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Planowane przedsi wzi cie polega na uruchomieniu wydobycia
kruszywa naturalnego ze zło a MŁYNIEC XLI poło onego na
działce nr ew. 94 w miejscowo ci Młyniec Pierwszy, gmina
Lubicz, powiat toru ski, woj.kujawsko-pomorskie.
Wnioskuj cym o udzielenie decyzji jest firma Eksploatacja
wiru i Kruszywa Ewa Drejling, 87-162 Lubicz ul.Nowa 11.
Przedmiotowe zło e o powierzchni 1,67 ha zawiera kruszywo
naturalne, piaszczysto- wirowe wykształcone w postaci piasków
ró noziarnistych i piasków ze wirem, o zasobach szacowanych
na 442,95 tys. Mg.
Udokumentowane zło e kruszywa naturalnego zalega w formie
nadkładu wynosi 0,2 – 0,4 m, rednio 0,3
pokładowej. Grubo
m. Mi szo
udokumentowanej serii zło owej wynosi od 11,3 m
do 15,6 m. Głównym osadem serii zło owej s piaski o ro nej
granulacji przewarstwione pospółkami ( redni punkt piaskowy
wynosi 87,9%). Zawarto
pyłów wynosi od 2,52% do 7,48% rednio 5,9%.
Zło e zalega w warunkach suchych i cz ciowo zawodnionych,
lustro wody kształtuje si na rz dnych 52,7 – 53,7 m n.p.m.
Przedstawiona budowa geologiczna zło a pozwala na zaliczenie
zło a "MŁYNIEC XLI" do II grupy złó surowcowych.

Inwestor przewiduje eksploatacj
zło a na potrzeby lokalnych
odbiorców, na poziomie nie przekraczaj cym 20 tys. Mg rocznie.

Według
regionalizacji
fizyczno-geograficznej
Polski
J.Kondrackiego (1998) opisywany teren le y w mezoregionie
Dolina Drw cy (315.13), wchodz cym w skład makroregionu
Pojezierze Chełmi sko-Dobrzy skiego (315.1). Teren jest słabo
zró nicowany
morfologicznie
i
stanowi
fragment
równiny
tarasowej
akumulacji
rzeczno-lodowcowej,
ograniczonej
od
północnego-zachodu
wysoczyzn
morenow
Pojezierza
Chełmi skiego.
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Obszar zło a poło ony jest po stronie prawobrze nej doliny
Drw cy, przepływaj cej w odległo ci ok.0,6 km w kierunku
południowo - wschodnim.
Teren zło a zalega w poziomie wy szego tarasu nadzalewowego
doliny Drw cy. Rz dne terenu w granicach opisywanych działek
kształtuj si na poziomie od 61,1 m npm w cz ci południowowschodniej, do 61,9 m npm w cz ci północnej, a deniwelacje s
minimalne i wynosz maksymalnie 0,8 m. Teren jest wyrównany z
lekkim nachyleniem na południowy-wschód, w kierunku doliny
Strugi Rychnowskiej, uchodz cej do Drw cy powy ej miejscowo ci
Młyniec Pierwszy.
Planowane do eksploatacji zło e o powierzchni ok.1,67 ha,
zlokalizowane jest w granicach działki nr ew. 94 (obr b
Młyniec Pierwszy), o ł cznej powierzchni 3,06 ha. Zło e
zabudow
wsi
poło one jest w terenie rolniczym, poza zwart
Młyniec Pierwszy, w północno-zachodniej cz ci sołectwa.
Najbli sza zabudowa mieszkalna typu zagrodowego wyst puje w
odległo ci ok.150-200 m w kierunku wschodnim i północnozło a przedstawiono na zał czonej
wschodnim. Lokalizacj
poni ej mapie topograficznej.

Ryc. 1 Lokalizacja

ródło: GDO

Geoserwis mapy
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Zło e poło one jest na terenie rolniczym, poza zwart
wsi Młyniec. W otoczeniu wyst puj :

zabudow

Od strony zachodniej i północno-zachodniej granica zło a
przebiega ok.10 m od drogi gminnej; za któr
wyst puj
grunty rolne i wyrobisko kopalni kruszywa „Młyniec
XXXVI”;
Od strony
północno - wschodniej granica zło a przebiega
równolegle do linii energetycznej NN, w odległo ci min.
10 m i graniczy z gruntami przedsi biorcy;
Od strony wschodniej granica zło a biegnie równolegle do
ulicy Gronowskiej, w odległo ci min. 10 m;
Od strony południowo - wschodniej granica zło a oddalona
jest minimum 6 m od granicy działki, za granica której
znajduj si u ytki rolne.
W odległo ci ok. 0,6 km, po stronie południowo-wschodniej
przepływa rzeka Drw ca, której dolina obj ta jest ochron jako
obszar chronionego krajobrazu (OChK Dolina Drw cy), a sama
rzeka stanowi rezerwat przyrody.
Miejscowo
Lubicz, b d
siedzib
gminy, oddalona jest od
opisywanego terenu o ok.7 km w kierunku południowo-zachodnim.
Dla terenu planowanej kopalni kruszywa nie ma obowi zuj cego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Według
ustale
Studium
uwarunkowa
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz (uchwała Nr
XV/176/2011 – Dz.Urz.Woj.Kujawsko-Pomorskiego nr 63, poz.1271)
przedmiotowa działka nr ew.94 le y w terenie wskazanym do
zalesie i zadrzewie (szraf zielony) i przeznaczenia na cele
nierolnicze (kolor ółty).
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Ryc. 2 Studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania
gminy Lubicz – wyrys z mapy uwarunkowa
ródło: http://www.bip.lubicz.pl/2620,studium.html

przestrzennego

W rejonie miejscowo ci Młyniec Pierwszy, Młyniec Drugi,
Józefowo, Mierzynek, Krobia, Szembekowo udokumentowano ł cznie
36 złó kruszywa, z tego 4 zlokalizowane s w okolicy Mły ca
Pierwszego
(zał.1).
Najbli sze
zło e
znajduje
si
w
bezpo rednim s siedztwie opisywanego terenu, po jego stronie
północnej („Młyniec XXXVI”, na działce 92/11).

Dokumentowane zło e kruszywa o powierzchni 1,67 ha obejmuje
cz
działki nr 94, o powierzchni całkowitej 3,06 ha. Teren
stanowi
grunty orne V i VI
klasy
bonitacyjnej, obecnie
obsiane uprawami zbo owymi (pszenica).
W
otoczeniu
wyst puj
grunty
komunikacyjne (drogi gminne) oraz
kruszywa Młyniec XXXVI”.

rolne,
le ne,
jedno wyrobisko

tereny
kopalni

Zło e poło one jest na terenie rolniczym, poza zwart zabudow
wsi Młyniec. Od strony południowo-zachodniej i północnozachodniej granica zło a przebiega ok.10 m od drogi gminnej
(dz.nr 89/2); od strony
północno - wschodniej granica zło a
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przebiega równolegle do linii energetycznej NN, w odległo ci
ok.10 m i graniczy z gruntami przedsi biorcy na tej samej
działce; od strony wschodniej granica zło a biegnie równolegle
do drogi gminnej (dz.nr 97), w odległo ci ok.10 m; od strony
południowo - wschodniej granica zło a oddalona jest minimum 6
m od granicy działki, za granica której znajduj si u ytki
rolne (dz. nr 96).
Na terenie planowanej kopalni nie wyst puj elementy trwałej
zabudowy (u ytek rolny – fot.1); teren ogranicza jedynie linia
elektroenergetyczna NN oraz utwardzone kruszywem drogi gminne.
Najbli sze budynki mieszkalne typu zagrodowego wyst puj
w
odległo ci ok.150-200 m. Zawarta zabudowa wsi Młyniec Pierwszy
wyst puje w odległo ci ok.0,5 km w kierunku SW.

