gniewków.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 sierpnia 2016 r. uzupełnionym w dniu 23 sierpnia 2016 r. Pan Adrian 

Pietras  Wiceprezes  Zarządu  Komplementariusz  spółki Borowskie  Kopalnie  Granitu

i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom zwrócił się 

do Wójta Gminy Dobromierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu eksploatacji złoża granitu "Borów" 

w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych.   Do wniosku dołączono wymagane 

przepisami art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

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

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dokumenty. Po ich przeanalizowaniu, 
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przedmiotową inwestycję zgodnie z §2 ust. 1 pkt 27 lit. "a", tj. wydobywanie kopalin ze złoża 

metodą  odkrywkową  na  powierzchni  obszaru  górniczego  nie  mniejszej  niż  25  ha 

rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowano do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art.  71 ust.  2 pkt 1 ustawy

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.

Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wymagane  dla  planowanych  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko. 

Wójt Gminy Dobromierz pismem z dnia 15 września 2016 r. znak RBiR.6220.8.1.2016, na 

podstawie na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.  zm.)  oraz  art.  73  ust.  1  ustawy  z  dnia

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

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

z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia 

polegającego  na kontynuowaniu  eksploatacji  złoża  granitu  "Borów"  w  nowych  granicach

z  użyciem  materiałów  wybuchowych.  Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania 

administracyjnego zostało  zostało  podane  do  publicznej  wiadomości,  poprzez:  1)  udostępnienie 

informacji  na  stronie  www.bip.dobromierz.pl;  2)  ogłoszenie  informacji  poprzez  obwieszczenie 

umieszczone na  tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Dobromierz;  3)  ogłoszenie  informacji  poprzez 

obwieszczenie umieszczone na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Borów (gm. Dobromierz)

i Kostrza (gm. Strzegom); 4) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Strony postępowania zostały 

zawiadomione poprzez obwieszczenie z dnia 15 września 2016 r. znak RBiR.6220.8.2.2016.

Dnia 15 września 2016 r. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353

z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we  Wrocławiu  o  wydanie  opinii  w  sprawie  zakresu  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu 

przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  zawsze  znacząco 

oddziaływać na środowisko.

Dnia  16  września  2016  r.  w  publicznie  dostępnym  wykazie,  aplikacji  utrzymywanej
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i  administrowanej  przez  Ministerstwo  Środowiska  "Ekoportal",  zamieszczono  dane  o  wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.10.2016 r.)  znak 

WOOŚ.4240.799.2016.MS.1  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu 

poinformował,  że  ze  względu na  konieczność  rzetelnego przeanalizowania  zebranego materiału 

dowodowego, stanowisko organu zostanie wyrażone w terminie do 17 października 2016 r. Wójt 

Gminy Dobromierz dnia 7 października 2016 r. (pismo znak RBiR.6220.8.4.2016) poinformował 

poinformował o  tym strony postępowania zgodnie z  art.  49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  w  piśmie  z  dnia

17  października  2016  r.  (data  wpływu  do  tut.  Urzędu:  21.10.2016  r.)  znak 

WOOŚ.4240.799.2016.MS.2 wyraził opinię, iż zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia

polegającego  na kontynuowaniu  eksploatacji  złoża  granitu  "Borów" w nowych  granicach

z  użyciem  materiałów  wybuchowych  powinien  być  zgodny  z  art.  66  ustawy  z  dnia

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

społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz określił elementy wymagające szczegółowej 

analizy.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z §2 ust. 1 pkt 27 lit. "a", tj. wydobywanie kopalin 

ze  złoża metodą odkrywkową na powierzchni  obszaru górniczego nie  mniejszej  niż  25 ha 

rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowano do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Dla terenu inwestycji obowiązują zapisy uchwał:

• Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów (Dz. 

Urz. Woj. Doln. nr 86, poz. 1780);

• Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  obszarów  wiejskich  dla  części  pólnocno  - 

zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, 

Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów (Dz. Urz. Woj. Doln. nr 8 poz. 255).

