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1.  WSTĘP 

 Planowana inwestycja polegająca na wydobyciu piasku metodą odkrywkową ze złoża 

„Anna Olesno” zlokalizowanego na części terenu: 

• pole A obejmującego działki nr ewid. 1016, 1017, 1018, 

1019, 

• pole B obejmującego działki nr ewid. 1031, 1030, 1016, 

1017, 1018, 

jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 

160805_2.0003 Biskupice położonych na terenie Nadleśnictwa Olesno, w gminie 

Radłów, w powiecie oleskim jest zaliczana do inwestycji mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [C], ze 

względu na powierzchnię planowanego wydobycia (udokumentowanego złoża) powyżej 25 

ha (§ 2 ust. 1 pkt 27 lit. a). 

Dla przedsięwzięć takich istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przed-

sięwzięcia na środowisko stanowiącego część działania zmierzającego do wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 59, ust 1, pkt 1 ustawy O udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko [G]. Jednym z załączników do wniosku o wydanie 

powyższej decyzji jest dla inwestycji mogących zawsze oddziaływać na środowisko raport 

o oddziaływaniu zgodnie z art. 74 ust.1, pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy [G]. 

 Dane zawarte w raporcie powinny w tym przypadku być podstawą do ustalenia, w ja-

kim stopniu inwestycja polegająca na wydobyciu odkrywkowym kopaliny wpłynie na stan 

powietrza, ziemi czy wody, a także jakie będzie jej oddziaływanie na krajobraz naturalny. 

 Niniejszy dokument wykonano na zlecenie firmy KBAK Sp. z o.o. Spółka Koman-

dytowa z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2 w Lublińcu Jest to podmiot, który jest także wła-

ścicielem informacji geologicznej zawartej w dokumentacji geologicznej złoża „Anna Ole-

sno” i ma prawo do ubiegania się o uzyskanie koncesji na wydobycie kopaliny. Decyzja 
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o środowiskowych uwarunkowaniach będzie stanowić załącznik do wniosku o wydanie 

koncesji na eksploatację złoża. 
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2.  OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

2.1.  Planowane przedsięwzięcie 

 Planowane do realizacji przedsięwzięcie to eksploatacja odkrywkowa piasku ze złoża 

„Anna Olesno” na terenie obecnie pokrytym lasem. 

 Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze [D] eksplo-

atacja złoża możliwa jest do przeprowadzenia jedynie w granicach udokumentowania, czyli 

w granicach określenia zasobów i zasięgu zalegania złoża. 

 Zasoby złoża „Anna Olesno” zalegająca w dwóch oddzielonych 

od siebie polach eksploatacyjnych (A i B) zostały określone 

w »Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego 

„Anna Olesno” w kat. C1 na terenie Nadleśnictwa Radłów« [1], 

zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Opolskiego w Opolu decyzją nr DOŚ-

II.7427.7.2019.KD z dnia 21 lutego 2019 r. z zasobami bilansowymi w ilości 5 660,315 tyś. 

ton [zał. nr 8]. 

Powierzchnia udokumentowanego złoża „Anna Olesno” wynosi [1]: 

• pole A - 152 158 m2, 

• pole B - 199 968 m2. 

Szczegółowiej jest to obszar zawarty między punktami załamania granic obu pól złoża 

i wynosi 352 126 m2. Powierzchnię obu pól wyrażoną w hektarach jako sumę wynoszącą 35 

ha przyjęto do dalszej analizy. 

 Natomiast art. 6, ust 1, pkt. 5 ustawy [D] definiuje także obszar górniczy jako prze-

strzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, pod-

ziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpa-

dów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych nie-

zbędnych do wykonywania koncesji. 

Przestrzeń ta w odniesieniu do eksploatacji złoża „Anna Olesno” określona w projekcie za-

gospodarowania złoża w planie wynosić będzie również 352 126 m2 (35 ha). Będzie ona 

także granicami tzw. terenu górniczego, czyli w rozumieniu ustawy [D] przestrzenią objętą 

przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego (art. 6, ust 1, 
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pkt. 15 ustawy [D]) zajmującego się eksploatacją piasku budowlanego ze złoża „Anna Ole-

sno” w Biskupicach. 

2.2.  Położenie przedsięwzięcia 

 Złoże „Anna Olesno”, którego planuje się eksploatację w granicach udokumentowa-

nych w [1] wraz z projektowanym obszarem górniczym zlokalizowane jest na terenie frag-

mentów działek o nr ewidencyjnych: 

• pole A obejmującej działki nr 1016, 1017, 1018, 1019, 

• pole B obejmującej działki nr 1031, 1030, 1016, 1017, 1018, 

jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 

160805_2.0003 Biskupice, w gminie Radłów, na terenie Nadleśnictwa 

Olesno, stanowiących fragmenty oddziałów leśnych: 164, 163, 162, 161, 195, 

194. 

 

 

Rys. 1: Mapa podziału leśnego 

i ewidencyjnego 



Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny  

ze złoża „Anna Olesno” na terenie Nadleśnictwa Olesno (gmina Radłów, powiat oleski) 

v. 1.0 

 8 

Powierzchnie całkowite działek (wg uproszczonego wypisu z rejestru gruntów [zał. nr 9]), 

których części zajęte zostaną przez udokumentowane złoże przedstawiono w tabeli nr 1. 
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Numer 

działki 

Opis 

użytku 

Powierzchnia 

działki 

[ha] 

Powierzchnia [ha] 

Procentowy udział po-

wierzchni inwestycji do po-

wierzchni działki [%] 

złoża  

„Anna Olesno” 

proj. OG  

„Anna Olesno” 

złoża  

„Anna Olesno” 

proj. OG  

„Anna Ole-

sno” 

1016 Ls 19,05 7,43 7,43 39,00 39,00 

1017 Ls 29,71 13,61 13,61 45,81 45,81 

1018 Ls 19,67 5,12 5,12 26,03 26,03 

1019 Ls 27,53 1,45 1,45 5,27 5,27 

1030 Ls 31,90 3,62 3,62 11,35 11,35 

1031 Ls 23,83 3,95 3,95 16,58 16,58 

Tabela 1: Powierzchnia działek i powierzchnia inwestycji 

 Złoże „Anna Olesno” to zespół bardzo łagodnych pagórków oznaczonych na mapie 

geologicznej Polski [2] i [3] jako wydmy. Znajduje się ono w granicach (w obrębie geode-

zyjnym) miejscowości Biskupice, w zachodniej części gminy Radłów, nieopodal granicy 

z gminą Olesno. Teren złoża położony jest w obrębie terenu leśnego zlokalizowanego po-

między biegnącą na północ ul. Gorzowską w Oleśnie (droga wojewódzka nr 487 na odcinku 

Radłów-Boroszów) a drogą powiatową nr 1934 O odchodzącą od wyżej wymienionej 

w kierunku północno-wschodnim i prowadzącą przez Kolonię Biskupską do Radłowa 

i Wichrów, a następnie do granic z województwem śląskim. 

Do złoża prowadzą leśne drogi o charakterze gruntowym 

(dukty). Część dróg stanowi komunikację na obszarze leśnym 

w przypadku zaistnienia pożaru. Drogi pomiędzy oddziałami 

leśnymi 1015 i 1016, 1017-1018 oraz 1032-1031-1030 

o przebiegu południowym będą stanowiły drogi transportu 

surowca ze złoża do punktu przeznaczenia. Drogi te zaznaczono 



Raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na wydobywaniu kopaliny  

ze złoża „Anna Olesno” na terenie Nadleśnictwa Olesno (gmina Radłów, powiat oleski) 

v. 1.0 

 10 

na zał. nr 1 oraz w Uzgodnieniu z Nadleśnictwem Radłów [zał. 

nr 11]. 

 Morfologicznie teren inwestycji to południowo-zachodni 

skłon Progu Herbskiego (wg skorygowanego w 2018 r. podziału 

geomorfologicznego Polski [9]) stanowiącego centralną część 

Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Region ma kształt wąskiego, 

podłużnego pasma o orientacji północny-zachód - południowy-

wschód i leży pomiędzy Obniżeniem Krzepickim 

(rozciągającym się równolegle od wschodu) i Równiną Opolską 

(rozciągającą się równolegle od zachodu) [zał. nr 1]. Struktura ta 

jest niezbyt wysokim grzbietem osiągającym wysokości na 

rzędnych od 230 m n.p.m. do 330 m n.p.m. Wysokości 

bezwzględne w obrębie złoża „Anna Olesno” zawierają się 

w przedziale: od 251 m n.p.m. na szczytach łagodnych wzniesień 

do 246 m n.p.m. u ich podstawy. 

2.3.  Charakterystykę całego przedsięwzięcia 

2.3.1.  Rodzaj technologii projektowanego przedsięwzięcia 

Czas pracy zakładu 

 Planuje się, iż przedmiotowe przedsięwzięcie będzie funkcjonowało w trybie dwu-

zmianowym (po 8 godzin na zmianę), przez cały okres roku kalendarzowego, z wyłączeniem 

świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. 

Intensywność i okres eksploatacji złoża będą w ścisłym związku z postępem robót na terenie 

inwestycji liniowej (budowa obwodnicy Olesna) oddalonej od złoża o ok. 2 km. 

Wstępnie zakłada się średnie wydobycie surowca ze złoża w ilości 20 000 ton/dobę. 

Wielkość zatrudnienia 
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 Planuje się, że na złożu przebywać będzie 6 pracowników: do obsługi maszyn (ko-

parki, wagi) oraz do dozoru zakładu górniczego. Praca na terenie złoża będzie się odbywała 

w systemie dwuzmianowym. 

Rodzaj i natężenie oraz czas ruchu pojazdów na terenie zakładu 

 Eksploatacja piasku prowadzona będzie, przy użyciu typowego sprzętu - 3 lub 4 ko-

parki (o max udźwigu łyżki do 8 ton) i spycharka gąsienicowa, okresowo (w okresie udo-

stępniania złoża i niwelacji wyrobiska). 

