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1. Podstawa formalno-prawna sporządzenia prognozy. 
 

Prognozę oddziaływania na środowisko opracowano na podstawie: 

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

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

/Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, z  późn. zm./; 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody / Dz. U. z 2018r. poz. 142/; 

 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2017 r. nr 25 poz. 519/; 

 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2017r.  poz. 1073 z późn. 

zm./; 

 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r Prawo geologiczne i górnicze / Dz.U. z 2017r. poz. 2126 z 

późn. zm./; 

 Uchwały nr XXXII/170/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu  z dnia 26 września 2017r w 

sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów w obrębie Długopole Górne, gmina Międzylesie. 

 

2. Informacja o zawartości, głównych celach projektu miejscowego planu  oraz jego powiązaniach z 

innymi dokumentami. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany dla terenu części obrębu Długopole 

Górne obejmujący działki geodezyjne o nr 151/2, 153/2, 151/1, 155/2, 553 oraz część działek  o nr 154 i 

159, o łącznej powierzchni 8,5 ha.  Na w/wym.  terenie realizowane jest przedsięwzięcie polegające na 

eksploatacji powierzchniowej złoża piaskowca ciosowego w granicach obszaru i terenu górniczego 

"DŁUGOPOLE I - pole A" i "DŁUGOPOLE I - pole B".  

Kopalnia piaskowca ciosowego "Długopole" od roku 1999 prowadzi eksploatację  złoża 

DŁUGOPOLE na podstawie koncesji 14/98 wydanej przez Wojewodę Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 

1998r. Z uwagi na zbliżające się zakończenie terminu  obowiązywania posiadanej koncesji (2018r) oraz  

zmianę przebiegu granic obszaru i terenu górniczego zachodzi konieczność uzyskania nowej koncesji. 

Wspomniana zmiana granic obszaru i terenu górniczego wynikła przede wszystkim ze zmiany technologii 

urabiania złoża polegającej na rezygnacji z robót strzałowych. W związku z powyższym  projektowana 

granica obszaru górniczego uległa zmianie z 10,45 ha na 5,92 ha, natomiast wielkość obszaru górniczego 

z 78,27 ha na 5,92 ha.  

Plan miejscowy zapewni integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach obszaru i terenu 

górniczego w celu zapewnienia wykonania uprawnień określonych w koncesji, bezpieczeństwa 

powszechnego, ochrony środowiska oraz ochrony interesów osób trzecich i gminy.  

Projektowany kierunek zagospodarowania w/wym. terenów nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzylesie.  

 

Projekt sporządzanego dokumentu powiązany jest z: 

 miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie - uchwała nr 

XXVIII/183/05 Rady Miejskiej Międzylesia z dnia 31 maja 20-05r / publ. Dz. Urz. Woj. Doln. z 

dnia 03 sierpnia 2005r nr 141, poz. 2811/, 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie 

zatwierdzonym uchwałą nr ________ Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia ________ 2018r. 

3. Informacje o metodach zastosowanych  przy sporządzaniu prognozy. 

 

Podstawę prawną sporządzenia niniejszej prognozy stanowią przepisy art. 46, art. 51, art. 52, i art. 53  

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zakres i stopień 

szczegółowości sporządzanej prognozy został dostosowany do uzgodnień w tym zakresie z: 
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 Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska we Wrocławiu  pismem nr WSI.411.3.2018.JN.2 z 

16 stycznia 2018r. 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kłodzku postanowieniem nr NS-ZNS-

730-1/WB/18 z dnia 2 lutego 2018r. 

  

Prognozę sporządzono w oparciu o analizę niżej wymienionych materiałów: 

 Inwentaryzacja przyrodnicza województwa dolnośląskiego, gmina Międzylesie - Fulica -

Jankowski Wojciech, Wrocław 2002r.  

 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń w/wym. obowiązującego miejscowego planu. 

 Program Ochrony Środowiska  dla Gminy Międzylesie - Stowarzyszenie "Wspólnota 

Akademicka" 

 Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Kontynuacja do roku 2048 eksploatacji 

złoża  piaskowca ciosowego w granicach nowego obszaru i terenu górniczego "DŁUGOPOLE I - 

pole A" i DŁUGOPOLE I - pole B" na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 151/2, 153/2, 

154, 155/2, 553, obręb Długopole Górne, gmina Międzylesie - Eko Verum Pracownia Ochrony 

Środowiska, październik 2016r. 

 Wniosek o zmianę koncesji na kontynuację do roku 20148  eksploatacji złoża piaskowca 

ciosowego" Długopole" w granicach nowego obszaru i terenu górniczego  "DŁUGOPOLE I - pole 

A" i DŁUGOPOLE I - pole B" - PIASMAR Zbigniew i Ryszard Więcławek Spółka jawna, 

Bystrzyca Kłodzka, maj 2017r.  

 Decyzja Starosty Kłodzkiego z dnia 7 lutego 2007r o znaku OŚR.60191-I-03/07 w sprawie 

rekultywacji terenów poeksploatacyjnych  złoża piaskowca ciosowego "Długopole".  

 Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby miejscowego planu – Pracownia 

Urbanistyczno-Architektoniczna „URB-BIS”sc Dzierżoniów – styczeń 2018r.  

 Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2016r – Inspekcja Ochrony 

Środowiska – Wrocław 2017r. 

 Materiały geodezyjne + wypisy z rejestru ewidencji gruntów. 

 Materiały własne z wizji lokalnej. 

 

4. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektu 

planu oraz częstotliwości jej przeprowadzania. 

 

Z uwagi na  uciążliwość tego rodzaju działalności gospodarczej, monitoringiem należy objąć 

zanieczyszczenie: powietrza, powierzchni ziemi i wód opadowych oraz środowisko pracy w zakresie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia człowieka. Ponadto 

monitoringiem należy objąć gospodarkę odpadami kopalni. Należy  prowadzić bieżącą ilościową  i 

jakościową ewidencję wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów.  Szczegółowy zakres i częstotliwość 

monitoringu działalności kopalni regulowana jest projektem zagospodarowania złoża oraz planem ruchu 

kopalni.   

Teren opracowania miejscowego planu również winien być objęty monitoringiem prowadzonym m.in. 

w ramach programów z zakresu ochrony środowiska obowiązujących na terenie gminy Międzylesie. 

 

5. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. 

 

Realizacja przedsięwzięcia górniczego realizowanego w granicach miejscowego planu nie 

spowoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na: 

 położenie kopalni  w znacznej odległości od granic państwa /ok. 5,0 km w linii prostej/,   

 ograniczenie uciążliwości planowanego przedsięwzięcia do granic wyznaczonego terenu 

górniczego.  

 

6. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym  
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Prognoza oddziaływania na środowisko wykonana jest w procedurze sporządzania opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części obrębu Długopole Górne 

obejmującego działki geodezyjne o nr 151/2, 153/2, 1551/1, 155/2, 553 oraz część działek  o nr 154 i 159, 

o łącznej powierzchni 8,5 ha.  Na w/wym.  terenie realizowane jest przedsięwzięcie polegające na dalszej 

eksploatacji powierzchniowej złoża piaskowca ciosowego w granicach obszaru i terenu górniczego 

"DŁUGOPOLE I - pole A" i "DŁUGOPOLE I - pole B".  

Kopalnia piaskowca ciosowego "Długopole" od roku 1999 prowadzi eksploatację  złoża 

DŁUGOPOLE na podstawie koncesji 14/98 wydanej przez Wojewodę Wałbrzyskiego z dnia 10 grudnia 

1998r. Z uwagi na zbliżające się zakończenie terminu  obowiązywania posiadanej koncesji (2018r) oraz  

zmianę przebiegu granic obszaru i terenu górniczego zachodzi konieczność uzyskania nowej koncesji. 

Wspomniana zmiana granic obszaru i terenu górniczego wynikła przede wszystkim ze zmiany technologii 

urabiania złoża polegającej na rezygnacji z robót strzałowych. W związku z powyższym  projektowana 

granica obszaru górniczego uległa zmianie z 10,45 ha na 5,92 ha, natomiast wielkość obszaru górniczego 

z 78,27 ha na 5,92 ha.  

W granicach planu brak obszarów Natura 2000 oraz terenów prawnie chronionych na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody. 

Prognozowane oddziaływanie działalności górniczej dotyczy: dalszych przekształceń 

geomorfologicznych i powiązanych z nimi przekształceń hydrologiczno-glebowych, emisji pyłów, emisji 

hałasu i powstawanie odpadów wydobywczych. Działania  zapobiegawcze będące rezultatem realizacji 

planu polegać będą na ograniczeniu negatywnych  skutków działalności górniczej  na środowisko 

poprzez: 

1) W zakresie zachowania równowagi biologicznej –  objęcie ochroną terenów leśnych, ustalenie 

obowiązku rekultywacji dla terenu wyrobiska – kierunek rolny lub leśno-parkowy z 

dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjno - turystycznego i wodnego.  

2) W zakresie ochrony powietrza – ograniczenie emisji pyłów poprzez wykorzystanie do przerobu 

wysokosprawnych maszyn i urządzeń wyposażonych w odciągi miejscowe współpracujące z 

instalacją odpylającą, w okresie suszy zraszanie dróg wewnątrz zakładowych, placów 

manewrowych i magazynowania produktów gotowych. 

3) W zakresie ochrony wód – prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami bytowymi oraz 

oczyszczanie wód opadowych i roztopowych  z placów i parkingów samochodowych. 

4) W zakresie ochrony powierzchni ziemi – oddziaływanie trwałe, nieuniknione przy prowadzeniu 

eksploatacji złoża metodą odkrywkową, wskazana minimalizacja powierzchni zajmowanej pod 

działalność górniczą, selekcja nadkładu, w tym odrębne składowanie humusu celem wykorzystania 

go przy robotach rekultywacyjnych,  sukcesywna rekultywacja terenu. 