Według  zapisów  wymienionych  aktów  prawnych  obszar  inwestycji  stanowi  teren  eksploatacji 

surowców,  dla  których  wskazano  warunki  zagospodarowania  tego  obszaru:  tereny eksploatacji, 

przeróbki  i  uszlachetniania  kruszywa oraz zwałowiska nakładu.  Planowane przedsięwzięcie  jest 

6



zatem zgodne z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Przedsiębiorca obecnie prowadzi eksploatację złoża granitu "Borów" w granicach obszaru 

górniczego  "Borów  II"  o  powierzchni  70,29  ha,  wyznaczonego  decyzją  Ministra  Ochrony 

Środowiska  Zasobów  Naturalnych  i  Leśnictwa  z  dnia  08.08.1996  r.  znak  Bkk-1416/MM/96. 

Wyznaczony ww.  decyzją  teren  górniczy "Borów II"  posiada  powierzchnię  297,84  ha.  Według 

nowych założeń projektowych eksploatacja złoża "Borów" prowadzona będzie w obrębie dwóch 

obszarów  górniczych:  obszaru  górniczego  "Borów  III  -  Pole  14",  obejmującego  tereny

o powierzchni 29,22 ha leżące w granicach administracyjnych wsi Borów w gminie Dobromierz 

oraz obszaru górniczego "Borów III - Pole 50" obejmującego tereny o powierzchni 10,34 ha leżące 

w granicach administracyjnych wsi Kostrza w gminie Strzegom. Eksploatacja w dalszym ciągu 

będzie prowadzona metodą odkrywkową polegającą w tym przypadku na wydobywaniu materiału 

blocznego,  urabianego  z  użyciem wiercących,  materiałów wybuchowych,  palników wrębowych

i lin diamentowych. Wielkość rocznego wydobycia wynosić będzie do 350 000 ton. W kopalni 

będzie także prowadzona obróbka ręczna i mechaniczna bloków granitowych na foremne elementy 

budowlane  i  drogowe  oraz  przeróbka  mechaniczna  niektórych  partii  wydobytego  granitu  na 

kruszywa.

W  wyniku  zmian  granic  pionowych  i  poziomych  złoża  dokonanych  w  dodatku  do 

dokumentacji  geologicznej  udokumentowano  77  039  190  ton  zasobów  operatywnych  (do 

wydobycia).  Przy  założeniu,  że  wielkość  rocznego  wydobycia  nie  ulegnie  zmianie  i  będzie 

dochodzić  maksymalnie  do 350 000 ton szacunkowy czas prowadzenia eksploatacji  to  220 lat. 

Nieruchomości zajęte na potrzeby planowanej działalności to części działek nr 2/39 i 2/40 obręb 

Borów (obszar górniczy "Borów III  - Pole 14") oraz część działki nr 250/6 obręb Kostrza (obszar 

górniczy "Borów III  - Pole 50"). Dalsze udostępnienie złoża będzie polegać na zdjęciu nakładu

w granicach projektowanych obszarów górniczych. Zdejmowanie nakładu będzie prowadzone do 

granic złoża, z pozostawieniem pasów ochronnych dla granic nieruchomości gruntowych. Masy 

ziemne i skalne nakładu będą zwałowane w zwałowisku zewnętrznym, zlokalizowanym na działce 

nr 2/39 obręb Borów, a w dalszej perspektywie czasowej - również na części działki nr 2/40 obręb 

Borów.  Po  zdjęciu  nakładu  wydobycie  granitu  prowadzone  będzie  w  głąb  złoża.  W  kopalni 

prowadzony będzie transport urobku: pionowy - za pomocą dźwigów samojezdnych i stacjonarnych 

oraz poziomy - z użyciem ładowarek (nośników bloków) i samochodów.

Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  będzie  poza  granicami  obszarów chronionych 

wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. 

poz.  1651 z późn.  zm.) w tym poza obszarami Natura 2000 (najbliżej  położony obszar mający 

znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 znajduje się w odległości ok. 8 
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km).