 Transport kopaliny ze złoża odbywał się będzie samochodami ciężarowymi o mocy 

ok. 360 koni mechanicznych i ładowności do 30 ton. Odwóz surowca będzie odbywał się 

w kierunku południowym drogami leśnymi w schemacie pokazanym na zał. nr 1 i ustalo-

nym z Nadleśnictwem Olesno [zał. nr 11]. Na drogach transportowych nie będą parkować 

żadne pojazdy. Drogi transportowe będą utrzymywane w należytym stanie technicznym, 

zapewniającym bezpieczeństwo i zostaną przed rozpoczęciem eksploatacji dostosowane do 

ruchu samochodów transportujących surowiec. Drogi transportowe wewnątrz obszaru gór-

niczego wzmocnione zostaną płytami betonowymi, przemieszczanymi wraz z postępem ro-

bót. 

 Maszyny i pojazdy związanie z eksploatacją złoża to: 

• pojazdy ciężarowe odbierające kruszywo – średnio do 40 pojazdów na godzinę, mak-

symalnie 280 pojazdów na zmianę (przez 7 godzin ciągłej pracy) i 560 pojazdów na 

dobę (14 godzin ciągłej pracy), 

• koparki wydobywające kruszywo i ładujące je na pojazdy ciężarowe – 4 szt. pracujące 

do 7 godzin w ciągu jednej zmiany, 

• spychacz do prac ziemnych – 1 szt. pracujący do 7 godzin w czasie jednej zmiany. 

Eksploatacja złoża 

 Złoże „Anna Olesno” będzie eksploatowane sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem 

powierzchniowym. Pola A i B będą eksploatowane oddzielnie tj. eksploatacja pola B roz-

pocznie się po zakończeniu eksploatacji pola A oraz po przeprowadzeniu prac rekultywa-

cyjnych w obrębie pola A. 

Udostępnienie złoża nastąpi w części południowej obu pól, w rejonie ustalonych dróg 

transportowych oraz postępem frontu robót eksploatacyjnych, początkowo w kierunku pół-

nocnym, a następnie w kierunku wschodnim i zachodnim, jednym lub dwoma piętrami 

eksploatacyjnymi, suchymi. 
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 Wysokość skarp roboczych zawierać się będzie w przedziale od 7 do 10 m, przy kącie 

nachylenia do 75o dla skarp roboczych i 35o dla skarp docelowych. Jednakże powstawanie 

skarp docelowych będzie ograniczone, ze względu, iż eksploatacja złoża „Anna Olesno” 

docelowo spowoduje zniwelowanie wzniesienia wydmowego do powierzchni terenu 

otaczającego oraz wytworzenie zagłębienia (wyrobiska), które w wyniku rekultywacji zo-

stanie złagodzone i wypełnione materiałem gruntowym. Stąd wytworzona zostanie niemalże 

płaska powierzchnia lub łagodna niecka. Wysokość powstałych fragmentarycznie skarp 

docelowych nie przekroczy 2,0 m. 

Biorąc pod uwagę jednolitą budowę złoża oraz brak zwierciadła wody do planowanej głę-

bokości eksploatacji, wydobycie powinno odbywać się bez większych trudności, przy za-

stosowaniu odpowiedniego i typowego sprzętu zapewniającego wydobycie piasku do spągu 

złoża. 

W czasie prowadzenia eksploatacji złoża przewiduje się, że: 

• humus (gleba) zdejmowany z eksploatowanej części powierzchni złoża w miarę po-

stępu robót, urabiany będzie przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej, zwałowany 

na obrzeżach kopalni i przemieszczany w zależności od rejonu eksploatacji, 

• wydobywana kopalina utrzymywana będzie w stanie naturalnej wilgotności (nie bę-

dzie przesuszana), 

• wywóz kopaliny odbywać się będzie samochodami ciężarowymi, transport kopaliny 

będzie odbywał się drogami leśnymi w kierunku południowym w schemacie poka-

zanym na zał. nr 1, 

• transport drogami leśnymi będzie odbywał się z minimalną ilością zakrętów w obsza-

rze leśnym, a drzewa zlokalizowane w tych rejonach narażone na zniszczenie będą 

odpowiednio zabezpieczone (wyprofilowanie zakrętu, ochrona pnia), 

• eksploatacja złoża odbywać się będzie w ciągu dwóch 8-godzinnych zmian w ciągu 

doby, ze zmiennym nasileniem w zależności od zapotrzebowania na surowiec, in-

westor przewiduje eksploatację złoża w ciągu 1 do 1,5 roku, a przewidziane wydo-

bycie to 20 000 ton w ciągu doby, 

• złoże będzie eksploatowane bez obniżania poziomu wód podziemnych, stąd nie zo-

stanie wytworzony lej depresji, 

• do eksploatacji złoża nie będą stosowane materiały wybuchowe. 

Piasek ze złoża „Anna Olesno” jak wykazały badania laboratoryjne wykonane w ramach 

dokumentacji [1] może być wykorzystywany dla celów  budownictwa drogowego. 

2.3.2.  Parametry złoża 

 Budowę i parametry złoża przestawiono na zał. nr 4 i 5 oraz w tabeli 2. 
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Lp. Parametr Wartość 

1. Nazwa złoża „Anna Olesno” 

2. Kod złoża (w systemie MIDAS) KN 19371 

3. Kopalina główna piasek budowlany 

4. Kopaliny towarzyszące nie występują 

5. Użytkownik złoża właściciel dokumentacji geologicznej: KBAK Sp. z o.o. 

Spółka Komandytowa, Lubliniec, ul. Zwycięstwa 2 

5. Władający terenem Skarb Państwa, w użytkowaniu Państwowe Gospodar-

stwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Olesno, 

46-300 Olesno, ul. Gorzowska 74 

6. Stan zagospodarowania złoża, 

wcześniejsza eksploatacja 

złoże niezagospodarowane 

7. Klasa gleb na obszarze złoża grunty leśne 

8. Budowa geologiczna złoża: 

forma, sposób ułożenia, wiek i rodzaj 

utworów budujących i otaczających 

złoże, rodzaj nadkładu 

forma złoża - pokładowa, wydma 

sposób ułożenia - poziomo, 

stratygrafia złoża - czwartorzęd,  

stratygrafia utw. otaczających czwartorzęd,  

nadkład - brak 

9. Powierzchnia złoża eksploatowanego 

Powierzchnia projektowanego OG/TG 

„Anna Olesno” 

35,0 ha 

35,0 ha 

10. Głębokość spągu złoża (N) 240,0 m n.p.m. 

11. Miąższość złoża (Z) 0,0-10,0 m 

12. Stosunek N/Z brak nadkładu 

13. Parametry jakościowe kopaliny wskaźnik piaskowy - od 47 do 59 

zaw. frakcji <0,063 mm - 2,9-7,9%  

ciężar nasypowy w st. utrz. - od 1,75 do 1,76 ton/m3 

14. Poziomy wodonośne złoże suche,  

zwierciadło wody na rzędnej 235,0 m n.p.m. 

15. Obliczona wielkość zasobów 5 660,315 tyś. ton na dzień 31.01.2019 r. 

16. Przewidywany sposób eksploatacji metoda odkrywkowa 

17. Przewidywana wielkość dobowego 

wydobycia (max) 

20 000 ton 

18. Przewidywany sposób przeróbki kopa-

liny 

bez przeróbki 
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19. Kierunki zastosowań kopaliny drogownictwo, budownictwo 

20. Sposób rekultywacji wyrobiska kierunek leśny 

Tabela 2: Parametry złoża „Anna Olesno” 

2.4.  Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub 

użytkowania 

 Grunty przeznaczone pod planowaną inwestycję stanowią własność Skarbu Państwa 

w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Ole-

sno, z siedzibą w Oleśnie przy ul. Gorzowskiej 74 [zał. nr  9] i dotychczas użytkowane były 

jako obszar leśny. Przez obszar złoża nie przechodzą żadne ciągi 

energetyczne, telekomunikacyjne ani gazociągi. 

 W fazie przygotowania do eksploatacji z terenu pola 

eksploatacyjnego zostaną wycięte drzewa i krzewy, usunięte 

korzenie oraz zostanie zdjęta wierzchnia warstwa (gleba) 

w miejscach, gdzie warstwa ta pozostanie mimo prac związanych 

z wycinką i usunięciem korzeni drzew. 

 Eksploatacja (użytkowanie), czyli wydobycie materiału 

piaszczystego nastąpi do rzędnej 240 m n.p.m. 

(udokumentowany w [1] spąg złoża) na powierzchni 

poszczególnych pól eksploatacyjnych, czyli 15 ha (pole A) i 20 

ha (pole B). W wyniku eksploatacji powstaną dwa zagłębienia 

w terenie, średnio o głębokości 8,0-8,5 m. Przeprowadzona 

następnie rekultywacja z wykorzystaniem naturalnego materiału 

mineralnego (glina, torf, namuły, piaski próchniczne) utworzy 

niemal płaski lub nieznacznie obniżony obszar, który zostanie 

zagospodarowany w kierunku leśnym, czyli wykonane zostaną 
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nasadzenia drzew. Po wyeksploatowaniu złoża teren ten zatem 

zostanie przywrócony do pierwotnej funkcji tj. do produkcji 

leśnej. Istniejące dukty leśne oraz oznaczenia (słupki 

oddziałowe) zostaną odtworzone w linii istniejących, po 

przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych na złożu. 
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3.  PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONO-

WANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1.  Gospodarka wodno-ściekowa 

 W celu zabezpieczenia potrzeb pracowników zakładu na terenie przedsięwzięcia będą 

wykorzystywane kontenerowe węzły socjalne i sanitarne. 

