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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ,64 ust.lpktl art.65 z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ,
oddziaływania na środowisko (Dz.U. NR..199,poz.l227)w związku z § 3 ust.l pkt.40 lit.a
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
0 oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz.2573 ze zm.}oraz art. 106 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.-Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity :Dz. U. Nr>98,poz. 1071
z2000r. zezm.}

w związku
z wnioskiem złożonym w dniu 21. 01.2009r przez Kopalnie Piasku „PUDŁOWIEC"w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na uruchomieniu Kopalni Piasku „PUDŁOWIEC"na części dz. Nr6/10 i części
działki 6/11 obręb Pudłowiec na powierzchni 6,9 ha

w oparciu o:

opinie co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
1 jego zakresu wyrażone przez:

. Starostę Sztumskiego - Postanowienie znak Oś.III-7633/07- o/09 z dnia. 13.02.2009r.
postanawiam:

nałożyć na Bogusława Pietrzak obowiązek sporządzenie raportu oddziaływaniu na środowisko
polegającym na uruchomieniu Kopalni Piasku „PUDŁOWIEC" na części dz . nr.6/10 i części
działki6/l l obręb Pudłowiec w następującym zakresie :

l} opis planowanego przedsięwzięcia a w szczególności
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy

i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego

przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska
objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia;
5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,



b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w
tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego
transgranicznego oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub

ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i
długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko:
a) określenie założeń do:

- ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

- programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem
planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków
archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie
obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. - Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów
korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej
przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej
kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko;
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym
przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej



wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

Uzasadnienie
W dniu 21.01.2009 do Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu wpłynął wniosek pana Bogusława

Pietrzaka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Kopalni Piasku :PUDŁOWIEC"na części dz.6/10 i
części dz. 6/1 lobręb Pudłowiec
Zgodnie z istniejącymi przepisami § 3 ust. l pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

9.11.2004r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko! DZ.U. NR.257 póz. 2573 ze zm.}do
przedsięwzięć mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko Starosta
Powiatowy postanowił nałożyć potrzebę sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko dla
inwestora pana Bogusława Pietrzaka .
Po zapoznaniu się z kartą informacyjną przedsięwzięcia dołączoną do wniosku uwzględniono
łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. l w/w ustawy i stwierdzono ,że projektowana
kopalnia położona jest w gminie Stary Dzierzgoń na gruntach miejscowości Pudłowiec, na części
dz. nr 6/10 i części dz. 6/11, będących własnością pana Bogusława Pietrzaka

Zapleczem surowcowym dla kopalni piasku „Pudłowiec" o zasobach wg stanu na 31.12.2007r. W
ilości 1325,8 tyś ton . Kopalnia wydobywana będzie metodą odkrywkową wyrobiskiem wgłębnym
przy użyciu ładowarki lub koparki z osprzętem przedsiębiernym i podsiębiernym , na obszarze o
powierzchni 6,9 ha. Wielkość wydobycia w skali rocznej ze złoża wyniesie około lOOtys.ton ,
Przewidywana wysokość piętra eksploatacyjnego wynosić będzie w w części suchej do 5,3 m a
części zawodnionej do 14,5 m. Prace wydobywcze będą prowadzone w dostosowaniu do warunków
geologiczno-górniczych złoża i możliwości technicznych maszyn używanych do urabiania złoża.
Nakład będzie usuwany spycharką gąsięnnicową .Nakład ten po wyeksploatowaniu złoża do spągu
zostanie z powrotem złożony w powstałym wskutek eksploatacji wyrobisku Wymagane kąty
nachylenia zboczy zwałowisk nakładu wynosić będą 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi
wyrobiska powinno być nie mniejsze niż 1,0 m.

Z uwagi na położenie terenu inwestycji w sąsiedztwie Chronionego Krajobrazu Rzeki Dzierzgoń
oraz ze względu na znaczne zasoby złoża , zastosowanie technologii i zakres stosowanych prac
stwierdzono , że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba oceny oddziaływania na
środowisko.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w terminie 7 dni od
daty j ej doręczenia.

Do wiadomości jako strony otrzymują Wójt Gminy
/Ludwik Butkiewicz/


