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1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsi ęwzięcia: 

1.1. Podstawa prawna  wyst ąpienia o udzielenie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

 
    Przedsi ęwzięciem jest projektowana kopalnia torfu i piasku „Jał owiec I”  na 

powierzchni 17,3 ha  w pi ęciu polach (A,B,C,D,E). Wnioskowany obszar zgodnie z 

załączon ą mapą ewidencji gruntów obejmuje działki  poło żone w obr ębie Jałowiec, gm.  

Ryjewo, pow.kwidzy ński, woj. pomorskie. Zestawienie  wnioskowanej powi erzchni 

przedstawiono w tabeli poni żej. 

 

Oznaczenie 
pola 

Nr działki Obręb Powierzchnia pola 
[ha] 

A 56/1 (część) 5,5 

B 44/1 (część) 1,6 

C 44/1 (część) 5,6 

D 44/1 i 44/2 (część) 2,3 

E 72/5 (część) 

Jałowiec 

2,3 

    

     Przedsięwzięcie to  zgodnie  z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”  (Dz. U. Nr 213  poz. 

1397) § 3.1. punkt 40b)  zostało zaliczone  do przedsi ęwzięć  mog ących  potencjalnie  

znacząco  oddziaływa ć  na  środowisko.  

    W świetle obowiązującej 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. 2008 r.  nr 199 ,poz. 1227):  

Art. 59. 1. Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga 

realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko: 

  1)   planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. 

    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach b ędzie niezb ędna do  ubiegania si ę 

przez Inwestora o  decyzj ę-koncesj ę na eksploatacj ę złoża wydawan ą przez Marszałka 

Województwa  Pomorskiego.  
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1.2. Usytuowanie przedsi ęwzięcia, z uwzgl ędnieniem mo żliwego zagro żenia dla 
środowiska, w szczególno ści przy istniej ącym u żytkowaniu terenu, zdolno ści 
samooczyszczania si ę środowiska i odnawiania si ę zasobów naturalnych, 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarun kowań miejscowych 
planów zagospodarowania  przestrzennego  

 

    Administracyjnie inwestycja położona jest w województwie pomorskim, w powiecie  

kwidzyńskim, w gminie Ryjewo, na gruntach  miejscowości Jałowiec w pięciu polach 

(A,B,C,D,E), które obejmują   fragmenty działek nr 44/1,44/2,56/1,72/5. 

     Planowane przedsięwzięcie oddalone  jest ca  11 km na północ od Kwidzyna, 2,2-3 km na 

południowy-zachód od centrum Ryjewa, 0,4-1,3 km na północny-zachód (pola A,B,C,D) i 0,7-0,9 

km na wschód (pole E) od zwartej zabudowy miejscowości Jałowiec.  

     Pomiędzy polami  C i D udokumentowano  złoże „Jałowiec” , które jest własnością Inwestora 

i jest przez niego eksploatowane od  2004 r.  

 

Sposób u żytkowania terenu w miejscu realizacji i otoczeniu p rzedsi ęwzięcia  

 
    Powierzchnia złoża to obszar nie zabudowany. W granicach złoża nie występują żadne 

elementy infrastruktury  technicznej. Są to grunty rolne miejscami zadrzewione oraz  miejscami  

teren oznaczony jako las. Cała powierzchnia  porozcinana jest  rowami  melioracyjnymi, które 

tworzą system grawitacyjny, odprowadzający wodę w kierunku Nogatu Małego (Kanał Reja).   

Rodzaj nieruchomości gruntowej nad 
złożem:  

ogółem pole  
A 

pole  
B 

pole  
C 

pole  
D 

pole 
E 

grunty leśne [ha]: 2,6 - - 2,1 0,5 - 
zadrzewienia i zakrzaczenia [ha] 3,5 0,1 - 2,9 0,5 - 
grunty rolne (I-IV kl. bon.) [ha]: 4,4 3,1 0,4 0,1 0,4 0,4 
grunty rolne (V-VI kl. bon.) [ha]: 4,7 1,7 1,2 0,2 0,1 1,5 
nieużytek [ha]: 1,1 0,3 - - 0,5 0,3 
woda [ha] 1,0 0,3 - 0,3 0,3 0,1 
 

Planowane  przedsięwzięcie   sąsiaduje: 

- droga (dz. nr 52/1),grunty orne,łąki i  rowy (pozostały fragment dz. nr 56/1) -  pole A; 

- drogi (dz. nr 147,162), grunty zadrzewione,rowy (pozostały fragment dz. nr 44/1)- pole B; 

- drogi (dz. nr 147,162),rów (dz. nr 140), grunty zadrzewione,las,łąki,rowy,nieużytek (pozostały 

fragment dz. nr 44/1); do południowej granicy przylega  złoże „Jałowiec”  - pole C; 

- drogi (dz. nr 147,142), grunty orne,grunty zadrzewione,łąki,rowy (pozostały fragment dz. nr 

44/1 i 44/2), do północnej  granicy przylega  złoże  „Jałowiec”  - pole D; 

- droga (dz. nr 146),rów (dz. nr 145), grunty orne,łąki,nieużytek (pozostały fragment dz. nr 72/5)- 

pole E; 
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Uwarunkowania planów zagospodarowania przestrzenneg o 
 

Dla przedmiotowej powierzchni nie ma  planu zagospodarowania przestrzennego.  

Obszary potencjalnego oddziaływania przedsi ęwzięcia z uwagi na jego lokalizacj ę 
 

a)  obszary wodno-błotne oraz  inne  obszary o płyt kim zaleganiu wód podziemnych 

 

Morfologicznie przedmiotowy teren stanowi fragment terasu zalewowego w  dnie doliny  Wisły.  

Omawiany teren to płaska powierzchnia  rozcięta  rowami  melioracyjnymi   

Rowy  melioracyjne, tworzą system grawitacyjny,który odprowadza wodę w kierunku Nogatu 

Małego (Kanał Reja).   

   Wodę gruntową na przedmiotowym terenie nawiercono na głębokości od 0,3 m p.p.t. do 3,0 m 

p.p.t. tj. na rzędnych od 8,0 m n.p.m. do  13,1 m n.p.m. Poziom wód gruntowych nawiązuje do 

hipsometrii terenu i do poziomu wody w otaczających rowach i zbiorniku poeksploatacyjnym 

(złoże „Jałowiec” pomiędzy polami C i D).   

    W związku z tym  eksploatacja części zawodnionej złoża będzie dotyczyła   całej powierzchni. 

 

b) obszary wybrze ży 

Teren planowanego przedsięwzięcia oddalony jest 57  km na południe od  wybrzeża 

morskiego (Zatoki Gdańskiej). Nie należy spodziewać się jakiegokolwiek potencjalnego 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wybrzeży.  
 

c) obszary górskie lub le śne 

     

      W obrębie przedmiotowej powierzchni las występuje w polu C (2,1 ha) i D (0,5 ha). Takie 

niewielkie  powierchnie leśne porozrzucane są także w całej dolinie.  

Obszary górskie – nie dotyczy. 

d) obszary obj ęte ochron ą, w tym strefy ochronne uj ęć wód i obszary ochronne 
zbiorników wód śródl ądowych 

 

Na przedmiotowym terenie i w bezpośrednim  jego otoczeniu nie występują ujęcia wód i 

strefy ochronne ujęć wód. Ze względu na ograniczenie potencjalnego negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięcia do granic jego eksploatacji  nie należy spodziewać się wpływu 

przedsięwzięcia na obszary tego typu.  
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    Teren przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.  

e) obszary wymagaj ące specjalnej ochrony ze wzgl ędu na wyst ępowanie gatunków ro ślin 
i zwierz ąt oraz ich siedlisk przyrodniczych obj ętych ochron ą, w tym obszary sieci 
NATURA 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

 
 

Przedmiotowe przedsięwzięcie  znajduje się  poza zasięgiem obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy „O ochronie przyrody”  z dnia 16.04.2004 r. w  tym sieci Natura 

2000.  