 Przy uwzględnieniu przeciętnych norm zużycia wody zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70) [I] w spra-

wie określenia przeciętnych norm zużycia wody zakładając, iż na terenie zakładu za-

trudnionych będzie ok. 3-5 pracowników (po 2-3 pracowników na zmianie), zapotrzebowa-

nie na wodę będzie się kształtować na poziomie: 

6 pracowników x 0,06 m3/d = 0,4 m3/dobę. 

Zaopatrzenie w wodę nastąpi ze zbiornika o pojemności 4 m3, uzupełnianego 1 raz w tygo-

dniu. 

 Na terenie planowanej inwestycji będą powstawały ścieki socjalno-bytowe pocho-

dzące z sanitariatów w ilości zbliżonej do zapotrzebowania na wodę, czyli ok. 0,4 m3/dobę. 

Ścieki te z pomieszczeń sanitarnych odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika 

umieszczonego w kontenerze sanitarnym. Zbiornik taki wykonany jest w standardowym 

rozmiarze kontenera 20ft (6,1 m) o pojemności – 10 m3 (8 m3 pojemności czynnej), co przy 

zakładanej ilość produkcji ścieków socjalnych pozwoli na opróżnianie kontenera 3 razy 

w miesiącu. Ścieki będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę. 

 Woda do celów technologicznych nie będzie wykorzystywana. Na terenie przedsię-

wzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne. 

3.2.  Gospodarka odpadami 

 Na terenie przedsięwzięcia odpady będą powstawały jedynie na etapie jego eksplo-

atacji. Będą tu powstawały tylko odpady komunalne takie jak: zmieszane odpady komunalne 

o kodzie 20 03 01, papier i tektura o kodzie 20 01 01 i tworzywa sztuczne o kodzie 

20 01 39, które będą gromadzone w szczelnych, odpowiednio oznaczonych pojemnikach. 

Pojemniki nie będą narażone na działanie czynników atmosferycznych, a także zabezpie-

czone będą przed dostępem zwierząt (inwestycja na terenach leśnych). Odpady będą gro-

madzone selektywnie i przekazywane wyłącznie uprawnionemu podmiotowi. Odpady po-

wstające w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli nr 3. 
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Kod odpadu Rodzaj odpadu Miejsce gromadzenia odpadów 
Ilość odpadu 

ton/rok 

20 01 01 Papier i tektura 
Odpady magazynowane będą w wydzielonym 

miejscu, znajdującym się na terenie planowanej 

inwestycji, gromadzone będą selektywnie w wy-

dzielonych oznakowanych pojemnikach  lub 

w kontenerach 

0,01 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,01 

20 03 01 
Niesegregowane (zmiesza-

ne) odpady komunalne 
0,1 

Tabela 3: Odpady powstające w związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia 

Działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów będą planowane, pro-

jektowane i prowadzone tak, aby: 

• zapobiegać powstawaniu odpadów, 

• zapewnić bezpieczne dla środowiska wykorzystanie odpadów, jeżeli nie udało się za-

pobiec ich powstaniu, 

• zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z odpadami, 

których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać. 

W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały odpady wydobywcze. 

3.3.  Emisja do powietrza 

 Zmiana stanu jakości powietrza wokół obszaru eksploatacji determinowana będzie 

emisją niezorganizowaną gazów lub pyłów będących składnikami spalin samochodowych 

i maszyn pracujących przy wydobyciu, jak również w znacznie mniejszym stopniu pyłów 

pochodzenia mineralnego zwiewanego z powierzchni złoża oraz dróg transportu. 

 Zmiana jakości powietrza będzie wywołana emisją spalin komunikacyjnych powsta-

jących ze spalania oleju napędowego w silnikach tzw. maszyn roboczych (koparki i spy-

charki) oraz w silnikach samochodów ciężarowych poruszających się po terenie kopalni. 

Emisja spalin komunikacyjnych od maszyn roboczych zachodzić będzie przez czas eksplo-

atacji złoża, przy czym pracować będą: 

• koparki wydobywające piasek i ładujące surowiec na pojazdy ciężarowe – 4 szt. pra-

cujące do 7 godzin w ciągu jednej zmiany, maksymalnie 4 koparki na godzinę, 

• spychacz do prac ziemnych – 1 szt. pracujący okresowo do 7 godzin w czasie jednej 

zmiany. 

Emisja spalin komunikacyjnych od samochodów ciężarowych uzależniona jest od wielkości 

produkcji oraz częstotliwości wywozu. Zakłada się średnio do 560 pojazdów odbierających 

surowiec na dobę – maksymalnie 40 pojazd na godzinę. 
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Do krótkotrwałej emisji spalin komunikacyjnych o charakterze niezorganizowanym i krót-

kim czasie, która zamknie się w granicach 1 – 5 minut na pojazd, dochodzi w czasie doko-

nywania manewrów z uruchomionym silnikiem. Pyły i gazy powstają z dwóch źródeł: z sa-

mego pojazdu i drogi, po której poruszają się pojazdy. 

Substancjami emitowanymi ze spalania oleju napędowego w silnikach maszyn i samocho-

dów ciężarowych będą: dwutlenek węgla oraz w bardzo niewielkich ilościach tlenek węgla 

(CO), tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx), a także węglowodory powstające w wyniku 

niezupełnego i niecałkowitego spalania paliwa w silnikach pojazdów. 

Podczas eksploatacji piasku w przewidzianej technologii przedsiębiorca w trakcie prowa-

dzenia eksploatacji złoża będzie wykorzystywał paliwo do wprawiania w ruch posiadanych 

maszyn (3-4 szt. maszyn). Wszystkie samochody i maszyny będą spełniały odpowiednie 

wymogi i normy w aspekcie zużycia paliw, a szacunkowe ilości potrzebnego paliwa to: 

• koparki – 4 sztuki – zużycie ok. 15 l/h oleju napędowego, w ciągu 14 godzin pracy / 

dobowe zużycie paliwa przez maszynę będzie wynosiło 840 l, 

• spycharka – 1 sztuka – zużycie ok. 15 l/h oleju napędowego, w ciągu 14 godzin pracy 

/ dobowe zużycie paliwa przez maszynę będzie wynosiło 210 l, 

• samochody ciężarowe – 40 sztuk na godzinę– zużycie ok. 30 l/h oleju napędowego 

w ciągu 14 h/dobę oznacza 1680 l/dobę oleju napędowego. 

 Zużycie paliwa nastąpi również w wyniku pracy agregatu prądotwórczego, pracują-

cego ok. 14 h/dobę z przerwami przy zapotrzebowaniu 5 l oleju/h, co oznacza zużycie max 

70 l/dobę (nie licząc przerw w pracy agregatu). 

Sumarycznie założono zużycie paliwa (olej napędowy) na poziomie 17 920 l/dobę. Jedno-

cześnie należy zaznaczyć, że w zużyciu tym uwzględniono również zużycie paliwa na 

transport pomiędzy złożem a miejscem odbioru surowca położonym w odległości do 1 km. 

W obrębie samego złoża zużycie paliwa przez samochody będzie o wiele niższe. Przy zało-

żeniu, że w trakcie ładowania (ze względu na czas ładowania około 4 min) silnik nie będzie 

wyłączany, w obrębie złoża będą stale przebywały max 3 samochody: 

14 h x 3 x 30 l = 1 260 l/d 

Sumaryczne zużycie paliwa w obrębie złoża będzie wynosiło (samochody, maszyny): 

840 l/d + 210 l/d + 70 l/d + 1 260 l/d = 2 380 l/d 

Natomiast poza złożem 17 920 l/d – 2380 l/ = 15 540 l/d 
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Wskaźniki emisji jednostkowych [g/kg paliwa] dla oleju napędowego przedstawiono w ta-

beli nr 4. 

 

 

Substancja zanieczyszczająca Wskaźnik emisji [g/kg] 

dwutlenek azotu 50,0 

dwutlenek siarki 6,0 

pył PM 10 4,0 

tlenek węgla 20,0 

węglowodory alifatyczne 5,5 

węglowodory aromatyczne 2,5 

Tabela 4: Wskaźniki emisji jednostkowych [g/kg paliwa] dla oleju napędowego 

Emisje z procesów spalania, przy uwzględnieniu gęstości oleju napędowego (0,84 kg/dm3) 

wyniosą przedstawiono w tabeli nr 5. 

Substancja 

Wielkość emisji  

z transportem poza złożem 
Wielkość emisji w obrębie złoża 

[ton/dobę] [ton/rok] [ton/dobę] [ton/rok] 

dwutlenek azotu 0,635 238,23 0,100 36,49 

dwutlenek siarki 0,078 28,59 0,012 4,38 

pył PM 10 0,052 19,06 0,008 2,92 

tlenek węgla 0,261 95,29 0,040 14,59 

węglowodory 

alifatyczne 
0,072 26,21 0,011 4,01 

węglowodory 

aromatyczne 
0,033 11,91 0,005 1,82 

Tabela 5: Emisje z procesów spalania oleju napędowego 

3.4.  Zapotrzebowanie na energię i jej zużycie 

 Energia elektryczna będzie pozyskiwana z agregatu spalinowego. 

3.5.  Informacje o pracach rozbiórkowych 

 Rozpoczęcie działalności inwestycji nie wymaga przeprowadzania prac rozbiórko-

wych. Inwestycja położona jest na obszarze leśnym. 
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3.6.  Informacje o różnorodności biologicznej, wykorzystaniu zasobów 

naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi 

 Różnorodność biologiczna środowiska opisana została w rozdziale 4.7 i 4.8. 

Zasoby naturalne, a szczegółowiej ich wydobycie są przedmiotem działalności inwestycji, 

stąd ich wykorzystanie jest całkowite zgodne z zasadą racjonalnej gospodarki złożem. 