Prace strzałowe jak również funkcjonowanie zakładu przeróbczego, a także ruch pojazdów 

transportujących  kopalinę  na  terenie  kopalni  oraz  ruch  pojazdów  odbierających  produkt

i wywożących go poza teren inwestycji powodować będą emisję hałasu. W raporcie należy zatem 

uwzględnić  szczegółowo  położenie  i  status  najbliższych  terenów  chronionych  akustycznie 

(uwzględniając zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) przeanalizować to 

oddziaływanie  oraz  zaproponować  takie  rozwiązania,  które  zagwarantują  dotrzymanie 

dopuszczalnego poziomu dźwięku na tych terenach. 

Eksploatacja  złoża  odbywać  się  będzie  z  użyciem materiałów  wybuchowych,  prace  te,

a także przerób kopaliny, jej przeładunek i transport stanowić będą źródła pylenia. Mając na uwadze 

dużą liczbę czynników (w tym stan pogody, prędkość i kierunek wiatru, ukształtowanie terenu), 

które  wpływają  na  kierunek  i  zasięg  tego  oddziaływania,  w  raporcie  należy  szczegółowo  je 

przeanalizować  oraz  podać  szereg  działań,  które  ograniczą  to  oddziaływanie  i  zapewnią  brak 

przekroczeń opadu pyłu poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Szczegółowy opis stosowanej  technologii,  uwzględniający ilość oraz rodzaj  stosowanych 

maszyn  i  urządzeń,  środków transportu  służących  do  wywozu gotowego produktu  handlowego

i częstotliwość jego wywozu, pozwoli zidentyfikować możliwe zagrożenia dla środowiska. Ocena 

oddziaływania  na  środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  winna  zostać  przeprowadzona  dla 

najbardziej niekorzystnych dla środowiska parametrów pracy inwestycji (tj. łączne funkcjonowanie 

wszystkich źródeł emisji,  których jednoczesna praca jest  możliwa pod względem technicznym). 

Przygotowując raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko należy również zwrócić uwagę na 

potrzebę przedstawienia szczegółowych informacji na temat sposobu wyliczenia poszczególnych 

wielkości  emisji,  a  powołując  się  w  opracowaniu  na  dane  (np.  liczbowe)  należy  w  każdym 

przypadku podać ich źródło.

Praca urządzeń i maszyn wydobywczych będzie wiązała się z ryzykiem zanieczyszczenia 

środowiska  gruntowo-wodnego  substancjami  ropopochodnymi,  należy  zatem  w  raporcie 

przeanalizować wpływ inwestycji na to środowisko oraz podać rozwiązania zabezpieczające przed 

tym  zanieczyszczeniem,  a  analiza  powinna  także  uwzględniać  sposób  organizacji  zaplecza 

technicznego  i  sanitarnego  inwestycji,  w  tym wskazać  miejsca  postoju,  tankowania  i  naprawy 

pojazdów  transportujących  kopalinę  oraz  maszyn  górniczych.  W  raporcie  należy  także 

scharakteryzować planowaną gospodarkę odpadami w tym odpadami wydobywczymi (szacunkową 

ilość, rodzaj, miejsce zbierania i sposób zagospodarowania powstałych odpadów) oraz gospodarkę 

wodno - ściekową zakładu.

Raport  o  oddziaływaniu  ww.  przedsięwzięcia  na  środowisko  powinien  zawierać  analizę 
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aspektów  przyrodniczych,  a  w  przypadku  stwierdzenia  negatywnego  oddziaływania 

przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze oraz chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt raport 

ten powinien zawierać opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie i ograniczenie 

negatywnych  oddziaływać  oraz  wskazywać  rozwiązania  alternatywne  (włącznie  z  rezygnacja

z  realizacji  przedsięwzięcia),  a  w  przypadku  braku  możliwości  zabezpieczenia  siedlisk 

przyrodniczych  i  stanowisk  gatunków  chronionych  przed  zniszczeniem  wskazywać  warunki 

adekwatnej kompensacji przyrodniczej.