   Najbliższe granice  form ochrony przyrody  przebiegają od projektowanej inwestycji w 

następujących odległościach: 

-  Ryjewski Obszar Chronionego Krajobrazu  w odległości ca 2  km  na wschód; 

-  Obszar Chronionego Krajobrazu Białej Góry  w odległości ca 4  km  na północ; 

-  Obszar Chronionego Krajobrazu  Doliny Kwidzyńskiej  w odległości ca 4 -5  km  na zachód; 

-  obszar  NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Wisły”  PLB 040003 

ca 4-5 km na zachód; 

-  obszar  NATURA 2000 - obszar specjalnej ochrony siedliskowej „Dolna Wisła” PLH 220033. 

ca 4-5 km na zachód; 

Pozostałe formy ochrony przyrody znajdują się w odległościach powyżej 10 km 

Jak wynika z doświadczeń możliwe emisje substancji i energii do środowiska z tytułu 

funkcjonowania  ZG nie przekraczają dopuszczalnych standardów jakości środowiska lub innych 

wartości normatywnych poza granicami eksploatacji. Z uwagi na oddalenie i skalę inwestycji nie 

przewiduje się, oddziaływań na w/w formy ochrony przyrody.  

f) obszary, na których standardy jako ści środowiska zostały przekroczone 
 

W otoczeniu przedsięwzięcia obszary takie nie występują.  

g) obszary maj ące znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologic zne 
 

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską, nie zostały 

ustalone wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.  

h) obszary o podwy ższonej g ęsto ści zaludnienia 
 

   Przedmiotowe  przedsięwzięcie położone jest na terenie rolniczym. Najbliższe zabudowania (3 

siedliska) znajdują się  w odległości od skrajnego wysuniętego narożnika inwestycji : 

-  100 m na północny – wschód od pola A; 
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-  250 m na południowy – wschód od pola A; 

-   0,3 km na południowy-wschod od pola E   

Potencjalne negatywne oddziaływanie zakładu dotyczyć może stosunkowo niewielkiej liczby 

ludzi, zamieszkującej   w/w  siedliska.  

i) obszary przylegaj ące do jezior 

 
   Przedsięwzięcie  nie przylega bezpośrednio do jezior.  Morfologicznie przedmiotowy teren 

stanowi fragment dna doliny  bedący terasem zalewowym Wisły. Pomiędzy polami C i D 

znajduje się jedynie zbiornik po eksploatacji złoża „Jałowiec”. Większy naturalny  zbiornik to J. 

Mątki  oddalone 5,0 km na północny-wschód i J.Brachlewo oddalone 5,0 km na południowy-

wschód  od przedsięwzięcia. 

W związku ze znacznym oddaleniem przedsięwzięcia od brzegów w/w jezior nie należy 

spodziewać się jego negatywnego oddziaływania na ich wody i strefy przybrzeżne. 

j) obszary uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej 
 

W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia brak jest obszarów ochrony uzdrowiskowej.  
 
 
1.3. Warunki geologiczno - górnicze i hydrogeologic zne zalegania zło ża 

 

      Warunki geologiczno – górnicze  eksploatacji  złoża  „Jałowiec I”  są następujące:   

      Złoże jest zawodnione. Wodę gruntową nawiercono  we wszystkich otworach pozytywnych 

na głębokości od 0,3 m p.p.t. do 3,0 m p.p.t. tj. na rzędnych od 8,0 m n.p.m. do  13,1 m n.p.m.  

 

Pole A 

Nadkład:  
    Nadkład złoża piasku stanowi  gleba, miejscami piaski gliniaste i czasami torf, który ze 

względu na niewielką miąższość ( < 0,5 m ) nie został zakwalifikowany jako złoże torfowe.  

    Nadkład złoża torfu stanowi gleba z korzeniami  (wierzchowina).  

    Grubość nadkładu wynosi od 0,2 m do  1,2 m ,średnio 0,7 m. Wyjątek stanowią rowy  

zawodnione , w których nadkład nie występuje. W jednym otworze nr B9(2011) wyodrębniono 

przerost skały płonnej o grubości 1,5m 

    Kubatura nadkładu  nad złożem w tym polu wynosi  32 527  m3. 
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Warstwa złożowa  

     Miąższość udokumentowanego jako złoże torfu  wynosi od 4,8 m do  9,2 m, średnio 3,5 m.  

Strop  złoża torfu  zalega na rzędnych od  11,9 m n.p.m.  do  14,1 m n.p.m. Średnia rzędna 

stropu złoża  torfu w tym polu wynosi 13,0 m n.p.m. Spąg złoża torfu zalega na rzędnych od  8,4 

m n.p.m. do 10,8 m n.p.m. Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 9,6 m n.p.m.  

Deniwelacje stropu złoża  wynoszą  2,2 m,a spągu  2,4 m. 

      Miąższość udokumentowanego złoża piasku  wynosi od 4,8 m do  9,2 m, średnio 7,1 m.  

Strop  złoża piasku  zalega na rzędnych od  9,5 m n.p.m.  do  14,2 m n.p.m. Średnia rzędna 

stropu złoża  piasku w tym polu wynosi 12,0 m n.p.m. Spąg złoża piasku zalega na rzędnych od  

3,9 m n.p.m. do 5,0 m n.p.m. Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 4,7 m n.p.m.  

Deniwelacje stropu złoża  wynoszą  4,7 m, a spągu  1,1 m. 

Pole B 

Nadkład:  

    W całym polu nadkład  stanowi  gleba z korzeniami( wierzchowina). Grubość nadkładu wynosi 

od 0,3 m do  0,5 m ,średnio 0,5 m. Wyjątek stanowią rowy, w których nadkład nie występuje. 

    Kubatura nadkładu  nad złożem w tym polu wynosi  7 523  m3. 

Warstwa złożowa  

    Miąższość udokumentowanego jako złoże torfu  wynosi od 2,5 m do  4,5 m, średnio 3,8 m.  

Strop  złoża torfu  zalega na rzędnych od  9,3 m n.p.m.  do  9,7 m n.p.m.  . Średnia rzędna 

stropu złoża  torfu w tym polu wynosi 9,5 m n.p.m. Spąg złoża torfu zalega na rzędnych od  4,8 

m n.p.m. do 6,8 m n.p.m. Średnia rzędna spągu złoża w tym polu wynosi 5,7 m n.p.m.  

Deniwelacje stropu złoża  wynoszą  0,4 m., a spągu  2,0 m. 

Pole C 

Nadkład:  

     W całym polu nadkład  stanowi  gleba. Grubość nadkładu wynosi od 0,2 m do  0,5 m ,średnio 

0,3 m. Wyjątek stanowi część zawodniona  pola i rowy, w których nadkład nie występuje.  

    Kubatura nadkładu nad złożem w tym polu wynosi  15 611 m3. 

Warstwa złożowa  

     Miąższość torfu wynosi od 1,0 m do  5,0 m, średnio 2,4 m.  Strop  złoża torfu  zalega na 

rzędnych od  8,9 m n.p.m.  do  9,9 m n.p.m. Średnia rzędna stropu złoża  torfu w tym polu 

wynosi 9,4 m n.p.m. Spąg złoża torfu zalega na rzędnych od  4,9 m n.p.m. do 8,6 m n.p.m. 

Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 7,0 m n.p.m.  Deniwelacje stropu złoża  

wynoszą  1,0 m., a spągu  3,7 m.  

     Miąższość osadów piaszczystych udokumentowanych jako złoże wynosi od 2,5 m do  4,5 m, 

średnio 3,3 m. Strop  złoża piasku  zalega na rzędnych od  6,0 m n.p.m.  do  8,1 m n.p.m.  
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Średnia rzędna stropu złoża  piasku w tym polu wynosi 7,2 m n.p.m. Spąg złoża piasku zalega 

na rzędnych od  3,0 m n.p.m. do 5,6 m n.p.m. Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 

3,9 m n.p.m.  Deniwelacje stropu złoża  wynoszą  2,1 m., a spągu  3,7 m. 