Piasek zostanie wydobyty do granicy poziomej złoża określonej w dokumentacji [1] tj. do 

rzędnej 240 m n.p.m., czyli do tzw. spągu złoża, przy zachowaniu odpowiednich pasów 

ochronnych dla użytków leśnych i bezpiecznego nachylenia skarp. Gleba zdjęta z obszaru 

wydobycia zostanie odłożona w pryzmy, które w czasie eksploatacji będą stanowić wał 

ochronny wyrobiska. Natomiast po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu prac rekultywa-

cyjnych wykorzystana ona zostanie jako warstwa biologicznie czynna. Możliwość wyko-

rzystania do celów rekultywacyjnych pryzmowanej gleby daje  niewielka wysokość wałów 

(do 2,0 m) oraz krótki okres eksploatacji złoża, a więc krótki okres pryzmowania gleby. 

W wyniku eksploatacji powierzchnia ziemi (terenu poszczególnych pól eksploatacyjnych) 

zostanie w pewnym stopniu zmieniona: początkowo zniwelowana wskutek „zebrania” nie-

wielkich pagórów, poprzez utworzenie zagłębienia w terenie (wyrobisko), aż po wyrówna-

nie do wysokości terenów otaczających dzięki przeprowadzonej rekultywacji. 
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4.  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 

4.1.  Budowa geologiczna 

 Według geologicznego podziału Polski omawiany teren złoża stanowi fragment Wy-

żyny Śląsko - Krakowskiej stanowiącej strukturę monoklinalną o rozciągłości SE-

NW z zapadaniem warstw na NE pod niewielkim kątem. Budują ją utwory mezozoiczne 

zalegające niezgodnie na podłożu paleozoicznym i przykryte osadami czwartorzędowymi. 

 Na wysokości terenu złoża najmłodszymi utworami mezozoiku są utwory jury dolnej, 

w postaci piasków i piaskowców, iłów i iłołupków, których strop zalega na rzędnej 210-

220 m n.p.m. czyli na głębokości ok. 30-40 m p.p.t. Miąższość jury dolnej sięga znacznych 

wartości ponad 100 m [2] i [3]. 

 Na utworach jury dolnej zalegają osady czwartorzędowe, plejstocenu. Ich miąższość 

na wysokości terenu badań wynosi ok. 30-40 m [3] i stanowią je idąc od spągu: 

• gliny zwałowe zlodowacenia południowopolskiego zalegające bezpośrednio na star-

szym-mezozoicznym podłożu, 

• piaski i żwiry sedymentacji wodnolodowcowej, 

• gliny zawałowe miejscami na piaskach stadiału maksymalnego zlodowacenia środ-

kowopolskiego, 

• piaski i żwiry wodnolodowcowe stadiału Warty zlodowacenia środkowopolskiego, 

• piaski eoliczne na wydmach. 

 W rejonie dokumentowanego złoża w terenie zaznaczają się bardzo łagodne, faliste 

wzniesienia, które opisane zostały na mapie geologicznej [3] jako wydmy. Tworzenie się 

większych wydm w dolinach rzek Polski środkowej datuje się na okres ostatniego zlodo-

wacenia północnopolskiego lub na okres holocenu. 

 Wierceniami wykonanymi w celu udokumentowania złoża piasków „Anna Olesno” 

[1] rozpoznano kompleks: 

• piaszczystych osadów eolicznych na łagodnych szczytach wzniesień ze stwierdzoną 

miąższością piasków na poziomie ok. 1,0-1,5 m (dobrze wysortowane, żółte piaski), 
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• piaszczystych osadów wodnolodowcowych sięgających głębokości 15,0 m (różno-

ziarniste piaski ciemno żółte i jasno brązowe). 

 Litologicznie zatem serię złożową stanowią: piaski drobnoziarniste i piaski średnio-

ziarniste z domieszką drobnego żwiru. Na stropie serii złożowej przeważnie występuje bar-

dzo cienka warstwa humusowo-piaszczysta (0,2-0,3 m, rzadziej  0,5 m) z fragmentami ko-

rzeni roślin i widoczną strefą wmycia związków żelaza w stropową warstwę piasków (ruda 

barwa piasków w stropie). 

 Budowę geologiczną obszaru złoża do głębokości rozpoznania ilustrują przekroje 

geologiczne [załącznik nr 5]. 

4.2.  Warunki hydrogeologiczne 

 Rejon inwestycji (złoża „Anna Olesno”) położony jest w obszarze, gdzie wody pod-

ziemne występują w utworach: czwartorzędowych oraz jury dolnej [4]. 

 Pierwszym od powierzchni poziomem wodonośnym jest poziom czwartorzędowy. 

Jest to w tym rejonie użytkowy poziom wodonośny związany z piaskami doliny kopalnej 

Olesno-Kluczbork (rzeki Stobrawy). W części regionu poziom ten stanowi podstawę za-

opatrzenia ludności w wodę. Odpływ podziemny nawiązuje do układu sieci hydrograficznej. 

Zwierciadło wody ma generalnie charakter swobodny i zalega na rzędnej ok. 245 m n.p.m., 

czyli na głębokości ok. 5-7 m. Bezpośrednio teren złoża znajduje się poza obszarem doliny, 

a zwierciadło wody występuje tu na głębokości ok. 13,4 m, czyli na rzędnej 235,0 m n.p.m 

[1]. 

 Zachodnia część struktury kopalnej Olesno-Kluczbork została wydzielona na Mapie 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych jako zbiornik nr 324 Dolina kopalna Kluczbork 

[6], przy czym teren inwestycji znajduje się poza granicami zbiornika [zał. nr 1]. 
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Szczegółową lokalizację inwestycji w stosunku do GZWP przedstawiono na zał. nr 1. 

 Wody poziomu jury dolnej występują wśród piasków i słabozwięzłych piaskowców 

warstw łysieckich oraz w piaskach i żwirach warstw olewińskich. Posiada ono zwierciadło 

napięte i występuje na głębokości poniżej 30-40 m p.p.t., które stabilizuje się na poziomie 

do kilkunastu metrów p.p.t. Dla omawianej inwestycji nie mają one znaczenia ze względu 

na głębokość zalegania, a także warstwę izolująca glin i iłów. 

 Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na wody podziemne zarówno juraj-

skiego jak i czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 

4.3.  Wody powierzchniowe 

 Sieć hydrograficzna w analizowanym terenie jest bogato rozwinięta i położona 

w dorzeczu rzeki Odry. Przez obszar zachodniej części pola B oraz północnej część pola 

A po "szczytach" łagodnych pagórków przebiega dział wodny oddzielający zlewnię rzeki 

Stobrawy (od zachodu) i rzeki Liswarty (od wschodu). Najbliższej przepływające cieki to: 

• Wilcza Woda mająca swój początek w rejonie drogi wojewódzkiej i odprowadzająca 

wody na zachód do rzeki Stobrawy, do której uchodzi w rejonie wsi Stara Chudoba 

i Ciarski Młyn, 

•  Kuczobski Potok płynący na wschód poniżej drogi prowadzącej do Kolonii Biskup-

skiej, uchodzący do rzeki Prąd (w rejonie wsi Kucoby), a następnie po połączeniu 

z Łomnicą do Liswarty. 

Przebieg wododziału oraz zlewni cząstkowych zaznaczono na zał. nr 1. 

Złoże „Anna Olesno”

Rys. 2: Mapa lokalizacji złoża "Anna Olesno" na tle 

Mapy GZWP w Polsce [6] 
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 Bezpośrednio zarówno w obrębie granic złoża, jak i obszaru oraz terenu górniczego 

brak jest wód powierzchniowych tak stojących, jak płynących. Odległość granic złoża (in-

westycji) do najbliższych cieków powierzchniowych to ok. 700 m od strony zachodniej i ok. 

800 m od cieków od strony północnej i wschodniej. 

W związku z tym nie przewiduje się zagrożenia dla tego elementu środowiska. 

 Specyfika eksploatacji prowadzonej na terenie obu pól eksploatacyjnych, bez wyko-

nywania jakichkolwiek prac odwodnieniowych (czyli zmierzających do obniżenia natural-

nego położenia zwierciadła wody), nie spowoduje wytworzenia np. leja depresji, który 

mógłby zaburzyć naturalny model przepływu wód powierzchniowych oraz spowodować 

przesuszenie terenu. 

Na analizowanym terenie nie występują także zagrożenia powodziowe, czy podtopieniami 

wg map serwisów psh oraz isok [10] i [11]. 

4.4.  Klimat 

 Klimat rejonu Olesna i Radłowa odpowiada cechom określonym dla dzielnicy czę-

stochowsko – kieleckiej wg podziału rolniczo – klimatycznego Polski R. Gumińskiego 

(1948). Według regionalizacji klimatycznej W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego 

(1987) rejon Olesna należy do regionu Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. 

Klimat w rejonie inwestycji określają następujące cechy: 

• średnia temperatura stycznia -2,6oC, 

• średnia temperatura lipca nie przekracza 18oC, 

• liczba dni mroźnych 37, a dni z przymrozkami 70, 

• liczba dni gorących 35, 

• liczba dni pochmurnych 118, 

• średni czas zalegania pokrywy śnieżnej 57 dni, 

• średnia opadów rocznych nie przekracza 520 mm, 

• przewaga wiatrów słabych (153 dni) i bardzo słabych (118 dni) wiejących głównie 

z zachodu, 

• okres wegetacyjny z reguły 220 dni (początek 31 marca, koniec 5 listopada). 

Na całym omawianym obszarze występuje topoklimat leśny, którego główną cechą jest ła-

godzący wpływ na warunki mikroklimatyczne – obniżenie temperatury, zwiększeniem wil-

gotności, zmniejszeniem prędkości wiatru. 