5) W zakresie odpadów wydobywczych – prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami  zgodnie z 

własnym programem gospodarowania odpadami. 

6) W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego – w granicach miejscowego planu brak obszarów i 

obiektów będących w zainteresowaniu konserwatora zabytków.  

 

7. Istniejący stan środowiska w granicach terenu objętego miejscowym planem. 

 

7.1. Położenie  geologiczne, budowa i opis złoża, system jego eksploatacji.  

 

      Obszar złoża położony jest w środkowej części rowu górnej Nysy, który jest dużym elementem 

tektonicznym południowo - wschodniego skrzydła Sudetów Środkowych. Rów ten ciągnie się od 

Krosnowic k/Kłodzka poprzez Bystrzycę Kłodzką, Długopole do Międzylesie, gdzie przecina go granica 

państwa. Złoże "DŁUGOPOLE" położone jest w środkowej części rowu górnej Nysy rozprzestrzeniając 

się na szerokości ok. 10 km i długości ok. 60 km.  Piaskowce ciosowe zalegające w obrębie złoża należą 

stratygraficznie do turonu dolnego. Utwory te zalegają prawie horyzontalnie, a największe kąty zapadania 

sięgają 8-120. Miąższość piaskowców tego poziomu sięga 70m. Są to piaskowce jasno - szare o strukturze 
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drobnoziarnistej  i teksturze masywnej. Głównymi składnikami są kwarc i skalenie spojone lepiszczem 

kaolinowo - krzemionkowym.  Nad złożem zalega warstwa czwartorzędowego nadkładu i zwietrzeliny 

piaskowcowej o średniej miąższości  2,4 m. Nadkład będzie stanowił w przyszłości podstawowy materiał 

do rekultywacji terenów pogórniczych.  

      W obrębie  przedmiotowego złoża nie stwierdzono zaburzeń tektonicznych mogących naruszyć jego 

ciągłość, niemniej mogą wystąpić kilkumetrowe przesunięcia warstw w pionie jako formy mikrotektoniki 

związanej z głównym nurtem ruchów tektonicznych.   

Przedsiębiorca prowadzący działalność górniczą na omawianym złożu zamierza ją kontynuować do 

roku 2048 tylko w granicach działek do których ma tytuł prawny /granice sporządzanego mpzp/. Ilość 

zasobów przemysłowych w obrębie obszaru górniczego "DŁUGOPOLE I - pole A" i "DŁUGOPOLE I - 

pole B" ustalono na poziomie 2 840 tys.Mg. Zasoby przemysłowe ustalono, biorąc pod uwagę względy 

techniczne i ekonomiczne eksploatacji, tylko części pola A dokumentowane w kategorii C1 do poziomu 

+373m n.p.m. o średniej miąższości 26,5 m.  

     Eksploatacja złoża piaskowca ciosowego prowadzona będzie metodą odkrywkową, systemem 

ścianowym w wyrobisku stokowo - wgłębnym. Głównym zamierzeniem eksploatacji będzie pozyskiwanie 

bloków, wykorzystując naturalną, ukształtowaną w złożu podzielność pionową i poziomą. Załadunek 

surowca odbywać się będzie na samochody technologiczne, którymi surowiec będzie wywożony na 

zakład technologiczny zlokalizowany poza  granicami mpzp lub bezpośrednio wywożony do odbiorców. 

Piaskowiec gorszej jakości przerabiany będzie na terenie kopalni na formaki lub w niewielkich ilościach 

na kruszywo drogowe na potrzeby lokalne.  

 

7.2. Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne. 

 

Hydrografia rejonu złoża związana jest z dorzeczem Odry i jej lewobrzeżnym dopływem Nysą 

Kłodzką, której koryto przebiega w odległości ok. 40m od granicy wschodniej przedsięwzięcia.  Po 

stronie południowej  granic złoża przebiega prowadzący okresowo wody, bezimienny ciek, będący 

lewobrzeżnym  dopływem Nysy Kłodzkiej. Potok przepływa 5m poniżej spągu kamieniołomu. Ilość wody 

prowadzonej przez  potok uzależniona jest od opadów i pór roku.   

Złoże piaskowca "Długopole" zlokalizowane jest poza granicami głównych zbiorników wód 

podziemnych /GZWP/ podlegających wysokiej i najwyższej ochronie. Teren kopalni zlokalizowany jest w 

obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 125 o kodzie  europejskim PLGW6000125 o 

powierzchni 1038,6 km2. 