Pole D 

Nadkład:  

    W całym polu nadkład  stanowi  gleba, gleba z korzeniami ( wierzchowina złoża torfu ) a 

miejscami  nasyp. Grubość nadkładu wynosi od 0,2 m do  1,0 m ,średnio 0,4 m. Wyjątek stanowi 

część zawodniona pola i rowy, w których nadkład nie występuje. 

    Kubatura nadkładu  nad złożem w tym polu wynosi  6 867  m3. 

Warstwa złożowa  

      Miąższość udokumentowanego jako złoże torfu  wynosi od 0,9 m do  5,0 m, średnio 2,2 m.  

Strop  złoża torfu  zalega na rzędnych od  7,3 m n.p.m.  do  9,5 m n.p.m. Średnia rzędna stropu 

złoża  torfu w tym polu wynosi 8,5 m n.p.m. Spąg złoża torfu zalega na rzędnych od  4,2 m 

n.p.m. do 8,2 m n.p.m. Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 6,3 m n.p.m.  

Deniwelacje stropu złoża  wynoszą  2,2 m., a spągu  4,0 m.  

       Miąższość  udokumentowanych piasków  wynosi od 2,3 m do  6,5 m, średnio 4,9 m. Strop  

złoża piasku  zalega na rzędnych od  5,9 m n.p.m.  do  10,8 m n.p.m. Średnia rzędna stropu 

złoża  piasku wynosi 8,8 m n.p.m. Spąg złoża piasku zalega na rzędnych od  3,6 m n.p.m. do 

4,5 m n.p.m. Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 3,8 m n.p.m.  Deniwelacje stropu 

złoża  wynoszą  8,8 m., a spągu  0,9 m. 

Pole E 

Nadkład:  

     Nadkład złoża piasku stanowi  gleba, miejscami piaski gliniaste i czasami torf, który ze 

względu na niewielką miąższość ( < 0,5 m ) nie został zakwalifikowany jako złoże torfowe.  

Nadkład złoża torfu stanowi gleba z korzeniami  (wierzchowina). Grubość nadkładu wynosi od 

0,3 m do  2,2 m ,średnio 0,8 m.  

    Kubatura nadkładu nad złożem w tym polu wynosi  20 167  m3. 

Warstwa złożowa  

     Miąższość udokumentowanego jako złoże torfu wynosi od 1,0 m do  2,0 m, średnio 1,5 m.  

Strop  złoża torfu  zalega na rzędnych od  9,6 m n.p.m.  do  10,4 m n.p.m. Średnia rzędna stropu 

złoża  torfu w tym polu wynosi 10,1 m n.p.m. Spąg złoża torfu zalega na rzędnych od  7,6 m 

n.p.m. do 9,3 m n.p.m. Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 8,6 m n.p.m.  

Deniwelacje stropu złoża  wynoszą  0,8 m., a spągu  1,7 m.  

      Miąższość piasku wynosi od 4,4 m do  7,2 m, średnio 6,0 m. Strop  złoża piasku  zalega na 

rzędnych od  7,6 m n.p.m.  do  10,8 m n.p.m. Średnia rzędna stropu złoża  piasku w tym polu 
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wynosi 9,2 m n.p.m. Spąg złoża piasku zalega na rzędnych od  2,6 m n.p.m. do 3,6 m n.p.m. 

Średnia rzędna  spągu  złoża w tym polu  wynosi 3,2 m n.p.m.  Deniwelacje stropu złoża  

wynoszą  3,2 m.,a spągu  1,0 m. 

 
1.4. Granice zło ża 

 

Granice  pionowe  pola  A: 

    Granicę wschodnią pola A poprowadzono po granicy działki nr 56/1 obręb Jałowiec. Granicę 

północną, południową i zachodnią poprowadzono 5-10 m na zewnątrz otworów pozytywnych ( w 

których nawiercono torf lub piasek) najczęściej po górnej krawędzi rowów melioracyjnych.  

   W obrębie tego pola   udokumentowano piasek  (na powierzchni 5,18 ha)  i torf  (na 

powierzchni 1,68 ha). 

   Granice piasku w tym polu pokrywają się z granicą pola za wyjątkiem jego południowo- 

wschodniego narożnika, w którym granicę pionową poprowadzono po granicy wieloboku 

obliczeniowego (dla torfu i dla piasku).  

          Torf występuje w nadkładzie złoża piasku lub samodzielnie. Granicę pionową poprowadzono 

po granicach wieloboków obliczeniowych. 

 

Granice  pionowe  pola  B: 

          Granica wschodnia i południowa pola B poprowadzona została po granicy działki nr 44/1. 

Granicę północną i zachodnią poprowadzono 5-10 m na zewnątrz otworów pozytywnych (w 

których nawiercono torf lub piasek).  

  W tym polu udokumentowano jedynie torf. 

 

Granice  pionowe  pola  C: 

   Granica południowa oraz część granicy zachodniej biegnie po granicy obszaru górniczego 

„JAŁOWIEC” (Dec. Wojewody Pomorskiego nr 8/03 SR/S-1/74125/444/03 z dn. 17-062003). 

Pozostała część granicy zachodniej (północna) biegnie po granicy działki 44/1. Granica 

północna biegnie w połowie odległości między otworami negatywnymi a pozytywnymi oraz po 

granicy dz. nr 44/1. Granica wschodnią poprowadzona została po granicy działki 44/1. 

    W obrębie tego pola   udokumentowano piasek  (na powierzchni 1,17 ha)  i torf  (na 

powierzchni 5,14 ha). 

          Piasek  występuje w jednym otworze archiwalnym (nr 13) samodzielnie i w 2 otworach 

archiwalnych (nr 2 i nr 12) poniżej spągu złoża torfu. Granice złoża piasku w tym polu 

poprowadzono po granicy wieloboków skonstruowanych do obliczenia zasobów  
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          Granica torfu pokrywa się z granicą pionową tego pole z wyjątkiem jego części środkowo 

zachodniej gdzie poprowadzona została po granicy wieloboku obliczeniowego skonstruowanego 

wokół otworu nr 12 w którym nawiercono jedynie piasek.  

 

Granice  pionowe  pola  D: 

          Granica zachodnia częściowo biegnie po granicy działki nr 44/1 a częściowo ( jej fragment 

południowy) 5 – 10 m na zewnątrz otworów pozytywnych. Granica północna biegnie po granicy 

obszaru górniczego „JAŁOWIEC” (Dec. Wojewody Pomorskiego nr 8/03 SR/S-1/74125/444/03 z 

dn. 17-062003). (j.w). Granica południowa biegnie 5-10 m na zewnątrz otworów pozytywnych 

lub po granicy działki nr 44/1. Granica wschodnia biegnie po granicy działki nr 44/1.  

    W obrębie tego pola   udokumentowano piasek  (na powierzchni 1,97 ha)  i torf  (na 

powierzchni  1,52 ha). 

    Granice złoża piasku poprowadzono po granicy pola lub po granicy wieloboku obliczeniowego 

(granica wschodnia złoża piasku). 

           Torf występuje samodzielnie lub w nadkładzie złoża piasku. Granice pionowe poprowadzono 

po granicy działki nr 44/1 (częściowo granica południowa i wschodnia) lub po granicy 

wieloboków obliczeniowych złoża torfu i złoża piasku.  

 

Granice  pionowe  pola  E: 

           Granicę zachodnią i północną poprowadzono po granicy działki 72/5. Granica południowa i 

wschodnią  biegnie około 5-10 m na zewnątrz otworów pozytywnych.  

    W obrębie tego pola   udokumentowano piasek  (na powierzchni 2,25 ha)  i torf  (na 

powierzchni  0,67 ha). 

   Granice  pionowe złoża piasku pokrywają się z granicą pola.  

    Torf występuje w 2 otworach (nr B32(2011) i nr B36(2011)  w nadkładzie złoża piasku. 