 Wyrąb drzewostanu przy realizacji inwestycji w początkowym okresie niesie za sobą 

możliwość zmian niektórych cech klimatycznych najbliższego otoczenia (np. lokalne kie-

runki wiatru, wilgotność). Jednakże położenie złoża wewnątrz obszaru leśnego, a także za-

kładany krótki okres eksploatacji w znacznym stopniu zminimalizuje ten wpływ. 
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4.5.  Warunki glebowe 

 W obrębie obszaru planowanej inwestycji występują słabe jakościowo gleby wy-

kształcone na podłożu piaszczystym. W partiach położonych nieco wyżej, czyli w obrębie 

wydmy, gdzie skałą macierzystą gleby są piaski lekkie występują głównie gleby bielicowe 

kwaśne lub gleby rdzawe bielicowe, wytworzonych na czwartorzędowych piaskach pocho-

dzenia eolicznego. Na obrzeżach złoża, tj. u podstawy wydmy znajdują się gleby bielicowe 

właściwe (Bw) oraz mogą pojawiać się miejscami gleby brunatne kwaśne. Możliwość po-

jawienia się gleb brunatnych wynika z pojawienia się w skale macierzystej piasków lekko 

gliniastych pochodzenia wodnolodowcowego. Większa ilość części spławialnych zwiększa 

ilość wody w glebie i tym samym umożliwia pojawienie się w tych miejscach zbiorowisk 

roślinnych z większym udziałem gatunków liściastych. 

 W obrębie analizowanego obszaru górna część profilu glebowego uległa przekształ-

ceniu na skutek prowadzenia intensywnej gospodarki leśnej. Na dużej części terenu objętego 

planowaną inwestycją poziom genetyczny A0 stanowi prawie wyłącznie luźny humus 

w typie mor o bardzo małej miąższości (kilku centymetrów). Nie występuje tu rolnicza 

przestrzeń produkcyjna. Tereny użytkowane są jako las przez Lasy Państwowe i w ewidencji 

gruntów oznaczone są jako Ls. 

4.6.  Ukształtowanie terenu i opis krajobrazu 

 Teren planowanej inwestycji, czyli eksploatacji piasku to 

obszar bardzo łagodnych pagórków (oznaczonych na mapie 

geologicznej Polski [3] jako wydmy) występujących w obrębie 

kompleksu leśnego zlokalizowanego w Nadleśnictwie Olesno. 

Rzędne bezwzględne terenu złoża „Anna Olesno”: 

• w obrębie pola A: 

◦ u podstawy wahają się w granicach 246 m n.p.m. 

w części wschodniej oraz 249 m n.p.m. w części 

północnej obszaru, 
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◦ na szczytach wahają się w granicach 250,9 m n.p.m. 

w części zachodniej do 251,3 m n.p.m. w części 

wschodniej, 

• w obrębie pola B: 

◦ u podstawy wahają się w granicach 249 m n.p.m. 

w części zachodniej oraz 246 m n.p.m. w części 

wschodniej obszaru, 

◦ na szczytach wahają się w granicach 250,9 m n.p.m. 

w części zachodniej do 250 m n.p.m. w części 

wschodniej. 

Najwyższe względne wysokości wydmy to 5,0 m w części 

wschodniej pola A. Pagórki mają postać mocno zabliźnionych 

wzgórz wydmowych bez cech charakterystycznych dla tej formy 

morfologicznej. 

 Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk osuwiskowych ani 

występowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

 Krajobraz w promieniu 1 km na południe i ponad 1 km na północ to obszar leśny po-

przecinany duktami i drogami leśnymi oddziałowymi, a także dwoma drogami o na-

wierzchni bitumicznej: jedną prowadzącą na północ oraz drugą na północny-wschód. 

4.7.  Środowisko przyrodnicze 

 Rejon, gdzie zlokalizowane jest złoże to obszar leśny. Najprawdopodobniej lasy wy-

stępują tutaj przez cały okres użytkowania tego terenu przez człowieka. Początkowo wyko-

rzystywane w sposób nieuporządkowany później zostały przekształcone w lasy gospodarcze 

wycinane i sadzone zgodnie z obowiązującą w danym okresie dostępną wiedzą leśną. Teren 

ten zaznaczony jest jako las na mapach z przełomu XVIII i XIX w. (Special Karte von 

Südpreussen wydanej w 1803 r.). Teren objęty planowanym wydobyciem obecnie jest 

porośnięty lasem sadzonym w większości już po II wojnie światowej. Niewielka część 

drzewostanu np.: oddział 161c sadzony był jeszcze przez leśników niemieckich. Na całym 
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omawianym terenie w drzewostanie sosna stanowi 100 % udziału, a inne gatunki pojawiają 

się jako pojedyncze egzemplarze rosnące w miejscach charakterystycznych (np. w sąsiedz-

twie skrzyżowań dróg leśnych). Jest to las gospodarczy zarządzany przez Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Olesno. Inwestycja obejmie fragmenty oddziałów leśnych: 164, 163, 

162, 161, 195, 194. Ze względu na prowadzoną gospodarkę leśną oraz różnice 

w siedlisku oddziały podzielone zostały na pododdziały. Poniżej zestawiono w tabeli 

najważniejsze elementy drzewostanu występującego w poszczególnych pododdziałach. 

oddział/ pod-

oddział 
siedlisko gatunki udział % wiek 

podtyp 

gleby 

gatunek 

gleby 

164 

a BMSW 

sosna 100 

62 

RDb 

pg/pls 

b BMSW 41 
pls 

f BSW 76 

163 

a BSW 

sosna 100 

62 

RDb 

pls 

b BMSW 48 

pls/pg c BMSW 38 

d BMSW 76 

162 

b BSW 

sosna 100 

76 

RDb pls c BSW 42 

d BSW 81 

161 c BSW sosna 100 86 RDb pls 

195 

a BSW 

sosna 100 

65 
RDb 

pls b BMSW 56 

c BMSW 46 Bw 

194 

a BSW 

sosna 100 

91 

 

RDb 

pls/pg 

b BMSW 41 
pls 

c BSW 32 
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oddział/ pod-

oddział 
siedlisko gatunki udział % wiek 

podtyp 

gleby 

gatunek 

gleby 

d BSW 27 

f BSW 86 Bw 

j BSW 7 RDb 

k BSW 8 Bw/RDb 

Tabela 6: Cechy charakterystyczne drzewostanu 

 Siedlisko obszaru objętego planowaną eksploatacją w Planie urządzenia lasu [8] i [zał. 

nr 6] określone zostało jako bór świeży (BSW) oraz bór mieszany świeży (BMSW). Jest to 

środowisko typowe dla lasu sosnowego i tak jest wykorzystywane. Całość terenu jest 

porośnięta jednolitym borem sosnowym, sosna zwyczajna /Pinus sylvestris L./, z bardzo 

niewielką domieszką innych gatunków wprowadzanych przez leśników w trakcie nasadzeń 

bądź pojawiających się z naturalnego wsiewu. Na obszarze przeznaczonym pod eksploatację 

można spotkać również takie gatunki jak: brzoza brodawkowa /Betula pendula Roth./, 

modrzew europejski /Larix decidua Mill./, świerk pospolity /Picea abies L./, jarząb pospolity 

/Sorbus aucuparia L./, czeremcha zwyczajna /Padus avium Mill./. Na terenie objętym 

planowaną eksploatacją wiek lasu jest różny w poszczególnych oddziałach i pododdziałach 

od lasu najstarszego blisko stuletniego (oddział 194a) do 7 letniego lasu (oddział 194j). 

Większość obszaru porośnięta jest lasem w wieku 50 – 65 lat. 

 Las na omawianej wydmie nie posiada praktycznie piętra podszytu (brak krzewów 

i podrostów drzew). Można spotkać pojedyncze krzewy i drzewa wysokości do 1,5 m z ta-

kich gatunków jak: brzoza brodawkowa /Betula pendula Roth./, świerk pospolity /Picea 

abies L./, jarząb pospolity /Sorbus aucuparia L./, czeremcha zwyczajna /Padus avium Mill./, 

jałowiec pospolity /Juniperus communis L./. 

 Runo leśne jest ubogie i składa się głównie z borówki czarnej /Vaccinium myrtillus L./ 

i borówki brusznicy /Vaccinium vitis-idaea L./ oraz mszaków: gajnik lśniący /Hyllocomium 

splendes Hedw./, widłoząb falistolistny /Dicranum undulatum Sw./. Z innych roślin spotyka 

się także: jastrzębiec kosmaczek /Hieracium pilosella L./, jastrzębiec leśny /Hieracium 

murorum L./, pszeniec zwyczajny /Melampyrum pratense L./, pomocnik baldaszkowy 

/Chimaphila umbellata L./, izgrzyca przyziemna /Sieglingia decumbens DC./, kosmatka 

owłosiona /Luzula pilosa (L.) Willd./, wrzos pospolity /Calluna vulgaris (L.) Hull/, 
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siódmaczek leśny /Trientalis europaea L./. W młodszych drzewostanach praktycznie brak 

runa. 

 Na terenie udokumentowanego złoża oraz projektowanym obszarze górniczym nie 

stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin, grzybów, czy porostów. 

4.8.  Charakterystyka fauny obszaru 

 Fauna leśna w rejonie planowanej inwestycji jest typową fauną lasów iglastych 

w Polsce. Zwierzyna gruba reprezentowana jest przez jelenie, sarny i dziki (stwierdzone 

tropy). Na terenie można spotkać także lisy, zające, borsuki, kuny. Ze względu na charakter 

lasu – otwarty drzewostan bez podszytu zwierzęta te traktują opisywany teren jako miejsce 

żerowania bądź drogę wędrówki w kierunku żerowisk, a nie miejsce rozrodu czy stałego 

pobytu. Ze względu na porę roku (druga połowa września) w trakcie wizji lokalnej lęgi 

poszczególnych gatunków ptaków zostały już zakończone, dlatego wykrywalność ptaków 

w terenie była bardzo niska. Opierając się na charakterze siedliska, znajomości składu 

awifauny w tym rejonie oraz zaobserwowanych gatunkach w trakcie obecności na tym te-

renie należy przypuszczać, że lęgi w tym rejonie mogą wyprowadzać takie gatunki jak: 

• świergotek leśny /Anthus trivialis/, 

• lerka /Lullula arborea/, 

• piecuszek /Phylloscopus trochilus/, 

• pierwiosnek /Phylloscopus collybita/, 

• sosnówka /Parus ater/, 

• czubatka /Lophophanes cristatus/, 

• kukułka /Cuculus canorus/, 

• sójka /Garrulus glandarius/, 

• grzywacz /Columba palumbus/, 

• rudzik /Erithacus rubecula/, 

• zięba /Fringilla coelebs/, 

• dzięcioł duży /Dendrocopos major/. 