Fot. 1 teren zło a „Młyniec XLI”
(dr

Lucjan

Rutkowski)
Szata ro linna projektowanej wirowni i jej otoczenia badana
była na przełomie kwietnia i maja 2015 roku. Działka nr 94, w
południowej cz ci której projektuje si
wirowni
stanowi
pole orne, obsiane w tej chwili ozimin
– pszenic . Uprawa
jest w dobrej kulturze, niezachwaszczona (typowe chwasty polne
i ro liny przypadkowe rosn
prawie tylko na obrze u i
przydro u).
Pole
jest
nieznacznie
zachwaszczone
perzem
zbo ow
wła ciwym (Agropyron repens = Elymus r.), miotł
(Apera
spica-venti),
przytuli
czepn
(Galium
aparine),
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przetacznikiem bladym (Veronica sublobata) i polnym (V.
arvensis), fiołkiem polnym (Viola arvensis). Na miedzy i
przydro u spotyka si
chaber bławatek (Centaurea cyanus),
marun
bezwonn
(Tripleurospermum inodorum = Matricatria
perforata), rumian polny (Anthemis arvensis), wyki (Vicia
jest gminna droga
sp.). Po stronie wschodniej granic
gruntowa, wyrównywa, utwardzana pospółk i tłuczniem. Za ni
ci gnie
si
piaszczysty
nieu ytek
cz ciowo
poro ni ty
samosiewem sosny i brzozy. Spotka tu mo na taki chwasty, jak
wrotycz (Tanacetum vulgare), mierznca czarna (Ballota nigra),
krwawnik
pospolity
(Achillea
millefolium),
biedrzeniec
mniejszy (Pimpinella saxifraga) ponadto trawy: trzcinnik
piaskowy (Calamagrostis epigejos), stokłosa bezostna (Bromus
inermis), kostrzewa czerwona oraz chaber re ski (Centaurea
rhenana), rogownica polna (Cerastium arvense), mech krótkosz
(Brachythecium albicans). Przy drodze dojazdowej ro nie kilka
małych okazów kocanki piaskowej. Od strony południowej i
zachodniej
jest
kilka
przylegaj cych do
siebie działek
obsianych ytem ozimym i wie o przygotowanych pod kukurydz .
Na roli tej, poza
ytem rosn
niezbyt licznie pospolite
chwasty ubogich gleb piaszczystych, jak mak piaskowy (Papaver
argemone),
przymiotno
kanadyjskie
(Erigeron
=
Conyza
canadensis),
wyka
czteronasienna
(Vicia
tetrasperma)
i
przetacznik trójlistkowy (Veronica triphyllos) ponadto jest
zbo ow
(Apera spica-venti),
zachwaszczenie perzem, miotł
przytuli
czepn
(Galium aparine), przetacznikiem bladym
(Veronica sublobata) i polnym (V. arvensis).
Miedze s
tu w skie i poro ni te ubog
flor : perzem,
bylic
poln ,
stokłos
bezostn ,
kupkówk ,
pyle cem,
przetacznikami; ponadto ro nie tu mijowiec zwyczajny (Echium
vulgare) i pi ciornik srebrny (Potentilla argentea).
Po
stronie
północno-zachodniej
zlokalizowane
jest
wyeksploatowane wyrobisko, na którego obrze u obsiała si
szczotlicha siwa (Corynephorus canescens).
Po stronie północnej, za wyrobiskiem na działce 92/11, i za
północna cz ci
dz.94 nieprzewidzian
do eksploatacji oddzielon
lini
energetyczn , rozci ga si
las porolny,
sosnowy w wieku ok.55 lat, z podsadzonym d bem, czeremch
ameryka sk , głogami, kruszyn . W runie trawy miałek pogi ty
(Deschampsia flexuosa) i trzcinnik piaskowy. Dno lasu mszyste
z
podlegaj cymi
cz ciowej
ochronie
pospolitymi
mchami
borowymi
(Pleurozioum
schreberi,
Hylocomnium
splendens,
Dicranum scoparium). Przy drodze na skraju lasu – w odległo ci
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ponad 150 m od planowanej
wirowni znajduje si
figura
obsadzona kwiatami – miesi cznica trwała, fiołki, liliowiec
rdzawy.
Projektowana
wirownia
nie
zagra a
cennym
siedliskom
przyrodniczym ani gatunkom, jedynie nieliczne stanowiska
b d cej pod cz ciow
ochron
kocanki piaskowej (Helichrysum
arenarium), która w regionie wyst puje pospolicie, b d
zagro one. W celu kompensacji tego ubytku mo na pó nym latem w
czasie dojrzewanie nasion kocanki skosi
i wysuszy
jej
kwiatostany, a nasiona rozsia
na obrze ach i terenach
s siednich, które nie b d podlegały eksploatacji.

Zło e „Młyniec XLI” charakteryzuje si
stosunkowo prost
budow geologiczn . Udokumentowane zło e kruszywa naturalnego
zalega w formie pokładowej. Jego strop stanowi granica
pomi dzy gleb , (piaskiem próchnicznym) a kruszywem naturalnym
zaliczonym do serii zło owej. Sp g zło a okre la granica
nadkładu
rozpoznania lub strop utworów spoistych. Grubo
wynosi 0,2 – 0,4 m, rednio 0,3 m. Mi szo
udokumentowanej
serii zło owej wynosi od 12,3 m (w cz ci południowej) do 15,6
m (w cz ci północnej). Ró nice w mi szo ci zło a zwi zane s
generalnie z morfologi sp gu zło a który w sposób gwałtowny
zapada sie w kierunku północnym. Głównym osadem serii zło owej
piaski o ro nej granulacji przewarstwione pospółkami
s
( redni punkt piaskowy wynosi 87,9%). Zawarto
pyłów wynosi
od 2,52% do 7,48% - rednio 5,9%.
Zło e zalega w warunkach suchych i cz ciowo zawodnionych;
lustro wody kształtuje si na rz dnych 52,7 m n.p.m. - 53,7 m
n.p.m, tj. na gł boko ci 8,1 - 8,4 m ppt. Udokumentowana
wierceniami budowa geologiczna terenu pozwala na zaliczenie
zło a "MŁYNIEC XLI" do II grupy złó surowcowych.
Stan zagospodarowania terenu (brak zabudowy i elementów
infrastruktury) pozwala na podj cie eksploatacji bez kolizji
przestrzennych i konieczno ci wyznaczania filarów ochronnych.
Nadkład b dzie mógł by
zwałowany na tymczasowych hałdach
wewn trznych i zewn trznych poza granicami zło a lub w
obszarze górniczym i wykorzystany do rekultywacji terenu po
zako czeniu eksploatacji zło a.
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Wydobycie kruszywa naturalnego ze zło a "MŁYNIEC XLI" nie
powinno
stwarza
wi kszych
trudno ci
eksploatacyjnych.
Udokumentowane zło e, z uwagi na znaczn gł boko
i zaleganie
w warunkach cz ciowego zawodnienia eksploatowane b dzie
systemem odkrywkowym dwoma pi trami, ze stropu zło a do sp gu.
Eksploatacja prowadzona b dzie przy u yciu 1 koparki oraz 1
ładowarki.
Na
miejscu
przewiduje si
wst pne
sortowane
kruszywa na przesiewaczu, a nast pnie bie cy załadunek na
rodki transportu i wywóz poza teren kopalni, w kierunku
pobliskiej drogi powiatowej Lubicz-Młyniec.
Przed podj cie eksploatacji zło a zostanie zdj ty nadkład o
grubo ci od 0,2 m do 0,4 m, zbudowany z gleby, (piasków
próchnicznych), który b dzie zwałowany za pomoc spycharki lub
ładowarki
na
tymczasowych
zwałowiskach
zewn trznych,
a
wykorzystywany
do
rekultywacji
wyrobiska
nast pnie
poeksploatacyjnego.
Pierwsze
pi tro
eksploatacyjne
stanowi
b dzie
zło e
zalegaj ce w warunkach suchych do gł boko ci ok.0,5m nad
poziom lustra wody. Eksploatacja pi tra pierwszego mo liwa
koparek
z
osprz tem
podsi biernym
lub
jest
za
pomoc
zgarniakowym z poziomu wydobywczego zlokalizowanego na stropie
zło a lub za pomoc
koparki z osprz tem przedsi biernym i
ładowarki z poziomu transportowo-wydobywczego zlokalizowanego
ok.0,5 m nad lustrem wody.
Drugie pi tro stanowi
b dzie kopalina zalegaj ca pomi dzy
poziomem wydobywczo-transportowym zlokalizowanym ok.0,5m nad
lustrem wody, a sp giem zło a. Kopalina zal gaj ca w pi trze
drugim eksploatowana b dzie z w/w poziomu wydobywczo transportowego za pomoc
koparki z osprz tem podsi biernym,
chwytakowym lub zgarniakowym.
Nachylenie skarp eksploatacyjnych winno by :
w
warunkach
suchych
utrzymane
pod
przekraczaj cym 60°,
- w warunkach zawodnienia powinno by
nie przekraczaj cym 27°.