Warunki hydrogeologiczne rejonu złoża są korzystne. Dolna granica udokumentowania znajduje się 

wprawdzie na rzędnej dna koryta rzeki Nysa Kłodzka, niemniej oddzielający rzekę od wyrobisk 

górniczych naturalny filar w postaci drogi asfaltowej na kierunku Kłodzko - Międzylesie wzniesionej 

kilkanaście metrów powyżej rzeki i mający ok. 30 m szerokości w pełni zabezpiecza przed możliwością 

zdrenowania wód rzeki i  wtargnięcia ich do wyrobisk górniczych. Utwory budujące nadkład jak i samo 

złoże odznaczają się niską przepuszczalnością, niemniej występujące w piaskowcach spękania i szczeliny 

mogą przewodzić niewielką ilość wód opadowych, których większość spływa grawitacyjnie po zboczach i 

skarpach do zagłębień morfologicznych skąd w sposób naturalny odparowuje. W złożu nie występują 

horyzonty wodonośne, nie stwierdza się również wód gruntowych.  

W granicach opracowania planu nie stwierdzono obszarów źródliskowych zasilających w wodę 

okolicznych mieszkańców. Brak też jest zewidencjonowanych urządzeń melioracyjnych, które mogłyby 

ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót górniczych.  
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Źródło: Google maps. Kolorem czerwonym oznaczona granice opracowania miejscowego planu.  

 

7.3. Fauna i flora. 

 

Prowadzona eksploatacja złoża oraz charakter i rodzaj użytków rolnych powoduje, że świat roślinny i 

zwierzęcy w strefie oddziaływania eksploatacji jest ubogi. Skład flory i fauny uległ daleko idącym 

przeobrażeniom i zubożeniu, głównie na wskutek działalności człowieka, szczególnie górniczej.  

Roślinność tworzy zbiorowisko nie będące obszarem o dużych wartościach przyrodniczych. 

Stwierdzono występowanie pospolitych gatunków traw i roślin zbiorowisk pól uprawnych. W granicach 

sporządzanego miejscowego planu nie stwierdzono występowania pomników przyrody.  Na części 

obszaru górniczego planowanej eksploatacji złoża zlokalizowane są dwie enklawy terenu w niewielkim 

stopniu zalesione - zagajniki o słabej kondycji drzewostanu. Na zmianę sposobu użytkowania gruntu 

leśnego na cele nieleśne. - Ls III i Ls IV - konieczna jest promesa Marszałka Województwa 

Dolnośląskiego /tereny prywatne/.  

 Świat zwierząt reprezentowany jest przez gatunki związane z działalnością rolniczą, m.in. gatunki 

owadów, ptaków, a także małych gryzoni. Nie zaobserwowano obecności ptaków, które nie mają tu 

sprzyjających warunków do bytowania i gniazdowania. Są tu jedynie gatunki przelotne i okresowo 

żerujące na polach, pospolicie i licznie występujące na terenie kraju: bażant zwyczajny, wróbel domowy, 

szpak, gołąb grzywacz. Tereny te mogą stanowić atrakcyjne żerowiska dla dzików czy saren.  

W granicach złoża i w jego najbliższym otoczeniu nie ma odpowiedniego biotopu dla przebywania i 

rozrodu płazów i gadów.                                         

W granicach miejscowego planu brak jest chronionych gatunków roślin i grzybów. 

 

7.4. Obszary i obiekty chronione 

 

W granicach opracowania miejscowego planu nie występują obszary ochrony prawnej przyrody, ani 

krajobrazu, z wyjątkiem terenów leśnych. Teren i obszar górniczy złoża piaskowca ciosanego 

DŁUGOPOLE nie jest też położone w sąsiedztwie obszarów Natura 2000.  Występowanie obiektów 

przyrodniczych, chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody znajdują się w odległości min. 5 km.  
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Analizowany teren położony jest poza siecią krajowych korytarzy ekologicznych oraz poza siecią 

korytarzy ekologicznych tworzących system powiązań ekologicznych w województwie dolnośląskim. 

Inwestycja  nie jest zagrożeniem dla ewentualnych tras migracyjnych ptaków.  

 

 

 
Źródło: RDOŚ we Wrocławiu. Mapa form ochrony przyrody w województwie dolnośląskim  

Kolorem czerwonych zaznaczono lokalizację kopalni. 

 

7.5. Warunki klimatyczne 

 

Klimat na terenie powiatu kłodzkiego kształtują masy powietrza, które napływają znad Atlantyku. 

Obszar gminy należy do regionu klimatycznego, zwanego regionem kłodzkim sudeckiej dzielnicy 

klimatycznej. najniższe temperatury notuje się w Górach Bystrzyckich  (roczna 4,90C), najwyższe na 

przedpolu Gór Opawskich (powyżej 80C).  Średnio roczna temperatura na obszarze gminy wynosi 6 – 6,5o 

C. Przeciętny czas trwania termicznego lata – 102 dni, a termicznej zimy – 131 dni. Roczna suma opadów 

waha się od 800mm do 850 mm. Kierunek wiatrów – zachodni i południowy, z przewagą południowego.  

