
Dobromierz, dnia 1 lutego 2019 r.
RBiR.6220.4.6.2018-2019

wg rozdzielnika

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art.  71,  art.  73 ust.  1, oraz art.  84 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 2018 r. poz. 2081), a także na 

podstawie  §  3  ust.  3  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  9  listopada  2010  r.  w  sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 

104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz.  2096.)  po  rozpatrzeniu  wniosku  Pani  Agnieszki  Dolaty  prowadzącej  działalność 

gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 

Dąbrowa w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia

postanawiam

stwierdzić  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla zmiany 

uwarunkowań  środowiskowych  określonych  w  decyzji  Wójta  Gminy  Dobromierz 

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  dnia  7  lipca  2010  r.,  znak:  RRŚiGG  7620  VIII/9/10, 

wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu 

„Gniewków”,  realizowanego  w granicach  działek  nr  153/2,  153/3,  155,  166,  177,  154/1  obręb 

Gniewków, gmina Dobromierz

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 27 lipca 2018 r. (data wpływu: 9.08.2018 r.).  Pani Agnieszka Dolata 

prowadząca działalność gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata, 

ul.  Wiejska  27,  62-070  Dąbrowa zwróciła  się  do  Wójta  Gminy  Dobromierz  o  zmianę 

uwarunkowań  środowiskowych  określonych  w  decyzji  Wójta  Gminy  Dobromierz 

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  dnia  7  lipca  2010  r.,  znak:  RRŚiGG7620  VIII/9/10, 

wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu 

„Gniewków”,  realizowanego w granicach działek nr 153/2,  153/3,  155, 166,  177, 154/1 obręb 

Gniewków, gmina Dobromierz.

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 (Dz. U  z 2018 r. poz. 2081) dokumenty. 

Przedmiotową  inwestycję  zaliczono  do  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco 
1



oddziaływać na środowisko wymienionych w §3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 

z  2016  r.  poz.  71)  dla  których  przeprowadzenie  oceny  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 

środowisko może być wymagane. 

Pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r. znak RBiR.6220.4.1.2018 Wójt Gminy Dobromierz na 

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

(Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096) oraz art.  73 ust.  1 i art.  87 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 2018 r. poz. 2081) zawiadomił 

o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  zmiany  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  z  dnia  7  lipca  2010  r.  Znak:  RRŚiGG  7620  VIII/9/10  dla  realizacji 

przedsięwzięcia  pn.  „Wydobywaniu  i  przerobie  kopaliny  ze  złoża  granitu  „Gniewków” 

w granicach działek nr 153/2, 153/3, 155, 166, 177, 154/1 obręb Gniewków, gmina Dobromierz, 

powiat  Świdnica” wydanej  dla  Kopalni  Granitu  „Gniewków” Sp.  z  o  .o.  przeniesionej  decyzją 

z  dnia  15  grudnia  2017 r.  znak:  RBiR.6220.2.3.2017  na Panią  Agnieszkę  Dolatę  prowadzącą 

działalność gospodarczą „Żwirownia Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata, ul. Wiejska 27, 62-

070 Dąbrowa.

Z uwagi na fakt, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, zastosowanie mają 

przepisy  art.  74  ust.  3  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  i  art.  49 

Kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości  poprzez zamieszczone w formie obwieszczenia  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Dobromierz,  tablicach  ogłoszeń  w  miejscowości  Gniewków  oraz  na  stronie  internetowej 

www.bip.dobromierz.pl. 

Wójt Gminy Dobromierz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu,  Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Świdnicy oraz  Państwowego 

Gospodarstwa  Wodnego  Wody  Polskie  Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Legnicy 

o  wyrażenie  opinii  co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko, 

a  w  przypadku  stwierdzenia  takiej  potrzeby  -  co  do  zakresu  raportu  o  oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko.

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w  Legnicy  pismem WR.ZZŚ.1.435.127.2018.EG  z  dnia  17.09.2018  r.  poinformował  Inwestora 

o konieczności uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich 

w Legnicy przekazał ww. wniosek zgodnie z właściwością pismem z dnia 12 października 2018 r. 