k tem

nie

utrzymane pod k tem

Skarpy ko cowe winny by uformowane:
- w warunkach suchych pod k tem maksymalnie 35°
- w cz ci zło a zawodnionego maksymalnie pod k tem 27°
Nie
przewiduje
si
konieczno ci
odpompowywania
wyrobiska w trakcie prac wydobywczych.

wody

z
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Wnioskodawca
jest
zainteresowany
eksploatacj
kruszywa
naturalnego (piasków i wirów) zalegaj cych do gł boko ci 13 –
15 m ppt. W istniej cych warunkach geologicznych wydobycie
kruszywa ze zło a prowadzone b dzie systemem odkrywkowym,
dwoma pi trami eksploatacyjnymi.
Na terenie kopalni nie planuje si przerobu kruszywa, w tym
płukania, w zwi zku z czym nie wyst pi zu ycie wody do celów
technologicznych.
Eksploatacja i transport kruszywa odbywa si b dzie zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami prawa geologicznego i górniczego
oraz w dostosowaniu do norm bezpiecze stwa i wymogów ochrony
rodowiska.
Eksploatacja zło a w granicach obszaru górniczego prowadzona
b dzie pod stałym nadzorem osób uprawnionych. Po zako czeniu
eksploatacji teren zło a zostanie zrekultywowany (zgodnie z
i kierunków zagospodarowania
zapisami Studium uwarunkowa
przestrzennego gminy Lubicz) w kierunku le nym, z mo liwo ci
pozostawienia zbiornika wodnego dla potrzeb gospodarczych.
Sposób i termin wykonania i zako czenia rekultywacji zostanie
przedstawiony do zatwierdzenia Staro cie Toru skiemu.
Wokół obszaru górniczego wyznaczone zostan filary ochronne o
szeroko ci min. 6 m dla ochrony przyległych gruntów rolnych i
10 m od linii elektroenergetycznej i dróg gminnych.

Dla planowanej inwestycji nie przewiduje si
wariantów.
Przedmiotowe zło e poło one jest w terenie zasobnym w
kruszywa; w s siedstwie eksploatowane jest zło e „MłyniecXXXVI”. Według danych zawartych w dokumentacji geologicznej w
rejonie Mły ca i okolicznych miejscowo ci, znajduje si
kilkadziesi t udokumentowanych i eksploatowanych złó kruszywa
naturalnego, z tego w okolicy Mły ca Pierwszego 4 zło a
(zał.1).
Ewentualne
warianty
dotyczy
mog
poeksploatacyjnej
rekultywacji
terenu.
Inwestor
przewiduje
rekultywacj
w
kierunku le nym. Alternatywnie mo na rozpatrywa pozostawienie
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na dnie wyrobiska zbiornika wodnego dla celów gospodarczych
lub np.p-po arowych.
Analizowany teren (działka 94 obr b Młyniec Pierwszy) jest
silnie przekształcony antropogenicznie (u ytek rolny) i nie
przedstawia sob wi kszej warto ci przyrodniczej. Pod wzgl dem
krajobrazowym jest to, niczym nie wyró niaj cy si
równinny
teren upraw rolnych, poło ony w s siedstwie istniej cego
wyrobiska wirowni „Młyniec XXXVI”.
Przewiduje si , e w wyniku planowanej eksploatacji kruszywa z
przedmiotowego zło a nast pi trwałe przekształcenie rze by
terenu. Powstanie wyrobisko o znacznej gł boko ci (ok.12-15 m)
i powierzchni ok.1,6 ha. W wyrobisku powstanie zbiornik wodny,
który w przyszło ci mo e stanowi istotny element wzbogacaj cy
bioró norodno
terenu
i
poprawiaj cy
mikroklimat.
Eksploatacja zło a nie spowoduje znacz cych zmian w szacie
ro linnej terenu bowiem w cz ci przeznaczonej pod kopalni
cenne siedliska, pokrywa ro linna jest silnie
nie wyst puj
przekształcona
antropogenicznie
(grunt
rolny)
i
nie
przedstawia sob wi kszej warto ci przyrodniczej.

W przypadku ka dej inwestycji, a szczególno ci powierzchniowa
eksploatacji złó
surowców naturalnych, nie ma wariantów
alternatywnych,
nie
powoduj cych
negatywnych
skutków
w
rodowisku. Wariantem najkorzystniejszym dla
rodowiska jest
wariant „0”, tzn. niepodejmowanie przedsi wzi cia. Oznacza on
pozostawienie
przedmiotowej
działki
94
w
dotychczasowym
u ytkowaniu rolniczym, bez zmiany ukształtowania terenu.
Wariant ten stoi jednak w sprzeczno ci z wynikami prac
dokumentacyjnych
zło a
i
nie
daje
inwestorowi
adnej
alternatywy w zakresie wykorzystania zasobów kruszywa.
W przypadku wariantu „inwestycyjnego” najkorzystniejsze dla
rodowiska
b dzie
etapowanie
wydobycia
z
jednocze nie
prowadzon rekultywacj terenu.