 

7.6. Stan jakości powietrza - obszar gminy Międzylesie leży na obszarze przekroczeń standardów jakości 

powietrza dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Największym problemem pozostaje wysoki 

poziom zanieczyszczenia powietrz pyłem zawieszonym, zarówno PM10, jak i PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenem. Główna przyczyną występowania przekroczeń w okresie zimowym jest emisja z 

systemów indywidualnego ogrzewania budynków i utrudnione warunki rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń. Inne przyczyny występowania przekroczeń to m.in. emisja zanieczyszczeń z transportu 

drogowego /bliskość drogi powiatowej 3235D Bystrzyca Kłodzka - Długopole Zdrój - Roztoki/ oraz 

niezorganizowana emisja pyłu z dróg i terenów przemysłowych.   

7.7. Środowisko kulturowe - w granicach opracowania brak jest zabytków wpisanych w rejestr obiektów 

zabytkowych prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wpisanych do ewidencji 

zabytków prowadzonych przez Burmistrza Międzylesia.  Na terenie opracowanie nie stwierdza się 

występowania obszarów udokumentowanych stanowisk archeologicznych.  
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8. Potencjalne zmiany w środowisku w przypadku braku realizacji ustaleń miejscowego planu. 

 

Zaniechanie eksploatacji piaskowca ciosowego w wyznaczonym obszarze górniczym będzie 

skutkować brakiem przede wszystkim dalszych przekształceń geomorfologicznych terenu, które są 

największą uciążliwością kopalń odkrywkowych oraz oddziaływań pochodnych. W następstwie 

zamknięcia kopalni przedsiębiorca będzie zobligowany do przeprowadzenia robót rekultywacyjnych, 

które przyczynią się do  przyrodniczego „odrodzenia” terenu. 

 

9. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym  znaczącym oddziaływaniem w 

granicach miejscowego planu.  

 

Stan środowiska w granicach planu wyczerpuje  pkt. 7 niniejszego opracowania. 

10. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji miejscowego planu.  

 

Ustaleniami miejscowego planu objęto obszar obecnie prowadzonej działalności wydobywczej oraz 

projektowanego powiększenia eksploatacji powierzchniowej piaskowca ciosanego,  przyjmując za cel 

minimalizację wzajemnych konfliktów oraz optymalizację korzyści wynikających z podejmowanych 

działań, a także spełnienia wymagań ochrony i kształtowania środowiska oraz prawidłowego 

gospodarowania zasobami przyrody. Eksploatacja złoża piaskowca ciosanego powoduje: 

 przekształcenia geomechaniczne zaliczane do oddziaływań bezpośrednich, długoterminowych, 

charakterystycznych dla każdej odkrywkowej eksploatacji złoża i wiążącej  się ze zmianą 

sposobu użytkowania terenu oraz morfologii terenu,  

 przekształcenia hydrologiczno-glebowe – są następstwem przekształceń morfologicznych 

terenu, ulega zmianie wielkość i kierunek spływu powierzchniowego.  

 powstawanie odpadów wydobywczych. 

 emisję pyłów – źródłami jej będą głównie proces wydobycia, ruch sprzętu i taboru 

transportowego po drogach technologicznych oraz przeładunek urobku na samochody 

ciężarowe.  

 emisję hałasu - głównymi emitorami będą urządzenia pracujące w wyrobisku, miejscami emisji 

będzie rejon eksploatacji piaskowca oraz teren, na którym  mogą zostać zlokalizowane zakłady 

pracujące w oparciu o eksploatowane kruszywo, jak również drogi technologiczne w granicach 

eksploatacji.  

 

11. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 

krajowym istotne  z punktu widzenia miejscowego  planu. 

 

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się transponować do krajowego porządku 

prawnego prawo wspólnotowe, w tym także w zakresie skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia na środowisko. Nasz kraj, wprowadzając dyrektywy unijne, stworzył porządek prawny w 

relacji planowanych przedsięwzięć i ochrony środowiska z zachowaniem zrównoważonego rozwoju. Z 

punktu widzenia niniejszego opracowania, szczególnej wagi nabiera aspekt kształtowania ładu 

przestrzennego, pozwalającego na racjonalną gospodarkę złożem, która przekłada się na aspekt 

ekonomiczny tj. dając zatrudnienie mieszkańcom gminy oraz wpływu środków finansowych do budżetu 

gminy z tytułu eksploatacji i różnego rodzaju opłat lokalnych. Przed wymiernymi korzyściami 

ekonomicznymi, pierwszeństwo mają  uregulowania wymienione w planie miejscowym związane z 

ochroną poszczególnych elementów środowiska oraz  ludzi i ich mienia. Tak zdefiniowane cele spójne są 

z najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym.   

 

12. Prognozowane  oddziaływanie na środowisko ustaleń miejscowego  planu 
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Celem prognozy jest diagnoza stanu środowiska, określenie i ocena prognozowanych skutków 

wpływu realizacji ustaleń projektu planu w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska oraz 

przedstawienie rozwiązań minimalizujących prognozowane uciążliwości. Z uwagi na powierzchnię 

obszaru górniczego 5,92 ha, działalność kopalni  zaliczona jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie  

znacząco oddziaływać na środowisko. 