Granice pionową złoża torfu poprowadzono po granicy wieloboków obliczeniowych.   

 

Granice poziome: 

Torf 

    Górną granicę poziomą w otworach poprowadzono po stropie osadów torfowych.    

Spąg złoża w otworach  wyznacza głębokość wiercenia, strop piasku lub występowanie 

namułów . 

Piasek 

   Strop poprowadzono po stropie osadów piaszczystych. Spąg złoża wyznacza głębokość  

wiercenia lub  określono go za pomocą ekstrapolacji.   
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1.5. Uzasadnienie granic zamierzonej eksploatacji  

 

 Eksploatacja złoża prowadzona będzie w granicach złoża, z zachowaniem pasów 

ochronnych  gruntów sąsiadujących  do których przedsiębiorca nie ma prawa , dróg, rowów. 

     Poziome granice eksploatacji są ograniczone przez strop i spąg udokumentowanej warstwy 

złożowej.  

 

1.6. Projektowane granice filarów ochronnych (pasów  ochronnych) 

 

Projektuje się następujące pasy ochronne: 

- dla  gruntów sąsiadujących do których przedsiębiorca nie ma prawa – 6 m, 

- dla dróg – 10 m; 

- dla rowów – uzgodnione z zarządca rowów; 

    Pasy ochronne  zostaną wyznaczone zgodnie z normą górniczą nr PN-G-02100 „Górnictwo 

odkrywkowe i uzgodnione z zarządcą tych obiektów.  

    Pasy ochronne zapewnią całkowite bezpieczeństwo chronionych obiektów  oraz 

bezpieczeństwo eksploatowanej i dokumentowanej kopaliny. 

 

1.7. Zasoby  zło ża  

 

    Zasoby geologiczne bilansowe w kat C1 zostały ustalone w „Dokumentacji geologicznej złoża 

torfu i piasku  „Jałowiec I”.  Przedstawiono je  w tabeli  poniżej  wg stanu na 31.12.2011 r.: 

Zasoby bilansowe],  Nr pola 
torfu [tys.m3] piasku [tys. t] 

Pole A 48,9 650,6 
Pole B 64,0 0,0 
Pole C 123,5 80,9 
Pole D 35,6 142,7 
Pole E 10,2 239,4 

Ogółem:  282,2 1 113,6 
 

    Wyliczenie zasobów do wydobycia zostanie przedstawione  w   „Projekcie  zagospodarowania 

złoża” , po uwzględnieniu strat w pasach ochronnych, skarpach i strat eksploatacyjnych. 
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1.8.  Wielko ść wydobycia kopaliny 

 

W eksploatowanym przez inwestora  złożu „Jałowiec”  wydobywane jest rocznie około 2 

tys.m3 torfu/rok oraz około 6 tys. ton piasku /rok. Przewiduje się,że w planowanym 

przedsięwzięciu  wielkości te będą  zbliżone. 

 
1.9. Sposób wykorzystania kopaliny  

 

    W złożu udokumentowano  piasek o średnim punkcie piaskowym dla całego złoża  99,9 % i 

torf o średniej zawartości popiołu 12,12 % 

    Piasek  wykorzystywany  będzie  w budownictwie ogólnym,a torf w rolnictwie i ogrodnictwie. 

  

1.10. Proponowana  lub  zastosowana  technologia  p rzeróbki  kopaliny 
 

W ramach ZG „Jałowiec I” eksploatującego złoże torfu i piasku, nie  przewiduje się 

prowadzenia przeróbki kopaliny 

 

1.11. Ilości  i  rodzaje  zainstalowanych  i  planowanych mas zyn, urz ądzeń 

 

W ZG do urabiania złoża oraz załadunku urobku z pryzmy na środki transportu używana 

będzie koparka gąsienicowa linowa z osprzętem zgarniakowym typu KM-25, koparka 

hydrauliczna łyżkowa podsiębierna typu K-40, koparka hydrauliczna łyżkowa podsiębierna typu 

Fusch 714 R, koparka hydrauliczna łyżkowa podsiębierna typu Atlas 1603. Łącznie pracowały 

będą  4 koparki. Koparki pracować będą zamiennie w zależności od potrzeb. 

Wszystkie te maszyny są ruchome, niezwiązane trwale z gruntem. 
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2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomo ści,a tak że obiektu 
budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzyst ywania i 
pokrycie szat ą roślinn ą 

 
     Powierzchnia planowanej inwestycji to obszar nie zabudowany. Według ewidencji gruntów 

zajęty: 

Rodzaj nieruchomości gruntowej nad 
złożem:  

ogółem pole  
A 

pole  
B 

pole  
C 

pole  
D 

pole 
E 

grunty leśne [ha]: 2,6 - - 2,1 0,5 - 
zadrzewienia i zakrzaczenia [ha] 3,5 0,1 - 2,9 0,5 - 
grunty rolne (I-IV kl. bon.) [ha]: 4,4 3,1 0,4 0,1 0,4 0,4 
grunty rolne (V-VI kl. bon.) [ha]: 4,7 1,7 1,2 0,2 0,1 1,5 
nieużytek [ha]: 1,1 0,3 - - 0,5 0,3 
woda [ha] 1,0 0,3 - 0,3 0,3 0,1 
 

3.Rodzaj technologii 

3.1. System eksploatacji zło ża, zwałowania i składowania. 
 
 

   Złoże „Jałowiec I” nie było eksploatowane. Przewiduje się prowadzenie eksploatacji 

sezonowej w okresie od kwietnia do września. 

     W okresie  od października  do kwietnia będzie trwała przerwa w eksploatacji, w tym czasie, 

w miarę potrzeb, z zasobników terenowych może być  prowadzony wywóz piasku i torfu do 

Zakładu Przedsiębiorcy w Marezie. 

    Eksploatacja złoża „Jałowiec I” we wszystkich polach będzie prowadzona w ten sam sposób. 

W związku z geologiczno – górniczymi warunkami zalegania złoża, urabianie prowadzone 

będzie sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Eksploatacja 

prowadzona będzie jednym piętrem zawodnionym,  przy pomocy koparki hydraulicznej, koparek 

lądowych z osprzętem chwytakowym lub zgarniakowym. 

W ramach piętra eksploatacyjnego prowadzone będzie również usuwanie nadkładu. W 

rejonach zalegania torfu i piasku przewiduje się prowadzenie eksploatacji selektywnej. 

Eksploatacja prowadzona będzie z poziomu eksploatacyjno – transportowego założonego na 

powierzchni terenu.  

  Po odspojeniu od calizny złoża, kopalina będzie składowana na odkład na terenowych 

zasobnikach produktu lub będzie bezpośrednio ładowana na środki transportu. 

Wymagane nachylenie skarpy roboczej wyrobiska wynosi 30o. Wymagane nachylenie skarpy 

końcowej wyrobiska wynosi 27o. Strop piętra pokrywać się będzie z powierzchnią terenu a spąg 

jest jednocześnie spągiem warstwy złożowej. 

      W czasie eksploatacji należy zachować pasy bezpieczeństwa o  wymiarach: 
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- 2,0 od górnej krawędzi urabianej ściany dla koparek w trakcie urabiania podsiębiernego;  

- 3,0 m  od górnej krawędzi urabianej ściany dla pozostałych maszyn, w tym środków transportu;  

Drogi kopalniane poprowadzone będą w odległości nie mniejszej niż 3,0 m od górnej 

krawędzi ściany eksploatacyjnej. 

Płytkie występowanie wody gruntowej powoduje, że teren gdzie udokumentowany jest tylko 

torf, charakteryzuje się  podłożem gruntowym o bardzo małej nośności, w związku z czym 

występuje nadmierne osiadanie koparki pod własnym ciężarem, zintensyfikowane wypieraniem 

osadów ze strefy posadowienia w trakcie urabiania złoża. Powoduje to, że podczas urabiania, 

ładowania i przemieszczania koparek należy używać specjalnych materacy układanych na 

powierzchni terenu i przenoszonych przy zmianie miejsca urabiania.  