Planowana eksploatacja zło a kruszywa naturalnego „Młyniec
XLI” nie spowoduje zu ycia wody ani innych surowców, natomiast
wi za
si
b dzie ze zu yciem paliwa do nap dzania maszyn
wydobywczych i rodków transportu.
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Na terenie przyszłej kopalni wydobycia zu ycie paliwa
dotyczy:
1 koparka - zu ycie oleju nap dowego – 15 do 20 l/h
1 ładowarka - zu ycie oleju nap dowego - 15 do 20 l/h.
Ponadto
na
terenie
kopani
pracowa
b dzie
transport
samochodowy (max 5 poj/dob ) – zu ycie wg norm dla pojazdów
ci arowych wielotona owych (ok.20 l oleju nap dowego/100 km).
Na terenie kopalni nie planuje si przerobu kruszywa, w tym
płukania, w zwi zku z czym nie wyst pi zu ycie wody do celów
technologicznych.
Z uwagi na brak stałego zaplecza nie przewiduje si zu ycia
wody i energii na cele socjalne. Tymczasowy barak obsługi
w
miar
potrzeb
z
własnego
agregatu
zasilany
b dzie
pr dotwórczego, a woda do celów pitnych dostarczana b dzie w
pojemnikach (woda butelkowana).

Podj cie eksploatacji zło a "Młyniec XLI” spowoduje trwał
zmian rze by terenu, bowiem w jej wyniku powstanie wyrobisko
o maksymalnej gł boko ci ok.15 m. Wyrobisko b dzie zawodnione
w cz ci sp gowej. Powierzchnia wyrobiska wyniesie ok. 1,6 ha.
Nadkład
zwałowany
b dzie
na
zwałowisku
wewn trznym
i
zewn trznym, a po zako czeniu eksploatacji wykorzystany do
rekultywacji wyrobiska.
Wydobyta kopalina zostanie wywieziona poza obszar górniczy
przez odbiorców kruszywa. Masy ziemne usuwane i przemieszczane
w zwi zku z eksploatacj kruszywa nie b d stanowiły odpadów.
Gleba stanowi ca nadkład mo e by
w cz ci wywieziona poza
teren kopalni, w cz ci natomiast wykorzystana do rekultywacji
wyrobiska po zako czeniu eksploatacji. Gleba zalegaj ca nad
zło em jest klasy bonitacyjnej V i VI.
Prawidłowo prowadzona eksploatacja nie powinna spowodowa
zanieczyszczenia wód gruntowych. Mo liwo
taka istnieje
jedynie
w
sytuacjach
awaryjnych,
w
przypadku
wycieku
materiałów ropopochodnych lub składowania w wyrobisku odpadów.
Dla unikni cia zagro enia zakłada si
utrzymywa
pracuj ce
maszyny w dobrym stanie technicznym oraz nie dopu ci
do
składowania w wyrobisku
adnych materiałów ropopochodnych,
paliw lub innych substancji mog cych zanieczy ci grunt i wody
podziemne. Skład paliw, a tak e wszelkie naprawy i konserwacje
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sprz tu
nale y
wykonywa
poza
wyrobiskiem,
w
miejscu
specjalnie
przygotowanym
i
uszczelnionym.
W
przypadku
awaryjnego wycieku nale y bezzwłocznie przyst pi do usuwania
skutków i przyczyn oraz powiadomi
odpowiednie słu by. W
wyrobisku
niedopuszczalne
jest
składowanie
jakichkolwiek
odpadów i wylewanie nieczysto ci płynnych.
Rejon opisywanego zło a poło ony jest poza zwart zabudow wsi
Młyniec Pierwszy. Na terenie działki 94 nie wyst puje zabudowa
ani
inne
elementy
infrastruktury.
Odległo
najbli ej
poło onych zabudowa
mieszkalnych od granicy działki wynosi
ok.150 – 200 m.

Fot. 2 teren zło a „Młyniec XLI” – w gł bi zabudowania pobliskich
siedlisk

Eksploatacja prowadzona b dzie w wyrobisku, które przewiduje
si oddzieli od najbli szych zabudowa (od strony wschodniej)
dodatkowo wałem ziemnych z nadkładu, st d emisja hałasu nie
powinna mie szkodliwego wpływu na rodowisko i warunki ycia
okolicznych
mieszka ców.
Pewien
wzrost
nat enia
hałasu
wyst pi
okresowo
na
trasie
wywozu
kruszywa
transportem
samochodowym; b dzie on jednak uzale niony od wielko ci
wydobycia. Z uwagi na zako czenie eksploatacji w s siednim
wyrobisku
oddziaływanie
akustyczne
nie
b dzie
znacz co
wi ksze.
Emitowane do atmosfery zanieczyszczenia gazowe (spaliny)
pochodz ce od pracuj cych maszyn wydobywczych i
rodków
transportu ulega
b d
w otwartej przestrzeni szybkiemu
rozproszeniu i nie spowoduj uci liwo ci dla otoczenia.
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Kopalnia na etapie eksploatacji mo e by
ródłem emisji
niezorganizowanej w postaci pyłów. W celu jej ograniczenia
przewiduje si
ograniczanie ilo ci składowanego surowca po
wydobyciu na hałdach, a w okresie upałów zraszanie kruszywa
wydobywanego z poziomu niezawodnionego (górnego).

Eksploatacja zło a spowoduje oddziaływania polegaj ce na
emitowaniu zanieczyszcze do powietrza atmosferycznego, emisji
hałasu od pracuj cych maszyn i
rodków transportu oraz
wytwarzaniu
odpadów.
Nie
wyst pi
pobór
wody
na
cele
technologiczne. Poni ej opisano przewidywany zakres i skal
przewidywanego oddziaływania.

7.1.1 Faza prac przygotowawczych
Faza przygotowania zło a do eksploatacji b dzie zwi zana z
przemieszczeniem
znacznych
ilo ci
mas
ziemnych
w
celu
b dzie składowana w
usuni cia warstwy glebowej. Ziemia ta
jednej cz ci pola i po zako czeniu eksploatacji wykorzystana
do rekultywacji. Na tym etapie inwestycji wyst pi okresowe
b dzie uzale niona od warunków
pylenie, którego wielko
atmosferycznych. Najkorzystniejszym okresem prowadzenia prac
przygotowawczych na terenie projektowanego przedsi wzi cia
jest okres wiosenny i jesienny charakteryzuj cy si wzmo on
ilo ci opadów atmosferycznych. Zdeponowane masy ziemi, w celu
zabezpieczenia
przed
wtórnym
pyleniem,
powinny
zosta
zroszone
wod
i
obsiane
traw
w
celu
umocnienie
ich
wierzchniej warstwy.
Na tym etapie wyst pi równie emisja
zorganizowana z maszyn
wydobywczych (koparka, ładowarka) które b d wykorzystywane do
prowadzenia prac przygotowawczych. Wielko
emisji zwi zanej
z prac
sprz tu b dzie bardzo podobna jak podczas fazy
eksploatacji i zostanie okre lona w rozdziale dotycz cym fazy
eksploatacji.
7.1.2. Faza eksploatacji
ródła emisji i ich charakterystyka.
Projektowane
przedsi wzi cie
polegaj ce
na
wydobywaniu
kruszywa w postaci piasków i wirów b dzie zwi zane z prac
koparek i ruchem pojazdów ci arowym wywo cych urobek.
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Inwestor przewiduje na terenie kopalni prac
jednej koparki i
jednej ładowarki nap dzanych olejem nap dowym. Do transportu
wydobytego
materiału
wykorzystywany
b dzie
transport
samochodowy. Silniki spalinowe tych maszyn i samochodów b d
ródłem
emisji
zorganizowanej
na
terenie
jedynym
przedsi wzi cia (kopalni).
Na terenie przyszłej kopalni wydobycia kruszywa
ródłami
emisji zanieczyszcze do powietrza b d :
1 koparka - zu ycie oleju nap dowego od 15 do 20 l/h
1 ładowarka - zu ycie oleju nap dowego od 15 do 20l/h
transport
samochodowy
–
5
poj/dob ; zu ycie oleju
nap dowego ok.20 l/100 km).
Wielko ci emisji zanieczyszcze

z poszczególnych emitorów.