Większość ptaków związana jest ze starszym drzewostanem. 

 Myrmekofauna jest reprezentowana przez gatunki związane z lasami. Na całym tere-

nie stwierdzono kilka kopców rudych mrówek leśnych z podrodzaju mrówka właściwa 

(Formica s. str.). Kopce posiadały wysokość dochodzącą do 30 cm. 
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 Ze względu na wiek drzewostanów, monokulturę, brak posuszu, brak martwych drzew 

powoduje, że świat owadów jest stosunkowo ubogi. Najwięcej cennych przyrodniczo 

i najrzadszych owadów występuje w grupie owadów saproksylicznych, jednak przy tak 

prowadzonej gospodarce leśnej ich występowanie jest mocno ograniczone i w rejonie terenu 

przeznaczonego pod eksploatację tych owadów występuje bardzo niewiele i są to gatunki 

pospolite. Gatunki owadów występujące w tego typu lasach to gatunki uznane przez le-

śników za szkodniki drzewostanu np: strzygonia choinówka /Panolis flammea/, poproch 

cetyniak /Bupalus piniaria/, siwiotek borowiec /Hyloicus pinastri/, barczatka sosnówka 

/Denrolimus pini (L.)/, osnuja gwiaździsta /Acantholyda posticalis/, gatunki owadów 

z rodziny borecznikowatych /Diprionidae/. Można tu spotkać także owady drapieżne 

z rodziny biegaczowatych /Carabidae/ czy biedronkowatych /Coccinellidae/. Występują 

również owady z innych rodzin np: pszczołowate /Apidae/ np.: trzmiel ziemny /Bombus 

terrestris/, motyle /Lepidoptera/ np.: rusałka kratkowiec /Araschnia levana/. 

 Na analizowanym terenie nie stwierdzono ani podczas wizji ani w zapisach Planu 

urządzenia lasu [8] żadnych gatunków chronionych roślin ani rzadkich gatunków zwierząt. 

4.9.  Obszary chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano poza terenami obszarów cennych zbioro-

wisk roślinnych, siedlisk zwierząt i ptaków, czy form ochrony przyrody ustanowionych na 

podstawie ustawy [B], co potwierdza także pismo Nadleśnictwa Olesno przedstawione na 

zał. nr  12. 

W odległości do 20 km od przedsięwzięcia występują następujące tereny chronione: 

Parki Krajobrazowe Odległość [km] 

Lasy nad górną Listwartą wraz z otuliną 15,5 

Załęczański Park Krajobrazowy wraz z otuliną 18,3 

 

Użytki ekologiczne Odległość [km] 

Lęgowisko 2,5 

Ostoja I 4,7 

Tarzanisko 3,7 

Torfowisko 6,2 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608033.58
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608033.59
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608033.57
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608033.62
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Stawek 9,3 

Suchy Staw 10,3 

Krzyżówka 9,2 

 

Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony Odległość [km] 

Szumirad PLH160020 14,9 

Łęgi w lasach nad Liswartą (kod PLH2400257 17,7 

Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą (kod 

PLH160013 
17,9 

 

 Na analizowanym terenie występuje korytarz ekologiczny dla ssaków drapież-

nych, kopytnych i ptaków GKPdC-14 Stawy Milickie - Bory Stobrawskie. Jest to fragment 

głównego korytarza południowego łączącego bory dolnośląskie i Stawy Milickie (położone 

na zachodzie kraju) z obszarami na wschodzie Polski, takimi jak dolina Nidy, Góry Świę-

tokrzyskie i dalej Karpaty. Korytarz ekologiczny tworzą tu rozległe lasy w dolinie Stobrawy 

– ich północna część rozciągająca się na północ od Olesna. Z uwagi na położenie anali-

zowanego terenu w południowej części korytarza, nieopodal granic z gminą Olesno zwie-

rzęta mają pełną możliwość przemieszczania się po terenach rozprzestrzeniających się 

w kierunku północnym. Granicę korytarza przedstawiono na zał. nr 1. 

4.10.  Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu od-

działywania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na 

podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

 Na analizowanym terenie oraz w zasięgu jego oddziaływania 

nie występują zabytki ani obiekty o wartościach kulturowych 

chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad nimi [F]. 

4.11.  Informacja na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami 

 W kierunku południowym od złoża „Anna Olesno” zostało udokumentowane złoże 

piasków „Mara Olesno” na powierzchni ok. 37 ha z zasobami porównywalnymi z zasobami 

omawianego złoża. Zasoby złoża „Maria Olesno” również przeznaczone mają być dla 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608033.64
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608033.63
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.UE.1608052.68
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zaopatrzenia inwestycji drogowej. Jednakże zapotrzebowanie inwestycji nie jest tak duże, 

aby eksploatacja obu złóż była uzasadniona ekonomicznie. Stąd eksploatacja tych złóż nie 

nastąpi w jednym czasie. 

 Eksploatacja złoża „Anna Olesno” jest ściśle powiązana z budową odcinka drogi eks-

presowej S11, a szczegółowiej z jej fragmentem tj. północną obwodnicą miasta Olesno, 

która przebiegać będzie równoleżnikowo w odległości ok. 2 km na południe. W kierunku tej 

inwestycji w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Olesno zostały wyznaczone drogi transportu 

surowca [zał. nr 11]. 

Transport kopaliny (piasku) odbywać się w kierunku południowym, całkowicie przez obszar 

leśny. W celu lepszego i bezpieczniejszego transportu zostaną w tym celu wybudowane 

drogi utwardzone tłuczniem kamiennym lub płytami betonowymi. 

Połączenie tych dwóch inwestycji jest korzystne dla środowiska, gdyż jest: 

• ograniczony jest do minimum transport surowca do miejsca przeznaczenia, 

• ograniczona uciążliwość poprzez transport tylko drogami leśnymi, 

• gwarancja wykorzystania zasobów złoża zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki 

zasobami, 

• krótki okres eksploatacji (planowane wydobycie w okresie ok. 1-1,5 roku) ogranicza-

jący uciążliwość dla środowiska, 

• polepszenie jakości podłoża poprzez rekultywację, 

• szybkie zwrócenie terenu do produkcji leśnej. 
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5.  USTALENIA WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD REGIONU 

WODNEGO 

 W lipcu 2016 r. zostały określone przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu warunki 

korzystania z wód regionu wodnego środkowej Odry [H]. W związku z tym korzystając ze 

środowiska, należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności przyjęte warunki [H] oraz wy-

magania wynikające z dotychczas wykonanych opracowań dla tej zlewni takich jak np. 

„Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” [K] oraz opracowań plani-

stycznych. 

W § 2 Rozporządzenia [H] wskazano, że cele środowiskowe dla jednolitych części wód re-

gionu wodnego zostały określone w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry [K]. Zgodnie z zapisami w Planie [K], głównymi celami środowiskowymi są: 

1. Dla jednolitych części wód będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale 

ekologicznym, celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu/potencjału. 

2. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu eko-

logicznego. 

3. Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej 

dobrego potencjału ekologicznego. 

4. Zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód pod-

ziemnych. 

5. Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych. 

6. Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych. 

7. Wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się ro-

snącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności 

człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzy-

manie tego stanu. Planowana inwestycja nie będzie naruszała celów środowiskowych okre-

ślonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [K]. 

5.1.  Odniesienie do Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano na granicy dwóch Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP): Stobrawa od Kluczborskiego Potoku (część zachodnia złoża) 
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RW60001713231 oraz Liswarta bez Kocinki RW60001718163689 (część wschodnia złoża). 

Przebieg granicy przedstawiono na rys.3. 

 

 

 

Poniżej podano charakterystykę obu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych, w których 

zasięgu zlokalizowano przedsięwzięcie. 

Część zachodnia złoża „Anna Olesno”. 

Europejski kod JCWP:  RW60001713231 

Nazwa JCWP:  Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Potoku 

Region wodny:  region wodny Środkowej Odry 

Obszar dorzecza - Kod:  6000 

Obszar dorzecza - Nazwa:  obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW):  RZGW we Wrocławiu 

Status:  sztuczna część wód 

Rys. 3: 

Przebieg granicy JCWP 
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Ocena stanu wód:  zły 

Cel stanu ekologicznego  dobry stan ekologiczny 

Cel stanu chemicznego  dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowisk.:  niezagrożona 

 

 

Część wschodnia złoża „Anna Olesno”. 

Europejski kod JCWP:  RW60001718163689 

Nazwa JCWP:  Liswarta bez Kocinki 

Region wodny:  region wodny Warty 

Obszar dorzecza - Kod:  6000 

Obszar dorzecza - Nazwa:  obszar dorzecza Odry 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW):  RZGW w Poznaniu 

Status:  naturalna część wód 

Ocena stanu wód:  dobry 

Cel stanu ekologicznego  dobry stan ekologiczny 

Cel stanu chemicznego  dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowisk.:  niezagrożona 

 

Stan Jednolitych Części Wód Powierzchniowych w jednym przypadku został określony jako 

zły, w drugim natomiast jako dobry. Celem środowiskowym dla tych wód jest osiągnięcie 

lub utrzymanie stanu dobrego. Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie 

sprzeczna z celami środowiskowymi dla wód powierzchniowych. Do wód powierzch-

niowych nie będą odprowadzane żadne ścieki i substancje związane z prowadzeniem wy-

dobycia piasku ze złoża „Anna Olesno”, gdyż technologia wydobycia nie przewiduje takiej 

potrzeby. Odległość złoża od najbliższych wód powierzchniowych to ponad 700 m. Plano-

wane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na wody powierzchniowe. 