Dyrektorowi  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki  Wodnej  Wód  Polskich  we  Wrocławiu  do 
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rozpatrzenia.  Następnie  pismem z dnia  19 listopada 2018 r.  (data  wpływu: 22.11.2018 r.)  znak 

WR.RZŚ..435.283.2018.MG, uznał że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy pismem z dnia 4 września 2018 r. (data 

wpływu: 06.09.2018 r.)  znak ZNS.620.17.2018.EK  poinformował iż, organ inspekcji sanitarnej 

wydaje opinie w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 

pkt  1-3,  10-19  i  21-24  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  2018  r.  poz.  2081).

Z treści karty informacyjnej wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wymagało uzyskania 

żadnej z tych decyzji, w związku z tym,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy 

nie  ma  podstaw  prawnych  do  wydania  opinii  w  sprawie  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania  na  środowisko  przedsięwzięcia  dla  zmiany  uwarunkowań  środowiskowych 

określonych w decyzji Wójta Gminy Dobromierz  o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 

lipca  2010  r.,  znak:  RRŚiGG7620VIII/9/10,  wydanej  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na 

wydobywaniu  i  przerobie  kopaliny  ze  złoża  granitu  „Gniewków”,  realizowanego  w  granicach 

działek nr 153/2, 153/3, 155, 166, 177, 154/1 obręb Gniewków, gmina Dobromierz.

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  pismem  znak 

WOOŚ.4220.447.2018.MS.1,  z  dnia  13.09.2018  r.  wezwał  Inwestora  do  dostosowania  Karty 

informacyjnej  przedsięwzięcia  do  obecnie  obowiązujących  regulacji  prawnych  oraz  złożenia 

wyjaśnień w zakresie aspektów środowiskowych. Pismem z dnia 1 października 2018 r. Inwestor 

przedłożył uaktualnioną Kartę informacyjną przedsięwzięcia. Pismem z dnia 5 listopada 2018 r. 

(data  wpływu:   14.11.2018  r.)  wyraził  opinię,  że dla  zmiany  uwarunkowań  środowiskowych 

określonych w decyzji Wójta Gminy Dobromierz o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 

lipca  2010  r.,  znak:  RRŚiGG7620VIII/9/10,  wydanej  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na 

wydobywaniu  i  przerobie  kopaliny  ze  złoża  granitu  „Gniewków”,  realizowanego  w  granicach 

działek nr 153/2,  153/3,  155,  166,  177,  154/1 obręb Gniewków, gmina Dobromierz nie istnieje 

konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po dokonaniu analizy informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) 

oraz opinii wydanych przez organy opiniujące Wójt Gminy Dobromierz ustalił, iż zakres informacji 

wymaganych do przedstawienia w raporcie  został w stopniu wystarczającym opisany w KIP.

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w granicach działek nr 153/2, 153/3, 155, 166, 177, 
154/1 obręb Gniewków, dla których obowiązują zapisy  uchwały nr XXXIV/205/17 Rady Gminy 
Dobromierz z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  obrębu  Gniewków  (Dz.  U.  Woj.  Doln.  poz.  3252),  zgodnie  z  którą,  inwestycja 
planowana jest na terenie powierzchniowej eksploatacji kopalin.
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Przedmiotem  oceny  jest  zmiana  uwarunkowań  środowiskowych  określonych  w  decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu 
i przerobie kopaliny ze złoża granitu „Gniewków". Omawiana zmiana dotyczyć będzie zwiększenia 
robót strzałowych z 40 do 80 w ciągu roku. Pozostałe parametry inwestycji jak i warunki wskazane 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Dobromierz z dnia 7 lipca 2010 r., 
znak: RRŚiGG7620VIII/9/10, nie będą ulegały zmianie.