Ze względu na charakter przedsięwzięcia oddziaływania prowadzonej eksploatacji można 

zakwalifikować jako długoterminowe. Oddziaływania te będą występować cyklicznie przez okres 

prowadzonej eksploatacji złoża. Cyklicznie będą powtarzały się  cykle pracy urządzeń w zakładach 

przeróbczych oraz podczas przewozu urobku. 

Prognozuje się, że działalność kopalni odkrywkowej spowodują następujące skutki na niżej 

wymienione elementy środowiska: 

 

12.1. Przekształcenia powierzchni ziemi. Zmiany krajobrazu – oddziaływanie bezpośrednie, trwałe. 

Odkrywkowa eksploatacja górnicza wiąże się z powstawaniem ubytków oraz przemieszczaniem mas 

ziemnych, co skutkuje nieodwracalnym zniekształceniem budowy geologicznej i rzeźby terenu. Wysokie i 

rozległe zwałowiska nadkładu niszczą glebę i szatę roślinną na obszarach tworząc zupełnie nowe 

elementy krajobrazu. Dotychczasowa eksploatacja spowodowała powstanie pięciu niewielkich zwałowisk 

nadkładu. Są to zwałowiska o charakterze dotychczasowym, z których zdeponowane masy wykorzystane 

zostaną  do rekultywacji technicznej. W wyniku kontynuacji eksploatacji złoża powstanie zagłębienie po 

wyrobisku o powierzchni 1,6 ha i głębokości średnio 29 m oraz objętości ok. 468 tys. m3.  

 

12.2. Różnorodność biologiczną – skutki istotne, trwałe w granicach obszaru i terenu górniczego. Obszar 

działalności górniczej nabiera cech terenu przemysłowego, na ogół zdegradowanego i na dłuższy czas 

wyłączonego z harmonijnego z otoczeniem użytkowania. Zachowuje się istniejący kompleks leśny 

zlokalizowany  poza wyznaczonym w planie miejscowym  obszarem i terenem górniczym. Odkrywka nie 

spowoduje odwodnienia warstw gruntowych, a tym samym nie spowoduje np. usychania istniejącej 

roślinności poza obszarem górniczym.  

 

Charakterystyka inwestycji wyklucza możliwość znaczącego oddziaływania na zwierzynę żyjącą na 

ziemi, wykorzystującą ewentualne szlaki wędrówki na tym terenie. Warto wskazać, że  gatunki zerujące 

na polach uprawnych (np. sarny polne, dziki, zające, kuropatwy itp.) w zdecydowanej większości 

wykazują zdolności adaptacyjne do zmieniających się warunków presji antropogenicznych. 

 

 W granicach terenu przeznaczonego pod wydobycie i działalność górniczą nie ma możliwości 

zachowania flory w obecnym kształcie. Uciążliwość prowadzonej eksploatacji w tym zakresie zaznaczy 

się koniecznością zajęcia i zmiany sposobu użytkowania gruntów rolnych oraz niewielkich /0,31 ha/ 

dwóch enklaw lasów.  

 

W zasięgu możliwego niekorzystnego oddziaływania kopalni nie ma obszarów chronionych z mocy 

ustawy o ochronie przyrody. Najbliższym chronionym obiektem przyrodniczym jest drzewo 

zlokalizowane w odległości ok. 3,5 km od granic kopalni. W zasięgu oddziaływania kopalni nie ma 

występują interesujące, ani szczególnie cenne zbiorowiska roślin lub gatunki roślin czy zwierząt.   

 

12.3. Ludzi – eksploatacja i przeróbka i wywóz  kopaliny nie będzie miała żadnego wpływu na zdrowie i 

bezpieczeństwo ludzi, z uwagi na ograniczenie oddziaływań do granic terenu górniczego oraz znaczne 

oddalenie działającej kopalni i terenów funkcjonalnie z nią związanych od zabudowań mieszkalnych i 

gospodarczych wsi Długopole.  

 

12.4. Środowisko gruntowo - wodne. W rejonie odkrywkowej eksploatacji złoża nie występują 

przekształcenia hydrologiczno - glebowe związane z depresją wód glebowo - gruntowych.   W związku z 

morfologią terenu kopalni ciągłe zwierciadło wody nie wykształca się. Eksploatacja  złoża nie będzie 
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miała wpływu na wody podziemne. W trakcie dokumentowania złoża oraz prowadzonej dotychczas 

eksploatacji nie stwierdzono wystąpień poziomów wodonośnych. Doświadczenia kilkuletniej eksploatacji 

wskazują jednoznacznie na brak zmian powierzchniowych stosunków wodnych zarówno w zakresie 

przekształcenia istniejącej sieci hydrograficznej, granic zlewni powierzchniowych, jak też osuszenia 

terenu. Prawidłowo prowadzone prace wydobywcze nie powinny spowodować zanieczyszczenia  gruntu i 

wód podziemnych. Działalność eksploatacyjna polegająca na wydobyciu piaskowa prowadzona jest i 

będzie bez poboru wody i odprowadzania ścieków do środowiska.  