Jak wspomniano powyżej nadkład usuwany będzie koparką w trakcie  urabiania złoża do 

stropu warstwy złożowej. Zdjęty nadkład będzie bezpośrednio deponowany w wyrobisku 

poeksploatacyjnym  lub posłuży do łagodzenia skarp końcowych, w miejscach gdzie występują 

skarpy ostateczne. 

      

3.2.  Sposoby odwadniania wyrobiska 

    

     Nie dotyczy – eksploatacja warstwy zawodnionej prowadzona będzie bez obniżania lustra 

wody (podsiębiernie, koparką hydrauliczną, koparką z osprzętem chwytakowym lub 

zgarniakowym). 

 

3. Ewentualne warianty przedsi ęwzięcia 

 

    Czynnikiem decydującym o lokalizacji kopalni jest surowiec. On stanowi bazę dla jej 

funkcjonowania. Rozmieszczenie zalegania kopalin naturalnych jest uzależnione od trwających 

przez lata  procesów  geologicznych na danym terenie. To one zadecydowały o rozmieszczeniu 

surowca i jego zasobności. Złoże  zalega w określonej przestrzeni i z niej może być 

wydobywane. Dlatego dla lokalizacji  ZG  „Jałowiec I”  nie ma wariantu alternatywnego  

     Sposób eksploatacji zdeterminowany jest rodzajem kopaliny i sposobem jej zalegania. W 

przypadku  złoża „Jałowiec I” jego eksploatacja będzie  zawsze prowadzona  w sposób 

odkrywkowy wyrobiskiem wgłębnym, systemem ścianowym. Również  w  tym przypadku nie ma 

wariantu alternatywnego. 
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    W tabeli poniżej przedstawiono warianty   przedsięwzięcia: 

 Wariant   
proponowany 

Wariant  I   
alternatywny 

Wariant  II 
alternatywny 

Lokalizacja 
przedsięwzięcia 

Złoże „Jałowiec I” w pięciu 
polach A,B,C,D,E 

Nie przewiduje się. Nie przewiduje się. 

Roboty 
udostępniające 

Nadkład usuwany będzie 
koparką w trakcie  urabiania 
złoża do stropu warstwy 
złożowej.  

Nie przewiduje się. 
 

Nie przewiduje się. 
 

Zwały 
nadkładu 

 Zdjęty nadkład będzie 
bezpośrednio deponowany w 
wyrobisku poeksploatacyjnym  
lub posłuży do łagodzenia 
skarp końcowych, w 
miejscach gdzie występują 
skarpy ostateczne. 

Nadkład będzie 
wywożony poza teren  
zakładu górniczego do 
rekultywacji innych 
terenów zdegradowanych 

W sposób opisany w 
wariancie 

proponowanym lub w 
I wariancie 

alternatywnym 

W sposób opisany w 
wariancie 

proponowanym. 
 

Sposób 
eksploatacji 

Urabianie prowadzone będzie 
sposobem odkrywkowym, 
wyrobiskiem wgłębnym, 
systemem ścianowym. 
Eksploatacja prowadzona 
będzie jednym piętrem 
zawodnionym,  przy pomocy 
koparki hydraulicznej, koparek 
lądowych z osprzętem 
chwytakowym lub 
zgarniakowym. 
W ramach piętra 
eksploatacyjnego prowadzone 
będzie również usuwanie 
nadkładu. W rejonach 
zalegania torfu i piasku 
przewiduje się prowadzenie 
eksploatacji selektywnej. 
Eksploatacja prowadzona 
będzie z poziomu 
eksploatacyjno – 
transportowego założonego 
na powierzchni terenu.  

Urabianie złoża 
prowadzone będzie 
sposobem odkrywkowym, 
wyrobiskiem stokowo-
wgłębnym eksploatowany 
będzie torf  przy pomocy 
koparek lądowych z 
osprzętem chwytakowym 
lub zgarniakowym, a 
piasek  koparką ssącą 
(refulerem). 
Poziom eksploatacyjno-
transportowy dla torfu 
byłby założony na 
powierzchni terenu,a dla 
piasku  na lustrze wody. 
 
 
 

 

   Transport 
   urobku 

 Po odspojeniu od calizny 
złoża, kopalina będzie 
składowana na odkład na 
terenowych zasobnikach 
produktu lub będzie 
bezpośrednio ładowana na 
środki transportu. 
 
 

Tak jak w wariancie 
proponowanym za 
wyjątkiem, piasku. W tym 
przypadku będzie on 
transportowana  
początkowo wraz z wodą 
rurą ( pulpa), a następnie, 
składany  przy krawędzi 
zbiornika do odsączenia 
wody.  

Koparka składa 
kopalinę  na  
przenośniki taśmowe  
które wydłużane 
byłyby wraz z 
postępującą 
eksploatacją.   

Przeróbka  
kopaliny 

W ramach ZG „Jałowiec I” 
eksploatującego złoże torfu i 
piasku, nie  przewiduje się 

Nie przewiduje się. 
 

Nie przewiduje się. 
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prowadzenia przeróbki 
kopaliny 

 Rekultywacja Rekultywacja   prowadzona 
będzie  na bieżąco po 
wcześniejszym obmiarze i 
rozliczeniu eksploatacji.  

Rekultywacja   zostanie 
przeprowadzona po 

całkowitym 
wyeksploatowaniu złoża.  

W sposób opisany w 
wariancie 

proponowanym lub w 
I wariancie 

alternatywnym 
Ilość sprzętu  -   koparka . Ilość 4 szt.  

 
-  koparka . Ilość 3 szt.  
- koparka refuler.Ilość 1 
szt. 

-przenośniki 
taśmowe 

- koparka. Ilość 4 szt.  
 

 
5. Przewidywana ilo ść wykorzystywanej wody i innych 
wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz e nergii: 
 
5.1. Zapotrzebowanie na paliwo na etapie udost ępniania zło ża 

 

    Nadkład będzie usuwany łącznie z kopaliną, stąd  zapotrzebowanie na paliwo wyliczono go 

poniżej na etapie eksploatacji. 

 

5.2. Zapotrzebowanie na paliwo na etapie  eksploata cji  

 

    Do  urabiania złoża torfu i piasku  będą używane koparki. 100 % wydobytej kopaliny (torfu i 

piasku)  zostanie wywieziona  bez przeróbki poza ZG. 

Zapotrzebowanie na tym etapie na paliwo zestawiono w tabeli poniżej dla poszczególnych pól i 

łącznie. 

   Jest to szacunkowe zużycie paliwa. W zależności od zastosowanego typu maszyny może ono 

ulec zmianie. 

Średnia 
wydajność 
maszyny 

Szacowana 
ilość 

kopaliny 

Czas 
pracy 

maszyny 

Ilość 
zmian 

roboczych 

Zużycie 
paliwa 
przez 

maszynę 

Ilość 
paliwa 

zużytego 
przez 

maszynę 

Lp. Pole Maszyna  

t/h [t] [h]   [l/h] [l] 

1. 

 koparka    
(eksploatacja torf i 

piasek oraz 
usuwanie 
nadkładu)  

85    600 000      7 059           882            22      155 294    

 2.  

A 

 koparka 
(załadunek na 

samochody torf i 
piasek)  

          85       564 000      6 635           829            22      145 976    
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 3.   samochody  

 Do wywiezienia 564 000 ton piasku i torfu  
samochodami o ładowności  do 20 ton będzie potrzeba  
28 200  kursów. Długość trasy samochodów  w obrębie 
złoża  wyniesie od ca 0,0 do 120 m średnio  60 m. 
Droga ta zostanie pokonana  dwukrotnie w związku z 
tym samochody  pokonają drogę 3 384  km. Zużycie 
paliwa przez 1 samochód transportujący kopalinę 
wynosi około 35-40 l/ 100 km: 3 384  km: 100 km x 37,5  
litrów  

       1 269    

 4.   Łącznie  pole A              302 540    

5 

 koparka    
(eksploatacja torf 

oraz usuwanie 
nadkładu)  

85      50 000         588             74            22         12 941    

 6.  
 koparka 

(załadunek na 
samochody torf)  

          85         42 000         494             62            22         10 871    

 7.  