Jak  zawarto  w  Kip  dotychczasowa  ilość  odstrzałów  (40)  przy  założeniu,  że  pojedynczy 
odstrzał  daje  urobek  ok.  16  000  Mg,  zaniża  wielkość  wydobycia  do  640  000  Mg/rok.  Nowa, 
zwiększona do 80, ilość odstrzałów w roku będzie stanowić wielkość maksymalną i zostanie tak 
dopasowana  aby  nie  przekroczyć  rocznego  wydobycia  w  wysokości  1  000  000  Mg  rocznie. 
Dotychczasowa ilość przeprowadzanych odstrzałów wynikała z założeń ogólnych, przyjętych dla 
tego  rodzaju  złóż,  okazała  się  jednak niedoszacowana i  wymaga  dostosowania.  Doświadczenia 
Inwestora  z  eksploatacji  złoża  „Gniewków",  przy  uwzględnieniu  warunków  geologiczno  - 
górniczych  tego  złoża,  wskazują,  że  aby  wydobyć  dopuszczalny  1  mln  ton  kopaliny,  należy 
zwiększyć ilość strzelań do 80 rocznie (tj. średnio 2 w tygodniu).

Eksploatacja  złoża  granitu  „Gniewków"  prowadzona  jest  w  obrębie  obszaru  górniczego 
„Gniewków  III",  którego  powierzchnia  wynosi  26,11  ha.  Pod  bezpośrednią  eksploatację  złoża 
przewidziano  docelowo  powierzchnię  około  24  ha.  Na  pozostałej  części  obszaru  górniczego 
znajdują  się:  składowisko nadkładu,  zakład  przeróbczy surowca,  zaplecze  techniczne,  bocznica 
kolejowa,  place  składowe,  obiekty  socjalno  -  biurowe  oraz  inne  związane  z  prowadzoną 
działalnością  eksploatacyjną.  Najbliższe  zabudowania  mieszkalno  -gospodarskie  znajdują  się 
w odległości ok. 215 m na zachód od złoża.

Ponieważ  prace  strzałowe  będą  prowadzone  w  istniejącym  wyrobisku  wgłębnym,  a  ich 
oddziaływanie  będzie  ograniczało  się  do  chwilowej,  krótkotrwałej  emisji  pyłów  i  hałasu 
w ww. wyrobisku nie powinny wpłynąć na zwiększenie oddziaływania całej inwestycji.

Mając na uwadze fakt, że nie zwiększy się maksymalne roczne wydobycie wskazane w ww. 
decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach,  podobnie  jak  technologia  wydobycia,  sposób 
postępowania z odpadami, lokalizacja i działanie zakładu przeróbczego czy rozwiązania chroniące 
środowisko  stwierdzono,  iż  zwiększenie  częstotliwości  strzelań  nie  spowoduje  znaczącego 
negatywnego oddziaływania.

Planowane  zwiększenie  częstotliwości  prac  strzałowych  nie  spowoduje  także  zwiększenia 
oddziaływania na wody powierzchniowe, podziemne, czy też ilość wytworzonych ścieków.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie 
aspektów  przyrodniczych  stwierdzić  należy,  że  w  zasięgu  oddziaływania  planowanego 
przedsięwzięcia nie występują obszary górskie, obszary przylegające do jezior, obszary wodno - 
błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych (w tym siedliska łęgowe i ujścia rzek), 
a  także obszary wymagające specjalnej  ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, 
grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary 
Natura  2000 oraz  pozostałe  formy ochrony przyrody -  w rozumieniu  art.  6  ustawy  z  dnia  16 
kwietnia 2004 r. o  ochronie przyrody (t.j. Dz. U.  z  2018 r,  poz.1614).  Najbliżej położony obszar 
Natura 2000: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Góry i  Pogórze Kaczawskie PLH020037 
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zlokalizowany  jest  w  odległości  ok.  6,4  km.  Ponadto  w  zasięgu  znaczącego  oddziaływania 
planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne. W sąsiedztwie planowanej 
inwestycji zlokalizowane są obszary leśne (działki nr 168 i 1169, obr. Gniewków).

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w szczególności prowadzenie prac górniczych 
w  obrębie  istniejącej  kopalni  granitu,  przedsięwzięcie  nie  powinno  znacząco  negatywnie 
oddziaływać  na  środowisko  przyrodnicze,  w  tym  na  obszary  Natura  2000,  różnorodność 
biologiczną oraz ww. obszar leśny.

