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(zo potwierdzeniem odbioru)

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4, ust. 1 lit. c) oraz ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008
r. o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405), na wniosek Wójta Gminy Lubicz
znak ROŚ.6220.2.2018.PD z dnia 6.02.2018 r. po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia,
złożonego przez Kopalnię kruszywa Naturalnego F.P.U.H. „WER-MAT" Piotr Klyszcz
postanawiam:

1. wyrazić opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.
„Eksploatacja złoża piasków i żwirów w miejscowości Młyniec Pierwszy, na działce nr ew. 92/6,
gmina Lubicz, powiat toruński” na środowisko.
2.

Ustalić zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uwzględniający następujące
zagadnienia:
1. Analizę wpływu planowanej ekspioatacji złoża kruszywa na możliwość osiągnięcia celów
środowiskowych wynikających z ,,P|anu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i1958) ustalonych dla JCWP oznaczonej kodem
PLRW200018289792 - Dopływ z Brzeżna, w tym określenie wpływu planowanego
przedsięwzięcia na warunki hydrologiczne analizowanego terenu oraz gruntów
sąsiadujących, przede wszystkim cieku wodnego (biorąc pod uwagę także oddziaływania

zw-'-u-uwa--= L -st-'rzjqcą zupa-›-'q -my--'=~. .-ww. oraz ouregzus-. ou „reku wynoszą-..ą ua.
350m).
2. Analizę wpływu planowanej eksploatacji złoża kruszywa na możliwość osiągnięcia celów

środowiskowych wynikających z „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły" (Dz.U. z 2016 poz. 1911 í1958) ustalonych dla JCWPd oznaczonej kodem
PLGW200039, w tym określenie kierunków migracji wód podziemnych z terenu
planowanego przedsięwzięcia oraz określenie sposobów zabezpieczenia środowiska

gruntowo-wodnego przed negatywnym wpływem zanieczyszczeń powstałych na etapie
realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia oraz wplyw inwestycji na ujęcia wód

podziemnych, biorąc pod uwagę także oddziaływania skumulowane z istniejącą kopalnią

młynie: xxxvł.
3. Analizę wpływu planowanej eksploatacji złoża kruszywa w odniesieniu do zakazów
określonych w Uchwale nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
24 sierpnia 2015r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy w §5 ust. 4
i5.

Uzasadnienie:
W dniu 8.02.2018 r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu PGW Wody polskie wpłynął wniosek
Wójta Gminy Lubicz z dn. 6.02.2018 r. znak ROŚ.6220.2.2018.PD w sprawie wydania opinii co do potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja złoża piasków
i żwirów w miejscowości Młyniec Pierwszy, na działce nr ew. 92/6, gmina Lubicz, powiat toruński", dla

którego Inwestorem jest Kopalnia Kruszywa naturalnego F.P.U.H. „WER-MAT" Piotr Kłyszcz z Brzozówki.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na eksploatacji złoża piasków i żwirów na działce
ewidencyjnej nr 92/6 w miejscowości Młyniec Pierwszy, gm. Lubicz. Powierzchnia planowanej eksploatacji
wynosić będzie 1,99 ha, a przewidywana wielkość wydobycia osiągnie wartość 350 tys. ton w ciągu roku.

Wydobywanie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, pasmowo jednym poziomem
zzawodnionego wyrobiska. Pozyskane kruszywo planuje się przechowywać przez okres 2-3 dni dla
uzyskania odpowiedniej wilgotności, a następnie będzie bezpośrednio ładowane i wywożone z terenu
kopalni. Odstawa kopaliny odbywać się będzie samochodami ciężarowymi (maksymalny ruch 8

ciężarówek w ciągu godziny). Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie przy użyciu czterech koparek
lądowych jednonaczyniowych o pojemności 3,6 m3.
Obszar planowanego wydobycia graniczy z udokumentowanym i eksploatowanym złożem

,,Młyniec XXXVI" na działce nr 92/11.
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny
Drwęcy, dla którego Uchwałą nr X/260/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego wprowadzono

zakazy obejmujące m.in.:
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- zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeżbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem,
budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych (§5 ust. 4 ww. Uchwały)
- zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalnej gospodarce wodnej lub
rybackie] l§5 ust. 5 ww. Uchwały).
W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że według charakterystyki jednolitych
Części Wód Powierzchniowych planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWP 0 kodzie
PLRW200018289792 - Dopływ z Brzeżna, która posiada status naturalnej części wód, charakteryzuje się
dobrym stanem ekologicznym, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona.
Ponadto przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze iCWPd o kodzie PLGW200039, dla której
stan chemiczny i ilościowy oceniono jako dobry i nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów

środowiskowych.
Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia stwierdzono, że
istnieje możliwość negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych
części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 pażdziernika
2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1911 i 1958).
Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Postanowienie niniejsze można zaskarżyć jedynie w zażaleniu na postanowienie o którym mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405).
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Do wiadomości:
1.

Pan Piotr Kłyszcz Kopalnia Kruszywa Naturalnego F.P.U.H. ,,WER-MAT"

ul. Owocowa 48
Brzozówka
8?-123 Dobrzejewice
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