 

12.5. Zanieczyszczenie powietrza – oddziaływanie bezpośrednie, nastąpi wzrost emisji zanieczyszczeń w 

postaci pyłów do atmosfery. Głównymi źródłami emisji pyłów będą procesy związane z  załadunkiem 

surowca oraz transportem surowca po drogach  technologicznych. W niewielkim  zakresie emisja 

niezorganizowana pyłu wystąpi z przeróbki piaskowca gorszej jakości  w kruszarce. Emitowane pyły  nie 

posiadają jednak właściwości toksycznych i poza oddziaływaniem fizycznym nie powodują 

niekorzystnych zmian w otoczeniu. Charakterystyczną cechą emisji pyłów jest mały promień działania 

oraz nieregularne natężenie w czasie, zależne od intensyfikacji procesów technologicznych. Na podstawie 

przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się pyłów stwierdzono, ze emisja związana z eksploatacją 

piaskowca nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza oraz wartości odniesienia poza 

terenem kopalni. Dotyczy to standardów jakości powietrza ustalonych zarówno ze względu na ochronę 

zdrowia, jak i ochronę roślin.  

 

12.6. Klimat akustyczny – podczas działania kopalni  hałas  związany jest z działaniem maszyn, 

ładowarek i transportem. Najwyższy ciągły poziom  hałasu jest podczas zdejmowania nadkładu. W miarę 

zagłębiania się maszyn w wyrobisku, hałas będzie tłumiony przez skarpy wyrobiska. Na podstawie 

wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu prognozuje się, że emisja powodowana 

funkcjonowaniem źródeł hałasu na terenie miejscowego planu nie spowoduje przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach najbliższej zabudowy chronionej akustycznie.  

 

12.7. Oddziaływanie na zabytki. W zasięgu możliwego niekorzystnego oddziaływania kopalni nie ma 

obiektów i obszarów chronionych z mocy ustawy o ochronie zabytków i dziedzictwa narodowego. 

Wszelkie ewentualnie potwierdzone znaleziska podlegają ochronie z mocy  przepisów powszechnie 

obowiązujących.  

 

13. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą, 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji miejscowego  planu.   

 

Granice planu miejscowego obejmują  obszar i teren górniczy złoża piaskowca ciosowego  

DŁUGOPOLE I - pole A oraz DŁUGOPOLE I - pole B na którym obowiązuje ograniczony sposób 

użytkowania, podporządkowany działalności górniczej. Nie dopuszcza się ustaleniami miejscowego planu 

takich działań, które uniemożliwiają eksploatację i przerób piaskowca lub by je ograniczały w istotny 

sposób. W celu zapobiegania, ograniczenia i kompensacji negatywnych oddziaływań na środowisko 

prowadzonej działalności górniczej, inwestor winien przedsięwziąć następujące działania wynikające z 

ustaleń planu, planu ruchu kopalni,  jak również przepisów szczególnych. 

 

13.1. W zakresie zachowania równowagi biologicznej i walorów naturalnych krajobrazu.  

Ustalenia planu nakazują utrzymanie i ochronę kompleksu leśnego na terenie wyłączonym z 

eksploatacji oznaczonym na rysunku miejscowego planu symbolem ZL. Dla terenów przeobrażonych w 

wyniku działalności kopalni piaskowca ciosowego DŁUGOPOLE wydano decyzje nakładającą 

obowiązek prowadzenia rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Plan nakazuje obowiązek 

minimalizacji powierzchni terenu zajętej pod wyrobiska, zwałowiska i inne obiekty związane z 

działalnością górniczą oraz selekcjonowanie z nadkładu i odrębnego składowania humusu dla 
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wykorzystania przy rekultywacji.  Docelowo ustala się kierunki rekultywacji dla terenu eksploatacji: leśno 

- parkowy  z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjno - turystycznego i wodnego lub rolny.  

Realizacja prac z zakresu rekultywacji technicznej i biologicznej spowoduje: 

 wyeliminowanie  z terenów przekształconych działalnością górniczą uciążliwości dla środowiska 

w aspekcie  zanieczyszczenia powietrza i wód oraz emisji hałasu, 

 zwiększenia aktywności biologicznej terenu zdegradowanego, poprawę mikroklimatu terenu, 

 poprawę elementu dekoracyjnego poprzez ewentualne utworzenie parku i terenów rekreacyjno - 

turystycznych.  

 

13.2. W zakresie ochrony powietrza przed pyleniem, emisją spalin i innych zanieczyszczeń do powietrza. 

W celu ograniczenia emisji pyłu do powietrza z procesów wydobycia i przeróbki kopaliny, w skład 

ciągów technologicznych  winny wchodzić nowoczesne maszyny i urządzenia wyposażone w odciągi 

miejscowe współpracujące z instalacją odpylającą. Miejsca szczególnie pyłotwórcze winny być 

wyposażone w wodne zraszacze. Dodatkowo w okresach charakteryzującymi się długotrwałym brakiem 

opadów - w razie konieczności - zraszać dojazdowe drogi wewnątrzzakładowe, place manewrowe 

i pryzmy magazynowanych produktów gotowych.  