Lokalizacja,  rodzaj  i  parametry  planowanej  inwestycji  oraz  jej  odległość  od  granic 
Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając  na  uwadze  powyższe,  z  uwagi  na  lokalizację  oraz  skalę  przedsięwzięcia,  a  także 

lokalne i możliwe do przewidzenia na tym etapie postępowania oddziaływanie dla przedmiotowego 

przedsięwzięcia, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym Wójt Gminy Dobromierz postanowieniem wydanym w  dniu 7 

grudnia 2018 r. nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

zmiany  uwarunkowań  środowiskowych  określonych  w  decyzji  Wójta  Gminy  Dobromierz 

o  środowiskowych  uwarunkowaniach  z  dnia  7  lipca  2010  r.,  znak:  RRŚiGG  7620  VIII/9/10, 

wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu i przerobie kopaliny ze złoża granitu 

„Gniewków”,  realizowanego  w granicach  działek  nr  153/2,  153/3,  155,  166,  177,  154/1  obręb 

Gniewków, gmina Dobromierz

Pismem z dnia 28 grudnia 2018 r. zawiadomiono Strony o zebraniu materiału dowodowego, 

możliwości  zapoznania  się  z  nim,  a  także  możliwości  wypowiedzenia  się  co  do  zebranych 

dowodów  i  materiałów  oraz  wniesieniu  uwag.  W wyznaczonym  terminie  nie  wpłynęły  żadne 

wnioski i uwagi.

Na  mocy  art.  75  § 1  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania 

administracyjnego, w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji 

organ ochrony środowiska jako dowód dopuścił wszystko, co mogło przyczynić się do właściwego 

rozstrzygnięcia sprawy, co do istoty, a podstawą do jej rozstrzygnięcia była ocena całego materiału 

dowodowego  zgromadzonego  w  toku  postępowania,  a  w  szczególności  Kartę  informacyjną 

przedsięwzięcia  wraz  z  uzupełnieniami,  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego, opinię organu pomocniczego.

Zgodnie  z  art.  84 ust.  1  ustawy z  dnia  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  2018  r.  poz.  2081)  organ  stwierdza  brak  potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w niniejszej decyzji. Wypełniając obowiązek 

wynikający z art. 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096.) organ w zebranym przez siebie materiale dowodowym nie odnalazł 
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dowodów  wskazujących  na  to  iż,  przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie  ponadnormatywnie 

oddziaływało na środowisko.

Przedłożone  materiały  dotyczące  zmiany  uwarunkowań  środowiskowych  określonych 

w decyzji Wójta Gminy Dobromierz o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 7 lipca 2010 r., 

znak:  RRŚiGG  7620  VIII/9/10,  wydanej  dla  przedsięwzięcia  polegającego  na  wydobywaniu  i 

przerobie kopaliny ze złoża granitu  „Gniewków”, realizowanego w granicach działek nr 153/2, 

153/3, 155, 166, 177, 154/1 obręb Gniewków, gmina Dobromierz  oraz dane na temat elementów 

przyrodniczych środowiska, objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko, pozwoliły na ocenę jego oddziaływania na środowisko oraz formy ochrony przyrody. 

Przeprowadzona analiza uwzględniająca łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 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  2018  r.  poz.2081),  pozwala  na  zajęcie  stanowiska,  że  dla  w/w  przedsięwzięcia  nie  ma 

konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  nie  stwierdza  się  potrzeby  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

POUCZENIE

 Od niniejszej  decyzji  służy stronom odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium Odwoławczego 

w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem Wójta Gminy Dobromierz 

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa  do 

wniesienia  odwołania.  Z  dniem doręczenia  organowi  I  instancji  oświadczenia  o  zrzeczeniu  się 

z powyższego prawa, decyzja staje się ostateczna i prawomocna

Załącznik:

Charakterystyka całego przedsięwzięcia

      WÓJT

(-) Jerzy Ulbin
Otrzymują:
1..Inwestor - Pani Agnieszka Dolata
„Żwirowania Dolata” „Beton Dolata” Agnieszka Dolata
ul. Wiejska 27, 62-070 Dąbrowa
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

Do wiadomości otrzymują:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Matejki 6, 50-330 Wrocław
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
3. a/a
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