Czas pracy ródeł emisji
Zakłada si prac kopalni przez 5 dni w tygodniu w systemie
emisji wyznaczono posiłkuj c
1 zmianowym (5 godzin). Wielko
si
wska nikami emisji zanieczyszcze
z jednego kilograma
spalonego paliwa (wg. J.Jakubowski, Motoryzacja i ochrona
rodowiska) maj warto ci:

Zanieczyszczenie
SO2
NO2
CO
CnHm
Akroleina
Zu ycie
maszyn

Wska niki emisji zanieczyszcze
Silniki benzynowe Silniki
z
samoczynnym
15,8
13,0
1,9
7,8
456,6
21,0
23,3
4,2
0,8

oleju nap dowego oszacowano
rednio 5 h dziennie.

przyjmuj c

[ g/kg ]
zapłonem

czas

pracy

Zu ycie paliwa przez kopark i ładowark :
Zgodz = 1 x 20 l = 20 l = 16,8 kg
Zdob = 16,8 kg x 5 h = 84,0 kg
Zu ycie paliwa przez samochody ci arowe na terenie kopalni:
Przyj to,
e samochód ci arowy
rednio sp dzi na terenie
kopalni 30 min, jest to czas przejazdu, oczekiwania na
załadunek i załadunku. Zu ycie paliwa
rednie dla operacji
postoju i krótkich przejazdów – 24 l/h.
Zgodz. = 1poj/h x 0,5 h x 24l/h = 12l = 10,1 kg/h
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Zdob

= 10,1 kgx 5h =

50,5,0 kg/dob

Lokalizacja emitorów
Wszystkie ródła b d pracowały w bliskim s siedztwie. Zło e
b dzie eksploatowane sukcesywnie i ródła zanieczyszcze b d
zmieniały swoje poło enie wraz z post pem w eksploatacji
zło a.
W przypadku koparki i ładowarki wyrzut spalin odbywa si na
wysoko ci około 2,7 m nad poziomem terenu, w przypadku
samochodów ci arowych o no no ci powy ej 10 Mg jest on w
wi kszo ci usytuowany równie
nad kabin
kierowcy
na
wysoko ci h = 2,7 m.
Dopuszczalne st enia zanieczyszcze w powietrzu
Dopuszczalne poziomy substancji zanieczyszczaj cych powietrze
atmosferyczne okre laj nast puj ce akty prawne:
rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 roku, w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz.1031),
rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 r. nr 16, poz.87).
Teren, na którym zlokalizowane b d rozpatrywane ródła emisji
poło ony jest poza obszarem parków narodowych i obszarów
ochrony uzdrowiskowej.
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie warto ci odniesienia dla niektórych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2010 r. nr 16, poz.87) okre la: listy
substancji
zanieczyszczaj cych oraz dopuszczalne
warto ci
st e
tych
substancji
w powietrzu,
obszary,
na których
obowi zuj
dopuszczalne warto ci st e , okresy, dla których
u rednione s warto ci odniesienia, warunki uznawania warto ci
odniesienia
za
dotrzymane
oraz
referencyjne
metodyki
modelowania poziomów substancji w powietrzu.
W rejonie lokalizacji inwestycji brak jest istotnych
ródeł
emisji
zanieczyszcze
do
powietrza
atmosferycznego.
W
s siaduj cym od północnego-zachodu wyrobisku kopalni „Młyniec
XXXVI” eksploatacja aktualnie nie jest prowadzona.
Jedynymi
ródłami
zanieczyszcze
s
paleniska
zabudowy
jednorodzinnej rozproszonej zlokalizowanej we wsi Młyniec
Pierwszy
oraz
zanieczyszczenia
pyłowe
jako
emisja
niezorganizowana z pól i nieutwardzonych dróg lokalnych. Tło
zanieczyszcze w rejonie lokalizacji inwestycji mo na przyj
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szacunkowo
jako
50%
warto ci
dopuszczalnych
dla
pyłu
zawieszonego,
dwutlenku
siarki,
tlenków
azotu.
Dla
w glowodorów zgodnie z wytycznymi tło zanieczyszcze
na
poziomie 10% warto ci odniesienia.

Przewiduje si ,

e:

Projektowany obiekt na etapie u ytkowania b dzie
ródłem
do atmosfery w postaci: tlenków
emisji zanieczyszcze
azotu,
ditlenku
siarki,
tlenku
w gla,
akroleiny,
w glowodorów.
Kopalnia kruszywa „Młyniec XLI” na etapie eksploatacji mo e
by tak e ródłem emisji niezorganizowanej w postaci pyłów.
W celu jej ograniczenia przewiduje si minimalizowa ilo
składowanego surowca po wydobyciu oraz w okresie upałów
dokonywa zraszania hałd z kruszywem.
Na podstawie oceny istniej cych warunków terenowych (w tym
dobrych
warunków
przewietrzania
i
niskiego
tła
zanieczyszczenia powietrza), a tak e bior c pod uwag
analizy dla podobnych co do wielko ci i technologii
e projektowany
wydobycia kruszywa kopalni, przewiduje si
obiekt nie b dzie stanowił uci liwo ci dla okolicznych
mieszka ców i
rodowiska ze wzgl du na zanieczyszczenie
powietrza.

Instalacja na etapie u ytkowania nie b dzie wymagała
uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
atmosfery.

7.2.1 Faza budowy
Na etapie budowy (przygotowania terenu do wydobycia kruszywa)
emisja hałasu zwi zana b dzie z prac
maszyn budowlanych
przygotowuj cych zło e do eksploatacji. Przewiduje si
prac
koparki i spychacza oraz w ograniczonym zakresie transportu
samochodowego. Emisji hałasu z tych maszyn b dzie nie wi ksza
ni na etapie eksploatacji, przy czym z uwagi na usytuowanie
ródeł emisji na powierzchni terenu zasi g oddziaływania mo e
by okresowo wi kszy.

17

Prace przygotowawcze polega b d na zdj ciu nadkładu ziemi i
przemieszczeniu go na hałdy celem ponownego wykorzystania po
zako czeniu wydobycia. Na podstawie do wiadczenia z innych
podobnych co do wielko ci kopalni wiadomo,
e etap prac
ziemnych mo e trwa kilka dni, a uformowane hałdy nadkładu od
strony
najbli szej
zabudowy
powinny
ograniczy
rozprzestrzenianie si hałasu.