 

13.3. W zakresie ochrony wód. 
   Eksploatacja złoża nie wpłynie negatywnie na stosunku hydrograficzne. Występujące w piaskowcu 

spękania i szczeliny mogą przewodzić niewielką ilość wód opadowych, które będą spływać grawitacyjnie 

po zboczach i skarpach do zagłębień morfologicznych skąd w sposób naturalny będą odparowywać. 

Wody te nie  będą wymagały ich ujmowania i zrzutu.  

Zakład górniczy nie będzie pobierał wody do celów socjalnych z cieków powierzchniowych. Nie 

będzie również odprowadzał ścieków sanitarnych do złoża lub do sieci wodnej powierzchniowej. Dla 

terenów zakładu górniczego położonego poza zasięgiem projektowanej sieci komunalnej plan ustala 

obowiązek dostosowania do przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Odprowadzanie wód 

opadowych z dróg, parkingów i terenów produkcyjnych winno odbywać się poprzez urządzenia do 

podczyszczania ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi.  

Magazynowanie odpadów winno być prowadzone na wydzielonych i utwardzonych do tego celu 

miejscach. Odpady niebezpieczne winny być gromadzone selektywnie w szczelnych 

pojemnikach/zbiornikach odpornych na korozję i na działanie umieszczonych w nich odpadów, 

usytuowanych w obiekcie budowlanym. Wszystkie odpady przekazywane winny być do odzysku lub 

unieszkodliwiania wyłącznie odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w tym zakresie.  

 

13.4. W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ich mienia. 
Na całym obszarze obowiązywania planu wprowadza się zakaz lokalizowania nowych budynków 

mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego oraz prowadzenia innych działań, które uniemożliwiałyby 

eksploatację złoża  lub w istotny sposób ją ograniczały.  Zapewnienie bezpieczeństwa ludzi imienia 

ustalono poprzez określenie wymogów dotyczących dostępności z dróg publicznych, przyjęcia rozwiązań 

gwarantujących przyłączenie do istniejącej infrastruktury technicznej, itp.  

 

13.5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi. 

Do przedsięwzięć profilaktycznych w zakresie ochrony powierzchni ziemi przy odkrywkowej 

eksploatacji złoża, jest przede wszystkim minimalizacja powierzchni zajmowanej pod działalność 

górniczą z jednoczesnym optymalnym wykorzystaniem zasobów kopaliny. Dotyczy to głównie rozmiarów 

i kształtu wyrobiska, zwałowisk zewnętrznych oraz w mniejszym stopniu terenów zajmowanych pod 

zaplecze kopalni. Przy zachowaniu odpowiednich parametrów stateczności skarp odkrywki – eksploatacja 

nie spowoduje ruchów masowych na gruntach obcych w okolicy wyrobiska. Plan miejscowy nakazuje 

selekcjonowanie nadkładu i odrębnego składowania humusu, celem jego wtórnego wykorzystania przy 

robotach rekultywacyjnych. Rzetelne wykonanie tych prac spowoduje przywrócenie do użytkowania 

terenów przekształconych w optymalnej formie.  
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13.6. W zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania 

programu gospodarowania odpadami oraz uzyskania stosownych decyzji zatwierdzającej ten program. 

Generalnie gospodarowanie odpadami wydobywczymi usuwanymi w związku z wydobywaniem i 

przerabianiem piaskowce należy prowadzić w sposób racjonalny i bezpieczny dla środowiska, m.in. 

poprzez: 

 poddanie ich odzyskowi, 

 unieszkodliwianie odpadów, które w przyczyn technologicznych lub ekonomicznych nie mogą być 

poddane odzyskowi. 

Z odpadami komunalnymi z zakładu górniczego należy postępować zgodnie z przyjętym systemem na 

terenie gminy Międzylesie. 

 

13.7. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.  

       W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż może być zabytkiem 

należy go zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków lub Burmistrza Międzylesia.  

 

14. Rozwiązania alternatywne w miejscowym planie w zakresie celów i ochrony, w szczególności na 

cele i przedmiot obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

 

Kopalnia odkrywkowa złoża gnejsu „Doboszowice 1A” nie będzie miała żadnego wpływu na 

oddalone od jej granic obszary Natura 2000 oraz innych obszarów prawnie chronionych na podstawie 

przepisów szczególnych.   

Ustalana miejscowym planem działalność górnicza związana jest z istnieniem złoża. Rozwiązania 

alternatywne dotyczyć mogą zatem m.in. sposobu i zasięgu eksploatacji złoża, składowania surowca i 

nadkładu oraz organizacji wywozu. Wynikać one będą z dalszych, szczegółowych opracowań  

wymaganych dla tego typu przedsięwzięć gospodarczych. 

 

       

OPRACOWANIE 

     

 

 

Dzierżoniów, kwiecień 2018r 

 

 

 

 

 

 