B 

 samochody  

 Do wywiezienia  42 000  ton  torfu  samochodami o 
ładowności  do 20 ton będzie potrzeba  2 100 kursów. 
Długość trasy samochodów  w obrębie złoża  wyniesie 
od ca 0,0 do 120 m średnio  60 m. Droga ta zostanie 
pokonana  dwukrotnie w związku z tym samochody  
pokonają drogę 252 km. Zużycie paliwa przez 1 
samochód transportujący kopalinę wynosi około 35-40 l/ 
100 km: 252 km: 100 km x 37,5  litrów  

            95    

 8.   Łącznie  pole B                 23 907    

9. 

 koparka    
(eksploatacja torf i 

piasek oraz 
usuwanie 
nadkładu)  

85    200 000      2 353           294            22         51 765    

 
10.  

 koparka 
(załadunek na 

samochody torf i 
piasek)  

          85       183 000      2 153           269            22         47 365    

 
11.  

C 

 samochody  

 Do wywiezienia  183 000  ton piasku i torfu  
samochodami o ładowności  do 20 ton będzie potrzeba  
9 150 kursów. Długość trasy samochodów  w obrębie 
złoża  wyniesie od ca 0,0 do 500 m średnio  250 m. 
Droga ta zostanie pokonana  dwukrotnie w związku z 
tym samochody  pokonają droge 4 572 km. Zużycie 
paliwa przez 1 samochód transportujący kopalinę 
wynosi około 35-40 l/ 100 km:4 572  km: 100 km x 37,5  
litrów  

       1 716    

12.   Łącznie  pole C              100 845    

13. D 

 koparka    
(eksploatacja torf i 

piasek oraz 
usuwanie 
nadkładu)  

85    150 000      1 765           221            22         38 824    
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14.  

 koparka 
(załadunek na 

samochody torf i 
piasek)  

          85       143 000      1 682           210            22         37 012    

 
15.  

 samochody  

Do wywiezienia  143 000  ton piasku i torfu  
samochodami o ładowności  do 20 ton będzie potrzeba  
7 150 kursów. Długość trasy samochodów  w obrębie 
złoża  wyniesie od ca 0,0 do 340 m średnio  170 m. 
Droga ta zostanie pokonana  dwukrotnie w związku z 
tym samochody  pokonają drogę 2 431  km. Zużycie 
paliwa przez 1 samochód transportujący kopalinę 
wynosi około 35-40 l/ 100 km: 2 431 km: 100 km x 37,5  
litrów  

          911    

 
16.   Łącznie  pole D                 76 746    

17. 

 koparka    
(eksploatacja torf i 

piasek oraz 
usuwanie 
nadkładu)  

85    220 000      2 588           324            22         56 941    

 
18.  

 koparka 
(załadunek na 

samochody torf i 
piasek)  

          85       198 000      2 329           291            22         51 247    

 
19.  

E 

 samochody  

 Do wywiezienia  198 000  ton piasku i torfu  
samochodami o ładowności  do 20 ton będzie potrzeba  
9 900 kursów. Długość trasy samochodów  w obrębie 
złoża  wyniesie od ca 0,0 do 140 m średnio 70 m. Droga 
ta zostanie pokonana  dwukrotnie w związku z tym 
samochody  pokonają drogę 1386  km. Zużycie paliwa 
przez 1 samochód transportujący kopalinę wynosi około 
35-40 l/ 100 km:1 386  km:100 km x 37,5  litrów. 

          520    

20.   Łącznie  pole E              108 708    

21. Łącznie zło że   612 746    
 

5.3. Zapotrzebowanie na paliwo na etapie likwidacji  kopalni 

    

.   Wyliczone na tym etapie zużycie paliwa dotyczy jedynie przemieszczenia mas ziemnych ze 

zwałów do wyrobiska. Do wykonania tych prac  używana będą  koparki. 

Zapotrzebowanie na tym etapie na paliwo zestawiono w tabeli poniżej dla poszczególnych pól i 

łącznie. 

   Jest to szacunkowe zużycie paliwa. W zależności od zastosowanego typu maszyny może ono 

ulec zmianie. 
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Średnia 
wydajność 
maszyny 

Szacowana 
kubatura na 

zwałach 

Czas 
pracy 

maszyny 

Ilość zmian 
roboczych 

Zużycie 
paliwa 
przez 

maszynę 

Ilość 
paliwa 

zużytego 
przez 

maszynę 

Lp. Pole Maszyna  

t/h [t] [h]   [l/h] [l] 

1. A 85      36 000         424             53            22           9 318    

2. B 85        8 000            94             12            22           2 071    
3. C 85      17 000         200             25            22           4 400    
4. D 85        7 000            82             10            22           1 812    
5. E 

 koparka   

85      22 000         259             32            22           5 694   

6. Łącznie zło że      23 294    
 

5.4. Zapotrzebowanie na wod ę 

 

           Eksploatacja złoża prowadzona będzie częściowo spod wody, podsiębiernie, koparką 

hydrauliczną, koparkami z osprzętem chwytakowym lub zgarniakowym. Przy zastosowaniu tego 

rodzaju eksploatacji nie będzie poboru wody ani możliwości  obniżenia  zwierciadła wody.  

   Nie przewiduje się przeróbki kopalin stąd również w tym zakresie nie wystąpi zapotrzebowanie 

na wodę.  

     Na terenie ZG ustawiony zostanie  kontener  biurowo-socjalny i przenośna kabina sanitarna z 

wymiennym zbiornikiem na ścieki. Woda do celów pitnych i socjalnych  będzie   przywożona w 

pojemnikach z zewnątrz. 

 

5.5. Zapotrzebowanie na energi ę elektryczn ą 

 

    W ZG „Jałowiec I” będą  pracowały  maszyny o napędzie spalinowym, więc nie ma   

zapotrzebowania na energię elektryczną w tym zakresie. 

    Energia elektryczna dla potrzeb zasilania kontenera  biurowo-socjalnego (1 szt.) będzie 

pochodziła z agregatu prądotwórczego lub z doprowadzonej  tymczasowej linii energetycznej. 

    W  ZG „Jałowiec I” nie  wystąpi  zapotrzebowania na energię cieplną i gazową oraz  nie 

przewiduje się wykorzystania  innych surowców i materiałów niż wymienione powyżej. 

 
 
6.Rozwi ązania chroni ące środowisko 

 

   Działania  mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodnicza 

negatywnych oddziaływań na środowisko w wyniku poszerzenia inwestycji: 
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• eksploatacja złoża „Jałowiec I”  prowadzona  będzie w jego granicach geologicznych  oraz 

granicach prawa do terenu  z wyłączeniem pasów ochronnych; 

• złoże jest  zawodnione.  Warstwa zawodniona eksploatowana będzie podsiębiernie, koparką 

z osprzętem chwytakowym lub zgarniakowym. Przy takim sposobie eksploatacji  nie ma 

poboru wody ani możliwości  obniżenia  zwierciadła wody; 

• ruch w ZG będzie  prowadzony wyłącznie w porze dziennej;    

• maszyny znajdujące się na terenie zakładu górniczego  będą utrzymywane w dobrym stanie 

technicznym; 

•  teren ZG będzie zabezpieczony przed możliwością „dzikiego” składowania śmieci lub 

wylewania nieczystości w czasie sezonowych przerw w pracy kopalni; 

• na drogach i dojściach do wyrobiska oraz w miejscach szczególnie niebezpiecznych będą 

ustawione  tablice ostrzegawcze o zakazie wstępu osób postronnych na teren kopalni; 

• w celu ograniczenia  emisji pyłów  z kopalni w dni słoneczne i wietrzne  stosowane  będzie  

zraszanie  na drogach dojazdowych do ZG; 

• wydzielone zostaną miejsca do czasowego przechowywania wytworzonych odpadów; 

• zgromadzone odpady  będą przekazywane specjalistycznej  firmie posiadającej  stosowne 

zezwolenie w zakresie zbierania  odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów 

• naprawy  sprzętu  pracującego na kopalni, wymiana oleju  prowadzone  będą  poza ZG; 

• ZG zostanie wyposażony  w zestaw środków sorbentowych umożliwiających usuwanie 

skutków awaryjnych rozlewów substancji ropopochodnych i przeciwdziałanie  ich 

rozprzestrzenianiu. W przypadku większej skali zanieczyszczeń podłoża  Przedsiębiorca  jest 

zobowiązany zabrać zanieczyszczony grunt  i przekazać go do utylizacji uprawnionemu 

podmiotowi. 