 

5.2.  Odniesienie do Jednolitych Części Wód Podziemnych 

 Planowane przedsięwzięcie zlokalizowano na granicy dwóch Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) o kodach: 

• PLGW6000097 – część zachodnia złoża „Anna Olesno”, 

• PLGW6000098 – część wschodnia złoża „Anna Olesno”. 

Przebieg granicy JCWPd przedstawiono na rys. 4. 
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Poniżej przedstawiono również charakterystykę Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) w zasięgu, których zlokalizowano planowane przedsięwzięcie. 

Część zachodnia złoża „Anna Olesno”. 

Europejski kod JCWPd:  PLGW6000097 

Nazwa JCWPd:  97 

Region wodny:  region wodny Środkowej Odry 

Kod Obszaru dorzecza:  6000 

Nazwa Obszaru dorzecza:  Odra 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW):  RZGW we Wrocławiu 

Ocena stanu ilościowego:  dobry 

Ocena stanu chemicznego:  dobry 

Cel stanu ilościowego  dobry stan ilościowy 

Rys. 4: Przebieg 

granicy JCWPd 
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Cel stanu chemicznego  dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka:  niezagrożona 
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Część wschodnia złoża „Anna Olesno”. 

Europejski kod JCWPd:  PLGW6000098 

Nazwa JCWPd:  98 

Region wodny:  region wodny Warty 

Kod Obszaru dorzecza:  6000 

Nazwa Obszaru dorzecza:  Odra 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW):  RZGW w Poznaniu 

Ocena stanu ilościowego:  dobry 

Ocena stanu chemicznego:  dobry 

Cel stanu ilościowego  dobry stan ilościowy 

Cel stanu chemicznego  dobry stan chemiczny 

Ocena ryzyka:  niezagrożona 

 

Stan chemiczny i ilościowy obu Jednolitych Części Wód Podziemnych został określony jako 

dobry. Celem środowiskowym dla tych wód jest utrzymanie tego stanu. W ramach 

planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się obniżania poziomu wód podziemnych 

(eksploatacja złoża bez prac odwodnieniowych, ponad zwierciadłem wód podziemnych) 

oraz nie będą do wód podziemnych odprowadzane ścieki i substancje związane z prowa-

dzeniem wydobycia piasku ze złoża „Anna Olesno”. Eksploatacja piasku ze złoża „Anna 

Olesno” nie wpłynie znacząco na zasoby oraz jakość wód podziemnych i nie będzie 

sprzeczna z założeniem utrzymania dobrego stanu wód podziemnych. 
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6.  OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 

NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 W przypadku niepodejmowania decyzji o eksploatacji złoża 

stan środowiska w najbliższym otoczeniu nie ulegnie zmianie 

w stosunku do stanu obecnego. Nadal prowadzona będzie na tym 

terenie produkcja leśna. 

 Natomiast niepodejmowanie eksploatacji będzie sprzeczne 

z zasadami racjonalnej gospodarki udokumentowanym złożem 

w aspekcie złoża o prostej budowie, ponad zwierciadłem wody, 

w terenie z niewielką uciążliwością dla ludzi i łatwego 

w eksploatacji. 

Ponadto niepodejmowanie inwestycji pozbawi zatrudnienia osób z rozpatrywanego obszaru, 

jak również zmniejszy zamówienia na usługi wykonywane przez firmy zewnętrzne. Pozbawi 

również dochodu gminę z tytułu opłaty eksploatacyjnej z kopalni oraz Lasy Państwowe 

z tytułu innych opłat. 

Planowana realizacja inwestycji w tym rejonie polegającej na budowie drogi wiąże się 

z koniecznością jej zaopatrzenia w materiał piaszczysty w znacznej ilości. Bliskie położenie 

źródła surowca w znacznym stopniu ograniczy uciążliwość transportu z innych źródeł 

zlokalizowanych w dalszej odległości. Stąd niepodejmowanie decyzji o eksploatacji 

w aspekcie już udokumentowanych zasobów jest mniej korzystne dla środowiska. 

 Należy również podkreślić, że po zakończeniu eksploatacji złoża „Anna Olesno” 

i przeprowadzonej rekultywacji terenu, warunki prowadzenia gospodarki leśnej będą ko-

rzystniejsze od obecnych. Związane to będzie z płaskim ukształtowaniem powierzchni te-

renu oraz z płytszym występowaniem wód podziemnych, co przedkłada się na korzystniej-

sze warunki dla wegetacji drzew. 
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 Stąd niepodejmowanie eksploatacji będzie mniej korzystne 

dla szeroko rozumianego środowiska niż eksploatacja złoża 

„Anna Olesno”. 
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7.  OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW 

7.1.  Wariant proponowany przez wnioskodawcę 

 Wariant proponowany przez inwestora zakłada eksploatację złoża „Anna Olesno” 

o powierzchni 35 ha, w krótkim czasie, z przeznaczeniem surowca na realizację konkretnej 

inwestycji, położonej w niedalekiej odległości od miejsca udokumentowania zasobów su-

rowca, niezbędnego do realizacji inwestycji. W pierwszym etapie wyeksploatowane zosta-

nie pole A. Następnie po przeprowadzeniu rekultywacji w obrębie pola A, zostanie rozpo-

częta eksploatacja pola B. 

7.2.  Racjonalny wariant alternatywny 

 Przedstawione przedsięwzięcie nie ma wariantów alternatywnych pod względem ra-

cjonalizacji – jedynym racjonalnym sposobem eksploatacji złoża jest wydobycie udoku-

mentowanych zasobów kopaliny w miejscu ich udokumentowania. A eksploatacja odkryw-

kowa złoża piasku jest jedyną możliwą techniczne i uzasadnioną ekonomicznie. Wydobycie 

udokumentowanego złoża jest zgodne także z zasadą racjonalnej gospodarki złożami 

określaną w obowiązującym ustawodawstwie. 

 Ewentualne warianty mogą dotyczyć jedynie kierunków transportu kopaliny. Jednak 

w tym wypadku wybrano najkorzystniejszy kierunek transportu, gdyż jest to najkrótsza 

droga do miejsca przeznaczenia, uzgodniona z właścicielem terenu [zał nr 11]. 

 Stąd wariant przedstawiony przez inwestora jest jednocześnie wariantem najbardziej 

racjonalnym. 

7.3.  Wariant najkorzystniejszy dla środowiska 

 Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska będzie wariant proponowany przez 

wnioskodawcę ze względu na: 

• eksploatacja z podziałem na pola eksploatacyjne ograniczy na pewien czas wycinkę 

drzew na całym obszarze, 

• przeznaczenie piasku dla konkretnej inwestycji, której jednym z głównych surowców 

niezbędnych do realizacji jest piasek, 

• pokrycie zapotrzebowania na piasek zmniejszy w sposób znaczący konieczność do-

wozu materiału z kopalń położonych w większych odległościach (zmniejszenie emisji 

spalin do powietrza ze środków transportu), 

• krótki okres eksploatacji to krótki okres wpływu na środowisko, 

• eksploatacja oraz transport kopaliny w terenach niezamieszkałych a zalesionych, 

w sposób znaczący obniży hałas oraz pylenie, 
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• zostaną zastosowane urządzenia i maszyny posiadające wszystkie parametry zgodne 

z odpowiednimi normami, 

• zakład nie będzie zużywał wody na potrzeby technologiczne i nie będzie produkował 

ścieków technologicznych, pobór wód na cele socjalne nie będzie znaczący, 

• rekultywacja w kierunku leśnym pozwoli na przywrócenie terenu do produkcji leśnej. 
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8.  UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE 

WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

 Analiza wariantowości realizacji przedsięwzięcia wykazała, iż jedynym racjonalnym 

i najkorzystniejszym sposobem realizacji przedsięwzięcia jest wariant zaproponowany przez 

wnioskodawcę. 

 Jednak wszystkie działania inwestycyjne podejmowane przez człowieka wpływają 

mniej lub bardziej na szeroko rozumiane środowisko. Stąd poniżej przedstawiono wpływ 

eksploatacji złoża „Anna Olesno” na poszczególne komponenty środowiska. 

8.1.  Oddziaływanie inwestycji na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska 

przyrodnicze 

Oddziaływanie na ludzi 

 Ze względu na położenie złoża na terenach leśnych oraz w odległości ok. 980 m 

od najbliższych terenów zabudowy zagrodowej (zabudowania w Boroszowie przy sta-

wach na północ od złoża) nie przewiduje się wpływu inwestycji na siedliska ludzkie. 

Osoby zatrudnione w zakładzie górniczym będą posiadały odpowiednie środki ochrony np. 

słuchu, a ich warunki pracy będą zgodne z warunkami określanymi w odpowiednich prze-

pisach. 

Oddziaływanie na siedliska wraz z prognozowanymi przekształceniami tych siedlisk 

 Przeprowadzona eksploatacja całkowicie zmieni siedliska w jej obrębie. W wyniku 

udostępnienia złoża nastąpi zdjęcie gleby, która złożona na odkładzie zużyta zostanie do 

późniejszej rekultywacji. Wyrąb drzew oraz usunięcie roślin będzie miało charakter czasowy 

ze względu na przyjęty kierunek rekultywacji – leśny. Po wyeksploatowaniu złoża 

i przeprowadzeniu rekultywacji tereny te z powrotem (już jako las), wrócą pod użytkowanie 

Lasów Państwowych. Po zakończonej eksploatacji całkowitej zmianie ulegną siedliska 

znajdujące się na tym terenie. Obecnie w szczytowych partiach wydmy woda gruntowa 

znajduje się na głębokości ponad 10 m. Przesuwając się do brzegów wydmy głębokość ta 

zmniejsza się. Po wyeksploatowaniu złoża zostanie zlikwidowana wydma i na całym ob-

szarze zmniejszy się głębokość zalegania zwierciadła wody. 

 Zlikwidowana zostanie całkowicie w trakcie eksploatacji warstwa próchniczna gleby. 