7.2.2 Faza eksploatacji
ródłem emisji hałasu do rodowiska b d maszyny budowlane –
spycharka i ładowarka oraz transport samochodowy. Przewiduje
si
prac
1 koparki i 1 ładowarki maksymalnie 5 godzin
dziennie.
W przypadku mniejszego zapotrzebowania na kruszywo danego dnia
praca maszyn b dzie ograniczona co do ilo ci godzin pracy.
Urz dzenia b d
stanowiły stacjonarne
ródła hałasu. Ich
przemieszanie si
danego dnia w terenie b dzie bardzo
niewielkie
i
praktycznie
pomijalne
w
porównaniu
z
odległo ciami do granic działki.
Transport samochodowy b dzie zwi zany z przejazdem samochodu
oraz jego oczekiwaniem na załadunek. Poniewa nat enie ruchu
przejazdu
b dzie wynosiło ok. 1 pojazd na godzin , tras
potraktowano
jako
zbiór
punktowych
ródeł
zast pczych
wyznaczonych dla odcinka przejazdu równego 20 m.
Wielko ci emisji
Czas pracy ródeł emisji - Zakłada si prac
kopalni 5 dni w
tygodniu, 5 godzin na dob w porze dziennej (6.00-22.00).
Moce akustyczne urz dze dla koparki i ładowarki przyj to na
podstawie
własnych
pomiarów
hałasu
wykonanych
dla
analogicznych urz dze pracuj cych pod obci eniem na terenie
innego składowiska kruszywa. Moce akustyczne dla samochodów
ci arowych przyj to na podstawie instrukcji 338 ITB.
Transport samochodowy – przejazd przez teren kopalni – do 200
m podzielono na 10 odcinków. Czas przejazdu odcinka 20 m z
pr dko ci 10 km /h wynosi 7,2 sek.
Czas działania pojedynczego ródła dla przejazdu 15 samochodów
w dwie strony wynosi:
t= 7,2 sek x 5 poj x 1 = 36 sek.
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ródła hałasu b d
pocz tkowo pracowały w zagł bieniu o
gł boko ci h = 1-1,5 m powstałym w wyniku zdj cia warstwy
nadkładu, a w miar
eksploatacji maszyny b d
umieszczone
coraz ni ej i oddziaływanie ze wzgl du na emisj hałasu b dzie
malało. Docelowe poziomy eksploatacyjne b d zagł bione ok. 12
m ppt.
Poni ej zestawiono ródła emisji hałasu, moc akustyczn
czas pracy poddane dalszej analizie:

oraz

ródła hałasu, moce akustyczne, czas pracy

Nazwa
hałasu

Bezpo rednie
Koparka

Ładowarka
Transport
ci arowy

Równowa ny
poziom
A
Urz dzenia
mocy
ograniczaj
akustycznej
ce hałas
LWAeq [dB]
noc
dzie
ródła hałasu ( ródła typu punktowego):
5/0
tłumik
114
114
(dzie /
akustyczny
noc)
5/0
tłumik
114
114
(dzie /
akustyczny
noc)
5poj/x
101,5
tłumik
7,2 sek 80,3
( rednia)
akustyczny
x1

Poziom
A
mocy
ródło
akustycznej
ródła
LWA[dB]

Czas
pracy
ródła
[godz./
dob ]

Wst pna ocena oddziaływania akustycznego
Miar dotrzymania warunków akustycznych jest nieprzekraczanie
dopuszczalnych poziomów hałasu. W chwili obecnej warto ci te
s okre lone przez Ministra rodowiska w rozporz dzeniu z dnia
14 czerwca 2007 r., ze zmianami, (t.j. Dz.U. z 2014 r, poz.
112), gdzie zgodnie z zał cznikiem do w/w rozporz dzenia
dopuszczalny poziom d wi ku w
rodowisku zale y od funkcji
urbanistycznej pełnionej przez dany teren.
Teren na którym poło ona jest projektowana inwestycja nale y
do terenów rolniczych wsi Młyniec Pierwszy. W s siedztwie
planowanej kopalni znajduje si
wyrobisko kopalni „Młyniec
XXXVI”, cz ciowo wyeksploatowane, w którym obecnie nie
prowadzi si wydobycia.
Tereny bezpo rednio przyległe do projektowanej kopalni nie
do terenów chronionych akustycznie. S grunty rolne i
nale
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nieu ytki poeksploatacyjne (wyrobisko kopalni Młyniec XXXVI).
Najbli sza
zabudowa
mieszkaniowa
typu
zagrodowego
zlokalizowana jest w odległo ci ok. 150-200 m i oddzielona
jest od planowanej kopalni drog gminn i u ytkami rolnymi.
W kierunku południowym i południowo-zachodnim, przy drodze w
kierunku Lubicza i Krobi, wyst puje zwarta zabudowa wsi
Młyniec Pierwszy.
Przyjmuj c
dla
terenów
najbli szej
zabudowy
zagrodowej,
warto ci dopuszczalne na poziomie LAeqD= 55 dB(A) w godz. 6.00 22.00 (w porze nocnej nie b dzie eksploatacji), mo na
przewidywa , e:
Projektowana wirownia b dzie ródłem emisji hałasu do
rodowiska w fazie prac przygotowawczych i w trakcie
eksploatacji.
Faza przygotowania terenu b dzie powodowała mniejsze
faza eksploatacji, gdy
uci liwo ci akustyczne ni
czas pracy b dzie krótszy oraz mniejszy b dzie udział
transportu ci arowego.
W
fazie
eksploatacji
wyst pienia przekrocze
terenach
najbli szej
(zagrodowej).

zło a
nie
przewiduje
si
warto ci dopuszczalnych na
zabudowy
mieszkaniowej

Eksploatacja prowadzona b dzie w wyrobisku, które
przewiduje si
oddzieli
od najbli szych zabudowa
wałem ziemnych z nadkładu, st d emisja hałasu nie
powinna mie szkodliwego wpływu na rodowisko i warunki
ycia mieszka ców.
Ograniczenie emisji hałasu do rodowiska b dzie ponadto
realizowane poprzez stosowanie sprawnych technicznie
urz dze do wydobywania kruszywa.
Zasi g emisji hałasu (izofona 55 dB) mo e wynosi
w
pocz tkowej fazie eksploatacji do 150 m; w miar
zagł biania si
poziomu wydobywczego oddziaływanie
b dzie ograniczone skarpami i zaw zi si
do terenu
wyrobiska kopalni (na podstawie analizy akustycznej dla
kopalni kruszywa „Młyniec II”, podobnej co do wielko ci
i technologii wydobycia oraz o zbli onych warunkach
terenowych).
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W trakcie prac wydobywczych kruszywa naturalnego ze zło a
odpady poprodukcyjne w rozumieniu
„Młyniec XLI” nie postan
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.
poz.21, z pó n.zm.)
Usuni ty nadkład ziemi, w tym gleba, zdeponowany b dzie na
zwałowiskach wewn trznych i wykorzystany do rekultywacji
terenu po zako czeniu eksploatacji. Nie przewiduje si wywozu
ziemi z nadkładu i przerostów płonych poza teren kopalni.
Inwestor, b d cy wła cicielem zło a zakłada wykorzystanie
cało ci ziemi z nadkładu do prac rekultywacyjnych.
W zwi zku z prac
maszyn wydobywczych (koparki, ładowarki)
oraz
rodków
transportu
do
wywozu
kruszywa,
powstanie
odpadów, które stanowi b d zu yte materiały
niewielka ilo
eksploatacyjne, w tym przepracowane oleje silnikowe, płyny
hydrauliczne, smary, odpady gumowe, zu yte cz ci maszyn, itp.
Odpady te, w wi kszo ci zaliczane do kategorii odpadów
niebezpiecznych, gromadzone b d
szczelnych pojemnikach, w
wydzielonych miejscach, poza terenem kopalni.
Zakłada si , e wszelkie prace naprawcze i serwisowe maszyn i
taboru samochodowego, wykonywane były poza terenem kopalni.
Niewielkie ilo ci odpadów
socjalnego
wywo one
b d
komunalnych.

bytowych z kontenerowego zaplecza
na
gminne
składowisko
odpadów

Oddziaływanie projektowanego zakładu b dzie miało charakter i
oddziaływania o zasi gu
zasi g lokalny; nie przewiduje si
transgranicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony rodowiska (t.j.Dz.U.z 2013 r.
poz.1232,1238, z2014r.poz.40,47,457,822,1101,1146,1322,1662, z
2015 r. poz.122,151,277,478).