• pracownicy  zatrudnieni w ZG objęci będą szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

zgodnie z ust.4A, p.1,art.4 ustawy z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 

nr 147, poz.1229 z 2002 r. -tekst jednolity)  i zaznajomieni z „Regulaminem ochrony 

przeciwpożarowej”, „Planem akcji ratowniczo-gaśniczej”. Ponadto  będą pouczeni o 

zagrożeniu pożarowym występującym w kopalni, jak również o rozmieszczeniu sprzętu  

pożarowego, sposobie i zasadach jego używania oraz obowiązkach w razie powstania 

pożaru; 

• zakład będzie wyposażony w podręczny sprzęt przeciwpożarowy, który będzie 

kontrolowany zgodnie z zaleceniami producentów gaśnic przez służbę wyznaczoną przez 

kierownika ruchu zakładu górniczego i specjalistyczny Zakład Usług Pożarniczych; 

• na widocznym będą umieszczone: instrukcje alarmowania i postępowania na wypadek 

pożaru. Pracownicy wyposażeni zostaną  w aparaty do łączności komórkowej. 
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7. Rodzaje i przewidywane  ilo ści wprowadzanych do środowiska   

substancji lub energii przy zastosowaniu rozwi ązań chroni ących 
środowisko 

 
7.1. Emisje do powietrza i zasi ęg oddziaływania 
 

 

     Podczas pracy  maszyn urabiających, skrywających złoże oraz transportu kopaliny do 

atmosfery w  wyniku spalania paliw będzie emitowany, dwutlenek węgla, tlenek węgla, tlenki 

siarki, tlenki azotu oraz węglowodory ropopochodne. Emisja spalin z maszyn pracujący 

bezpośrednio przy eksploatacji oraz samochodów transportujących kruszywo będzie miała 

zasięg lokalny, punktowy ze względu na niską lokalizację emitorów (rury wydechowe) w 

stosunku do powierzchni terenu.  Wyżej wymienione oddziaływanie ma charakter  znikomy z 

uwagi  na  niewielką ilość pracującego sprzętu.  

     Źródłem emisji związanej z procesem wydobywania kopaliny są także źródła tzw. emisji 

niezorganizowanej, polegającej na emisji pyłu podczas: zdejmowania i składowania nadkładu, 

urabiania kopaliny  oraz załadunku i transportu. Szczególnie może to być odczuwalne  w 

przypadku długotrwałej  suszy i przy wietrznej pogodzie. Pył  powstający  podczas eksploatacji 

kopalin naturalnych nie zawiera związków  szkodliwych. 

 

7.2. Emisje hałasu i zasi ęg oddziaływania 

 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 

     Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 

źródeł hałasu, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, podane są w tabeli „Dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku”  załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

Wskaźniki LAeqD i LAeqN mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze 

środowiska w odniesieniu do jednej doby. 

      Dla hałasu emitowanego przez instalacje, wskaźnik LAeqD odnosi się do przedziału czasu 

odniesienia równego 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym a 

wskaźnik LAeqN odnosi się do przedziału czasu odniesienia równego 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy. 

     Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany 

teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed 

hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów gdzie ochrona 
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przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta 

podstawa kategoryzacji terenów – jego funkcja urbanistyczna – jednoznacznie wskazuje na 

ścisłe związki między ochroną środowiska przed hałasem,a zagospodarowaniem 

przestrzennym.  

          WW  śśwwiieett llee  ppoowwyyżżsszzeeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oobbiieekkttaammii   aakkuussttyycczznniiee  cchhrroonniioonnyymmii   jjeesstt  

zzaabbuuddoowwaa  mmiieesszzkkaanniioowwaa,,  ww  tt yymm  rróówwnniieeżż  zzaabbuuddoowwaa  ttyyppuu  zzaaggrrooddoowweeggoo..  DDooppuusszzcczzaallnnee  

ppoozziioommyy  hhaałłaassuu  ww  śśrrooddoowwiisskkuu  oodd  iinnssttaallaaccjj ii   pprrzzeeddssttaawwiioonnoo  ww  ttaabbeell ii     ppoonniiżżeejj ..    

 

  Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalno ść będąca 
źródłem hałasu 

Lp.  Rodzaj terenu 

LAeq D 

 

 przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16  
godzinom 

LAeq N 

 

 przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

8 godzinom  

LAeq D 

 

 przedział czasu 
odniesienia równy 

8 najmniej 
 korzystnym 

godzinom dnia, 
kolejno po sobie 

nast ępującym 

LAeq N 

 
przedział czasu 

odniesienia równy 
1 najmniej 
 korzystnej 

godzinie nocy 

1 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
    jednorodzinnej 
b. Tereny zabudowy związanej ze 
    stałym lub czasowym 
    pobytem dzieci i młodzieży 
c. Tereny domów opieki społecznej 
d. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40 

2 

a. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
    wielorodzinnej i zamieszkania 
    zbiorowego 
b. Tereny zabudowy zagrodowej  

c. Tereny  rekreacyjno-wypoczynkowe 

d. Tereny mieszkaniowo-usługowe  

60 50 55 45 

 

     Zgodnie z poz. 2b tabeli „Dopuszczalne Poziomy hałasu w środowisku”, poziom hałasu 

instalacyjnego na terenach zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej 

nie może przekroczyć następujących wartości równoważnego poziomu dźwięku A: 

� LAeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia, 

� LAeq N=45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.  

     Eksploatacja kruszywa odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, co oznacza, że emisja 

hałasu z terenu kopalni „Jałowiec I” nie może przekroczyć na terenach najbliżej położonej 

zabudowy zagrodowej poziomu LAeq D=55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia. 

ŹŹrróóddłłaa  hhaałłaassuu    

    NNaa  aannaalliizzoowwaannyymm  tteerreenniiee  zznnaajjddoowwaaćć  ssiięę  bbęęddąą  wwyyłłąącczznniiee  zzeewwnnęęttrrzznnee  źźrróóddłłaa  hhaałłaassuu  ttaakkiiee  jjaakk::  
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-   koparka  . Ilość  4 szt. 

      DDooppuusszzcczzaallnnyy  ppoozziioomm  mmooccyy  aakkuussttyycczznneejj  wwww..  mmaasszzyynn,,  zzggooddnniiee  zz  zzaałłąącczznniikkiieemm  ddoo  

RRoozzppoorrzząąddzzeenniiaa  MMiinniissttrraa  GGoossppooddaarrkkii  zz  ddnniiaa  1155  lluutteeggoo  22000066    zzmmiieenniiaajjąącceeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiee  ww  

sspprraawwiiee  zzaassaaddnniicczzyycchh  wwyymmaaggaańń  ddllaa  uurrzząąddzzeeńń  uużżyywwaannyycchh  nnaa  zzeewwnnąąttrrzz  ppoommiieesszzcczzeeńń  ww  zzaakkrreessiiee  

eemmiissjjii  hhaałłaassuu  ddoo  śśrrooddoowwiisskkaa,,  nniiee  mmoożżee  pprrzzeekkrroocczzyyćć  nnaassttęęppuujjąąccyycchh  wwaarrttoośśccii::  

��  łłaaddoowwaarrkkaa,,  kkooppaarrkkaa  ––  110055  ddBB..  