Z  uwagi  na  fakt,  że  dalsza  eksploatacja  złoża  spowoduje  kontynuację  przeobrażeń 

powierzchni terenu należy w raporcie przeanalizować wpływ inwestycji na krajobraz.

Ponadto,  sąsiadujące  ze  złożem  "Borów"  tereny  są  obszarem  intensywnej  działalności 

górniczej, gdzie wydobycie granitu prowadzone jest za złóż: "Gniewków" w Gniewkowie i "Borów 

-  Południe"  w  Borowie  oraz  ze  złóż  "Borów 17",  "Borów I  -  Kamieniołom 49",  "Borów  I  - 

Kamieniołom 49a",  "Kostrza",  "Kostrza  -  Piekiełko"  oraz  "Kostrza  -  Lubicz"  w  miejscowości 

Kostrza,  w gminie  Strzegom.  Z tego względu należy przedstawić  oddziaływanie  skumulowane 

inwestycji. Analiza wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko powinna uwzględniać 

oddziaływanie krótko  i  długoterminowe,  pośrednie i  bezpośrednie,  a  w przypadku stwierdzenia 

możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania należy wskazać działanie je eliminujące lub 

ograniczające. 

Z uwagi na lokalizację inwestycji w znacznej odległości od granicy państwa transgraniczne 

oddziaływanie  nie  powinno  wystąpić.  Odległość  planowanej  inwestycji  od  najbliższej  granicy 

państwa (Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska) wynosi ok. 40 km.

W  ramach  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  nie  tylko  określa  się, 

analizuje  i  ocenia  bezpośredni  wpływ  danego  przedsięwzięcia,  ale  także  określa  się,  analizuje

i  ocenia  możliwości  i  sposoby  zapobiegania  i  zmniejszenia  negatywnego  oddziaływania  na 

środowisko.  Na  podstawie  analiz  przeprowadzonych  na  potrzebę  oceny  oddziaływania 

przedsięwzięcia  na  środowisko  i  zawartych  w  raporcie  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 

środowisko,  winno  być  możliwe  określenie  faktycznego  oddziaływania  przedsięwzięcia  na 

środowisko  i  potencjalnego  zagrożenia  dla  środowiska  związanego  z  realizacją  i  eksploatacją 

przedsięwzięcia  oraz  określenia  zabezpieczeń  i  działań  minimalizujących  negatywne 

oddziaływania,  jak również na zdefiniowanie warunków realizacji  oraz eksploatacji,  które mają 

zapewnić  ochronę  środowiska  przed  negatywnym  wpływem  przedmiotowej  inwestycji  na 

środowisko.

Analiza  parametrów  eksploatacyjnych  i  technologicznych  przedsięwzięcia,  warunków 

środowiskowych  i  terenowych  przedstawionych  w  raporcie  pozwoli  na  prawidłową  i  zgodną
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z  rzeczywistością  ocenę  wpływu  inwestycji  na  środowisko  i  na  zastosowanie  skutecznych 

rozwiązań chroniących środowisko.

Podsumowując, raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia winien 

być zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

środowisko (tekst  jedn.  Dz.  U.  z  2016 r.  poz.  353 z  późn.  zm.)  oraz  szczególnie  uwzględniać 

zagadnienia wymienione w niniejszym postanowieniu.

POUCZENIE

Na  niniejsze  postanowienie  służy  stronom  prawo  do  wniesienia  zażalenia  do 

Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Wałbrzychu,  Al.  Wyzwolenia  24,  58-300 

Wałbrzych,  w  terminie  7  dni  od  daty  jego  otrzymania,  za  pośrednictwem  Wójta  Gminy 

Dobromierz. 

Otrzymują:

1. Pan Adrian Pietras Wiceprezes Zarządu Komplementariusz spółki Borowskie Kopalnie Granitu

i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. a/a

Do wiadomości: 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

WÓJT

(-) Jerzy Ulbin
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