Przewiduje si ,
e znacz ce oddziaływanie na
rodowisko
projektowanej kopalni kruszywa mie ci si b dzie w granicach
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nieruchomo ci wyznaczonej do jego realizacji (działka 94) oraz
działek bezpo rednio przylegaj cych (dz.nr 89/2, 92/6, 92/11,
95, 96, 97, obr b Młyniec Pierwszy).
Tak okre lony teren w cało ci obj ty jest granicami obszaru
chronionego krajobrazu OChK ”Dolina Drw cy” ustanowionego
Rozporz dzeniem Nr 21/92 Wojewody Toru skiego z dnia 10
grudnia 1992 r. (obecnie podstaw
prawn
stanowi uchwała nr
VI/106/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21
marca 2011 r.(Dz.Urz. Woj.Kuj.Pom. 2011.99.793).
Poniewa
teren planowanej kopalni kruszywa znajduje si
w
zasi gu obszaru chronionego krajobrazu „OChK Doliny Drw cy”
wst pnie analizowano dwa zagadnienia:
1) zasadno
ogranicze

podj cia eksploatacji zło a w
wynikaj cych z tej lokalizacji,

zminimalizowania skutków
2) mo liwo
obszaru chronionego krajobrazu.

kontek cie

eksploatacji

dla

Ad.1) Zgodnie z przywołan
uchwał
Sejmiku w obszarach
chronionego
krajobrazu
na
terenie
obszaru
chronionego
krajobrazu
obowi zuj
zakazy
dotycz ce
m.in.
realizacji
mog cych znacz co oddziaływa
na
rodowisko w
przedsi wzi
rozumieniu
ustawy
z
dnia
3
pa dziernika
2008
r.
o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziaływania na rodowisko, przy czym nie dotyczy to
wydobywania
piasku
i
wiru
z
udokumentowanych
złó
wyznaczonych
w
miejscowym
planie
zagospodarowania
przestrzennego lub w przypadku jego braku na podstawie studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczaj cym 20
tys.m³ rocznie (§2,pkt.3 uchwały).
Szacowane zasoby zło a, co do wielko ci i spodziewanej
jako ci, uzasadniaj podj cie eksploatacji w zakładanej skali
(pon.20tys.m³), zarówno na potrzeby lokalnego rynku odbiorców,
jak te na potrzeby zewn trznych firm budownictwa ogólnego i
drogowego. Tak e niedu a powierzchnia przyszłej kopalni (pon.2
ha) uzasadnia wniosek inwestora o podj cie wydobycia na
obszarze chronionego krajobrazu.
Pod wzgl dem uwarunkowa
terenowych wydobycie nie powoduje
kolizji przestrzennych z istniej cym zagospodarowaniem. Teren
zło a nie jest zabudowany i nie posiada
adnych elementów
infrastruktury
technicznej
koliduj cych
z
planowanym
wydobyciem. Dla ochrony obiektów i terenów przyległych do
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terenu zło a granice obszaru górniczego poprowadzone b d
z
uwzgl dnieniem normy PN-G-02100 „Szeroko
pasów ochronnych
wyrobisk odkrywkowych”. Granice zło a wytyczone zostan
w
odległo ciach zabezpieczaj cych obecny stan zagospodarowania
Dla
minimalizacji
oddziaływa
na
terenów
okalaj cych.
najbli ej poło ony budynek mieszkalny (zabudowa zagrodowa)
oddalony o ok.150 m w kierunku wschodnim (za drog
gminn )
przewiduje
si
wykonanie
wałów
ziemnych
z
nadkładu,
ograniczaj cych oddziaływanie akustyczne w trakcie I etapu
eksploatacji.
Ad.2) Analizowany teren (działka 94 obr b Młyniec Pierwszy)
jest silnie przekształcony antropogenicznie (u ytek rolny) i
wi kszej warto ci przyrodniczej. Pod
nie przedstawia sob
wzgl dem krajobrazowym jest to, niczym nie wyró niaj cy si
równinny
teren
upraw
rolnych,
poło ony
w
s siedstwie
istniej cego wyrobiska wirowni „Młyniec XXXVI”.
Przewiduje si , e w wyniku planowanej eksploatacji kruszywa z
przedmiotowego zło a nast pi trwałe przekształcenie rze by
terenu. Powstanie wyrobisko o znacznej gł boko ci (ok.13 m) i
powierzchni ok.1,6 ha. Eksploatacja zło a nie spowoduje
znacz cych zmian w szacie ro linnej terenu bowiem w cz ci
nie wyst puj
cenne siedliska,
przeznaczonej pod kopalni
pokrywa ro linna jest silnie przekształcona antropogenicznie
(grunt rolny) i nie przedstawia sob
wi kszej warto ci
przyrodniczej.
Dla zminimalizowania skutków trwałego przekształcenia terenu
przewiduje si rekultywacj skarp wyrobiska w kierunku le nym
z pozostawieniem zbiornika wodnego, który w przyszło ci mo e
terenu i
stanowi istotny element wzbogacaj cy bioró norodno
poprawiaj cy mikroklimat.
Obszary Natura 2000
Wyst puj cy
na
południowy-wschód
od
planowanej
kopalni
kruszywa „Młyniec XLI”, w odległo ci ok. 0,6 km obszar Natura
2000 - Dolina Drw cy (PLH280001) nie znajduje si w zasi gu
przewidywanego oddziaływania przedsi wzi cia.
Jest to obszar wyznaczony do ochrony na podstawie dyrektywy
siedliskowej. Obszar obejmuje teren rezerwatu przyrody „Rzeka
Drw ca” z dopływami: Grabiczek i Dylewka, z przyuj ciowymi
fragmentami
rzek:
Dylewki,
Poborskiej
Strugi,
Gizeli,
Bałcynki, Iławki, El ki oraz rz.Wel i przepływowymi jeziorami:
Ostrowin i Drw ckie. Oprócz samych wód teren ostoi obejmuje
pas gruntu o szeroko ci 5 m po obu stronach rzeki Drw cy i
wymienionych dopływów oraz obszar stanowi cy mozaik siedlisk
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z ró nego typu zbiornikami wodnymi (starorzeczami), lasami
ł gowymi i ekstensywnie u ytkowanymi ł kami w dolinie rzeki.
Zgodnie z ustaw
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz.U.Nr 92, poz.880, z pó n.zm.) na terenie obj tym
podejmowania
granicami obszaru Natura 2000 zabrania si
działa
mog cych w istotny sposób pogorszy
stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, a
tak e w istotny sposób wpłyn
negatywnie na gatunki, dla
których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 (art. 33
ustawy).
W rejonie miejscowo ci Młyniec Pierwszy obszar „naturowy”
doliny Drw cy obejmuje nadrzeczne ł ki i ziołoro la oraz
fragmenty ł gu wierzbowego. Zasi g obszaru wynosi tu ok. 50-60
m od brzegu rzeki Drw cy po stronie prawobrze nej.
Planowane przedsi wzi cie nie narusza granic obszaru Natura
2000 – Dolina Drw cy, jak te nie b dzie powodowa negatywnego
oddziaływania na ten obszar.
Poło enie zło a „Młyniec XLI” na tle mapy obszarów chronionych
przedstawiono poni ej:

ródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Planowane
przedsi wzi cie
usytuowane
jest
w
zlewni
rz.Drw cy, w regionie wodnym Dolna Wisła. Według podziału
zlewniowego na Jednolite Cz ci Wód Powierzchniowych (JCWP)
w
Planie
gospodarowania
wodami na
obszarze
okre lonego
dorzecza
Wisły
(KZGW
Warszawa,
2011),
opublikowanym
w
Monitorze Polskim (M.P. Nr 49, poz. 549), opisywany teren
wschodzi w skład JCWP – Struga Rychnowska, oznaczonej kodem
PLRW200018289789.
Struga Rychnowska zaliczona jest do typu – potok nizinny
wirowy, a jego status okre lono jako – silnie zmieniona cz
wód; ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosi gni cia celów
rodowiskowych – zagro ona.
Podstaw
przy ustalaniu celów
rodowiskowych dla jednolitych
cz ci wód powierzchniowych stanowi aktualny stan JCWP, w
zwi zku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich
stanu.
Celem rodowiskowym dla jednolitych cz ci wód zaliczonych do
kategorii silnie zmienionych cz ci wód, o złym stanie, jest
osi gni cie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
Wody
Strugi
Rychnowskiej
s
okresowo
badane
w
ramach
monitoringu
wód
powierzchniowych
województwa
kujawskopomorskiego prowadzonego przez WIO Bydgoszcz. Aktualna (2013)
ocena
jako ci
wód
Strugi
Rychnowskiej
przedstawia
si
nast puj co:
Ocena biologiczna: umiarkowana
Ocena fizyko-chemiczna: dobra
Potencjał ekologiczny: umiarkowany
Ocena bakteriologiczna: b.d.
Ocena eutrofizacji: nie stwierdzono
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Bior c pod uwag
aktualn
ocen
stanu (stan zły) i podan
wy ej ocen
jako ci wód cieku mo na przyj ,
e celem
rodowiskowym dla JCWP – Struga Rychnowska, oznaczonej kodem
PLRW200018289789, b dzie utrzymanie dobrego stanu chemicznego
i poprawa potencjału ekologicznego.
Zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 22 lipca
2009
roku
w
sprawie
klasyfikacji
stanu
ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
cz ci wód powierzchniowych (Dz.Nr 122, poz.1018) o potencjale
ekologicznym JCWP zaliczanych do naturalnych cz ci wód
decyduj :
wska niki biologiczne takie jak: skład i liczebno
flory
bezkr gowców bentosowych,
wodnej, skład i liczebno
skład, liczebno
i struktura wiekowa ichtiofauny,
re im hydrologiczny i wska niki hydromorfologiczne, w tym
i dynamika przepływu wód, zwi zek z
m.in.: wielko
wodami podziemnymi, zmienno
gł boko ci i szeroko ci,
struktura strefy brzegowej,
wska niki chemiczne i fizykochemiczne, w tym: termika,
natlenienie, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne,
substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego.
Planowane przedsi wzi cie nie b dzie miało bezpo redniego
wpływu
na
wody
powierzchniowe,
bowiem
działalno
eksploatacyjna polegaj ca na wydobyciu kruszywa naturalnego
prowadzona b dzie bez poboru wody i odprowadzania cieków.
Ewentualny spływ zanieczyszcze na wody mo e wyst pi jedynie
w sytuacjach awaryjnych - np. w wyniku wycieku paliwa z maszyn
(koparki, ładowarki) lub rodków transportu.

Według opracowania – Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisły (KZGW Warszawa, 2011, opublikowanym w M.P.Nr
49, poz.549), teren projektowanego PSZOK poło ony jest w
zasi gu regionu wodnego Dolnej Wisły, w obszarze JCWPd 40
oznaczonym kodem PLGW240040.
Dla JCWPd 40 obecny stan przedstawia si nast puj co:
ocena stanu ilo ciowego – stan dobry,
ocena stanu chemicznego – stan dobry,
ocena ryzyka – stan niezagro ony.
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Celami rodowiskowymi dla jednolitych cz ci wód podziemnych,
zgodnie z RDW (Ramowa Dyrektywa Wodna) s :
zapobieganie
dopływowi,
lub
ograniczenie
dopływu
zanieczyszcze do wód podziemnych,
zapobieganie pogarszaniu stanu wszystkich cz
zapewnienie równowagi
podziemnych,
wdro enie działa
utrzymuj cego si
podziemnych.

mi dzy

poborem

a

ci wód,

zasilaniem

wód

niezb dnych dla odwrócenia znacz cego i
rosn cego trendu zanieczyszczenia wód

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu wód podziemnych,
dla cz ci wód b d cych w co najmniej dobrym stanie chemicznym
i ilo ciowym, celem rodowiskowym b dzie utrzymanie tego stanu
poprzez zapobieganie dopływowi zanieczyszcze , zapewnienie
równowagi pomi dzy poborem i zasilaniem wód podziemnych,
wdro enie działa dla ochrony wód podziemnych.
Analiza
wpływu
planowanego
rodowiskowe dla JCWPd 40:

przedsi wzi cia

na

cele

1) cel rodowiskowy - zapobieganie dopływowi, lub ograniczenie
dopływu zanieczyszcze do wód podziemnych:
cieków lub innych
- planowane wydobycie nie b dzie generowa
zanieczyszcze
do gruntu bowiem nie planuje si
przerobu i
uzdatniania kruszywa;
- w sytuacjach awaryjnych sprz tu wydobywczego lub
rodków
transportu (wyciek paliwa) przewiduje si zastosowanie rodków
sorpcyjnych
do
neutralizacji
rozlanych
substancji
ropopochodnych i sprawne usuni cie zanieczyszczonego gruntu w
miejsce wskazane przez odpowiednie słu by.
2) cel rodowiskowy - zapewnienie równowagi mi dzy poborem, a
zasilaniem wód podziemnych:
- nie przewiduje si
poboru wód podziemnych do celów
realizacji i eksploatacji przedsi wzi cia.
3) cel
rodowiskowy - wdro enie działa
niezb dnych dla
ochrony wód podziemnych:
- dla ochrony wód podziemnych przewiduje si
prowadzenie
eksploatacji
z
u yciem
sprawnego
technicznie
sprz tu
wydobywczego, a jego
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- obsług serwisow sprz tu prowadzi si b dzie poza terenem
kopalni;
- na terenie wyrobiska nie b d
magazynowane
adne
rodki
eksploatacyjne lub odpady.
Ocenia si , e planowane wydobycie kruszywa ze zło a „Młyniec
XLI” nie b dzie miało wpływu na zasoby i jako
wód
podziemnych
JCWPd
40.
Wydobycie
kruszywa
z
poziomu
zawodnionego zło a spowoduje okresowe naruszenie stosunków
wodnych w gruncie, co jednak nie wpłynie na trwałe obni enie
poziomu wód gruntowych w okolicy. Nale y przewidywa ,
e po
zako czeniu
wydobycia
poziom
wód
gruntowych
ulegnie
stabilizacji, a w wyrobisku powstanie zbiornik wodny.

Zał. 1 Mapa lokalizacja zło a
Zał. 2 Mapa ewidencyjna
Zał. 3 Wypis z ewidencji gruntów
Zał. 4

Ocena jako ci wód JCWP – Struga Rychnowska
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Zał. 1 Tren lokalizacji zło a
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Zał. 2

Mapa ewidencyjna
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Zał.3 Wypis z ewidencji gruntów
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Zał. 4 Ocena jako ci wód JCWP – Struga Rychnowska (WIO

Bydgoszcz)
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