          DDooddaattkkoowwyymm  zzeewwnnęęttrrzznnyymm  źźrróóddłłeemm  hhaałłaassuu  bbęęddzziiee  zzaałłaadduunneekk  ii  ttrraannssppoorrtt  ssuurroowwccaa  

ssaammoocchhooddaammii  cciięężżaarroowwyymmii  ww  cciiąągguu  kkoolleejjnnyycchh  88  ggooddzziinn  ppoorryy  ddnniiaa  oo  łłaaddoowwnnoośśccii  ddoo  2200  ttoonn..  

OOmmóówwiioonnee  wwyyżżeejj  źźrróóddłłaa  hhaałłaassuu  bbęęddąą  aakkttyywwnnee  wwyyłłąącczznniiee  ww  ggooddzziinnaacchh  ddzziieennnnyycchh,,  ppoommiięęddzzyy  77..0000  

aa  1177..0000..    

     Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, tj. pojazdów samochodowych 

ciężarowych wywożących kruszywo z terenu kopalni, przyjęto na podstawie publikacji „Poziom 

mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu poruszających się ruchem przyspieszonym lub 

opóźnionym” – Materiały XXVIII Szkoły Zimowej Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, 

Wisła – Gliwice 2000. Średnia wartość poziomu mocy akustycznej samochodów ciężarowych 

poruszających się ruchem przyspieszonym od prędkości 0 km/h do 20 km/h wynosi 101 dB a w 

przypadku ruchu opóźnionego od prędkości 20 km/h do 0 km/h wynosi 94 dB.  

   W świetle Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) teren planowanego 

przedsięwzięcia nie jest terenem akustycznie chronionym. Najbliższe tereny akustycznie 

chronione to zabudowa typu zagrodowego (3 siedliska) znajdują się  w odległości od skrajnego 

wysuniętego narożnika inwestycji : 

-  100 m na północny – wschód od pola A; 

-  250 m na południowy – wschód od pola A; 

-   0,3 km na południowy-wschód od pola E   

  

7.3. Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych 

 

     Ścieki socjalno-bytowe mogą powstawać w związku  z przebywaniem na terenie ZG 

pracowników i osób ją  nadzorujących. Przewiduje się zainstalowanie przenośnej kabiny 

sanitarnej z wymiennym zbiornikiem na ścieki. Ścieki  będą wywożone przez firmę 

specjalistyczną. W związku z tym nie istnieje problem gromadzenia  i usuwania  ścieków  w 

granicach  ZG. 
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7.4. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych 

 

   Eksploatacja złoża prowadzona jest i  będzie  częściowo spod wody, podsiębiernie, koparką z 

osprzętem chwytakowym lub zgarniakowym. Przy takiej technologii urabiania kopaliny  nie 

powstają ścieki technologiczne.  

   W ZG nie będzie przeróbki kopaliny,a więc nie ma poboru wody, a tym samym nie powstaną 

ścieki technologiczne.     

 

7.5. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych 

 

     Nie  przewiduje się przy tego typu inwestycji. 
 
 
7.6. Rodzaj, przewidywane ilo ści i sposób post ępowania z odpadami 

 

     W zakładzie górniczym odpady wydobywcze-gleba i ziemia, w tym kamienie (17 05 04)  

powstawać będą podczas przygotowania do rozpoczęcia eksploatacji – usuwania nadkładu. 

Będą one magazynowane w tymczasowych zwałowiskach nadkładu. Następnie będą 

wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska poprzez jego wypełnienie.  

    Odpady  przeróbcze  nie występują (na ma przeróbki kopaliny).  

Zgromadzony na zwałach nadkład (odpady wydobywcze) jest obojętny dla środowiska i 

zdrowia ludzkiego, w związku z czym nie wymaga działań zapobiegawczych. 

Zgodnie z oceną ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (tymczasowe 

zwałowiska nadkładu) obiekt kwalifikuje się do pozostałych obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych. 

     Zasady gospodarowania odpadami wydobywczymi powstałymi w wyniku  wydobywania  

kopalin ze złóż  oraz ich magazynowania i przeróbki reguluje Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. „O 

odpadach wydobywczych” (Dz.U 2008 r. nr 138, poz. 865) 

    Na terenie kopalni mogą powstawać  odpady  komunalne w związku  z przebywaniem na 

terenie zakładu górniczego pracowników i osób ją  nadzorujących.  Będą to  niesegregowane 

(zmieszane) odpady  komunalne (20 03 01). 

    Zgromadzone odpady  będą przekazywane specjalistycznej  firmie posiadającej  stosowne 

zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów 

    Zestawienie kodów, grup, podgrup i rodzajów odpadów powstających w czasie 

funkcjonowania przedsięwzięcia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska  „W sprawie katalogu 

odpadów” z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U nr 112 poz.1206) 



 

 26 

 

    Obsługa, konserwacja i napraw maszyn roboczych pracujących w  ZG będzie  prowadzona 

poza jego granicami. W związku z tym na terenie  projektowanego ZG nie przewiduje się  

powstawania odpadów niebezpiecznych tj.: 

– zużytych olejów hydraulicznych (kod 13 01 10* ÷ 13 01 13*) pochodzących z wymiany w 

układach hydraulicznych maszyn i urządzeń pracujących w kopalni, 

– zużytych olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych (kod 13 02 05* ÷ 13 02 08*) 

pochodzących w okresowej wymiany olejów w silnikach maszyn roboczych, 

– opakowań z różnego rodzaju materiałów (kody z podgrupy 15 01), 

– zużytych sorbentów, materiałów filtracyjnych, tkanin do wycierania, ubrań roboczych i 

ochronnych (kody z podgrupy 15 02) pochodzących z konserwacji maszyn i urządzeń oraz 

wymiany odzieży, 

– metali żelaznych (kod 16 01 17) pochodzących z napraw i wymiany elementów maszyn i 

urządzeń, 

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

.  

    Oddziaływania wynikające z pracy planowanego ZG nie  przekroczą  najbliższego otoczenia. 

Tym samym nie  ma możliwości  wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

Projektowane  inwestycja zlokalizowana jest  w  znacznej odległości  od  granicy  Państwa. 

 

9. Powi ązania z innymi przedsi ęwzięciami, w szczególno ści 
kumulowania si ę oddziaływa ń znajduj ących si ę na obszarze, na 
który b ędzie oddziaływa ć przedsi ęwzięcie 

 
 Do obszaru  planowanego przedsięwzięcia  (pomiędzy polami C i D) przylega 

udokumentowane w 2002 r. złoże torfu i piasku  „Jałowiec” udokumentowane w dwóch polach A 

i B.  Powierzchnia udokumentowanego złoża wynosi: pole A  5,75 ha, pole B 1,24 ha, łącznie  

6,99 ha.  

Kod Grupa,podgrupa i rodzaje odpadów 
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie,inne niż wymienione w 17 05 03 

20 03 Inne odpady komunalne 
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady  komunalne 
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    Eksploatacja złoża (przez tego samego Inwestora)  prowadzona jest na podstawie koncesji nr 

ROŚ-SR/S-IV-74125/444/03 z dnia 17.06.2003 r. udzielonej przez Wojewodę Pomorskiego. 

Koncesja jest ważna  do  30.06.2028 r.  

     Zgodnie z oświadczeniem  Inwestora  eksploatacja złóż „Jałowiec” i „Jałowiec I” nie będzie 

prowadzona równocześnie w związku z tym skumulowane oddziaływania nie wystąpią. 

     Nie przewiduje się  oddziaływań planowanej eksploatacji z  ZG znajdującymi się na  południe  

w miejscowości Podzamcze  w odległości 4 km. 

 

................................................................. 
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