W związku z tym po zakończeniu eksploatacji wraz z czasem będzie się zmieniało siedlisko. 

W pierwszej fazie (kilka pierwszych lat) będzie praktycznie brak warstwy próchnicznej, co 
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spowoduje sukcesję roślin pionierskich, które będą zasiedlały to środowisko. W po-

czątkowym okresie po eksploatacji zarówno siedlisko jak i biocenoza z nim związana będą 

ulegały dynamicznym zmianom, natomiast w późniejszym okresie nastąpi stabilizacja 

i zmiany te będą wolniejsze. Obecnie typ siedliskowy występujący w obrębie terenu prze-

znaczonego do eksploatacji został sklasyfikowany jako bór świeży, natomiast po wyeks-

ploatowaniu złoża potencjalny typ siedliskowy to bór mieszany bądź las mieszany. Z nowym 

siedliskiem związane będą nowe gatunki roślin zarówno w przypadku drzew czy krzewów 

jak również roślin runa leśnego. Płycej zalegająca woda, większy udział gruntów 

spoistych w warstwie przypowierzchniowej stworzą dużo lepsze siedlisko od do-

tychczasowego, szczególnie w aspekcie produkcji leśnej, ale również w aspekcie bio-

różnorodności. 

 Zmiana składu gatunkowego roślin spowoduje wzrost gatunków zwierząt. Różne ga-

tunki roślin stanowią pożywienie różnych gatunków bezkręgowców (np.: owadów) również 

zwiększy się ilość owoców i nasion. Oznacza to wzrost bazy pokarmowej dla gatunków 

znajdujących się wyżej w piramidzie pokarmowej. Docelowo (kilkanaście lat) po za-

kończeniu eksploatacji (po początkowym pogorszeniu się warunków rozrodu, zimowania 

i żerowania) nastąpi zdecydowana poprawa tych warunków, a następnie warunki staną się 

lepsze od dotychczasowych. Należy zaznaczyć, że będzie to proces długotrwały i zależny 

od jakości przeprowadzonych prac rekultywacyjnych po zakończonej eksploatacji. 

Oddziaływanie na florę 

 W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono bardzo niewielką bioróżno-

rodność w obrębie terenu przeznaczonego do eksploatacji. Wynika to zarówno z rodzaju 

siedlisk, jak i zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Stosunkowo suche siedliska w obrębie 

boru sosnowego, sztucznie nasadzonego odpowiadają niewielkiej ilości gatunków roślin, 

stąd skład florystyczny runa jest ubogi. Ubogie siedlisko powoduje również niskie zagęsz-

czenie poszczególnych gatunków. Nie występują tutaj rzadkie czy chronione gatunki roślin. 

 W trakcie prowadzonej eksploatacji ilość gatunków i ich zagęszczenie na polu wydo-

bywczym ulegnie jeszcze większemu zubożeniu do całkowitego zaniku w miejscach eks-

ploatacji. 

 Po rekultywacji zmiana siedliska spowoduje wprowadzenie przez leśników do za-

drzewień większej ilości gatunków liściastych. Ze względu na płycej zalegające zwierciadło 

wody podziemnej w sposób naturalny pojawi się podszyt złożony z młodych drzew jak 
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i różnych gatunków krzewów. W miejscach, gdzie podszyt będzie słabiej rozwinięty utwo-

rzy się bogatsza warstwa runa. Z pewnością można uznać, że kilka lat po zakończonej eks-

ploatacji skład gatunkowy występującej na tym terenie roślinności ulegnie zmianie przy 

wyraźnym wzroście ilości gatunków (bioróżnorodności). 

 Niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia bioróżnorodności będzie zmniejszenie 

powierzchni suchych siedlisk w tym rejonie. 

Oddziaływanie na faunę 

 Prowadzona eksploatacja z usunięciem drzew spowoduje w okresie prowadzonej 

eksploatacji spadek liczebności poszczególnych gatunków łącznie z ich czasową eliminacją. 

Na analizowanym terenie występuje korytarz ekologiczny dla ssaków drapieżnych, ko-

pytnych i ptaków GKPdC-14 Stawy Milickie - Bory Stobrawskie. Z uwagi na położenie 

analizowanego terenu w centralnej części korytarza zwierzęta mają pełną możliwość prze-

mieszczania się pozostałą częścią kompleksu leśnego rozciągającego się od północy i połu-

dnia. Realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnego wpływu na drożność korytarza 

ekologicznego dla ssaków drapieżnych i kopytnych. Zwierzęta będą miały pełną 

możliwość przemieszczania się, gdyż pomiędzy: 

• północną granicą złoża a terenami zurbanizowanymi wsi Boroszów, 

• południową granicą a zabudowaniami Olesna czy Kolonii Biskupskiej, 

obszar leśny ma szerokość ponad 1 km. Ważnym elementem jest również to, iż eksploatacja 

złoża nie będzie prowadzona w nocy (główny okres migracji dużych ssaków), teren złoża 

i eksploatacji nie będzie ogrodzony, co ułatwi przejście zwierząt. Po zakończeniu 

eksploatacji i wprowadzeniu nasadzeń ponownie ulegnie zmianie skład gatunkowy wystę-

pujących tu zwierząt. Początkowo będą występowały gatunki charakterystyczne dla nasa-

dzeń powstających przy zrębach całkowitych (np.: jaszczurka zwinka z gadów czy trznadel, 

gąsiorek wśród ptaków). Później wraz ze wzrostem drzew będą powracały gatunki leśne, 

przy czym przy pojawieniu się boru mieszanego z większym udziałem drzew liściastych 

wzrośnie liczba gatunków zasiedlająca ten las w stosunku do stanu obecnego. Należy 

zaznaczyć, że omawiane procesy są długotrwałe i będą rozciągały się na okres co najmniej 

50 lat. 
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8.2.  Oddziaływanie inwestycji na wody powierzchniowe 

 W obrębie terenu eksploatacji nie występują wody powierzchniowe. Najbliżej prze-

pływające cieki to Wilcza Woda, Pieklisko i Bzinica biorące swój początek od strony za-

chodniej oraz Kuczobski Potok płynący od wschodu. Koryta trzech pierwszych rzek znaj-

dują się w odległości ponad 800 m od najbliższych im granic złoża. Natomiast koryto Ku-

czobskiego Potoku znajduje się w odległości ponad 2 km. Zakładając sprawność i nowo-

czesność sprzętu urabiającego złoże oraz środków transportu inwestycja nie będzie miała 

wpływu na wody powierzchniowe. 

8.3.  Oddziaływanie inwestycji na wody podziemne 

 W obrębie projektowanej inwestycji w podłożu występuje poziom wodonośny 

w utworach czwartorzędowych i głębiej jury dolnej. Teren ten położny jest poza granicami 

głównych zbiorników wód podziemnych. Zwierciadło wody poziomu czwartorzędowego 

wg badań z dokumentacji [1] zalega na rzędnej ok. 235 m n.p.m., czyli 5 metrów głębiej niż 

planowana głębokość maksymalna wyrobiska (granica złoża ustalona na rzędnej 240 m 

n.p.m.). 

Przyjęty system eksploatacji (odkrywkowa eksploatacja piasku do poziomu 240 m n.p.m.) 

nie zaburzy w żaden sposób głębokości zalegania wód podziemnych. W ramach robót udo-

stępniających i eksploatacyjnych nie będą prowadzone żadne prace zmierzające do ob-

niżenia zwierciadła wody (odwodnienia), a co za tym idzie wytworzenia jakiegokolwiek 

leja depresji. 

Na terenie eksploatacji nie będą prowadzone żadne procesy technologiczne, w tym uszla-

chetnianie kruszywa, w związku z czym nie przewiduje się powstania zagrożeń związanych 

np. z awarią sprzętu. Ścieki bytowe (w kontenerach typu toi-toi) gromadzone będą 

w odpowiednim szczelnym zbiorniku i nie będą odprowadzane do wyrobiska. 

 Ewentualnym zagrożeniem może być wykorzystywanie do napędu maszyn paliw oraz 

olejów różnego rodzaju (silnikowych, hydraulicznych). W sytuacji awaryjnej może dojść do 

wycieku tych substancji do gruntu. Jednakże nawet w sytuacji, gdyby doszło do wycieku 

substancji ropopochodnych do gruntu, nie będzie to stanowiło istotnego zagrożenia dla 

jakości wód podziemnych, ze względu na niewielkie ilości substancji, które mogłyby się 

przedostać do środowiska. Pracownicy każdorazowo będą zobowiązani do przeciwdziałania 
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tego typu awariom, co zabezpiecza obowiązujące prawo ochrony środowiska. Nie 

przewiduje się także prowadzenia żadnych napraw pracującego na terenie wyrobisk sprzętu. 

Przy uwzględnieniu powyższych założeń inwestycja nie będzie miała wpływu na wody 

podziemne. 

8.4.  Oddziaływanie inwestycji na powietrze 

 Potencjalnym źródłem wpływającym na pogorszenie jakości powietrza atmosferycz-

nego, w związku z eksploatacją kopaliny jest emisja niezorganizowana najdrobniejszych 

frakcji, gdyż eksploatowane złoże piasku jest niezorganizowanym powierzchniowym źró-

dłem emisji pyłu. W najbliższym otoczeniu terenu złoża „Anna Olesno” nie występują te-

reny zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe takie tereny położone są ok. 1 km w kierunku 

północnym i ponad 2 km w kierunku południowym i południwo-wschodnim (zabudowania 

Olesna oraz wsi Kolonia Biskupska). Ze względu na odległość, ale także formę zalegania 

złoża oraz sposób jego eksploatacji nie przewiduje się wpływu na tereny zabudowy miesz-

kaniowej. Stosowane przez przedsiębiorcę maszyny będą posiadały odpowiednie certyfikaty 

bezpieczeństwa w zakresie emisji spalin. Dodatkowym czynnikiem jest fakt, że odkrywka 

otoczona jest ze wszystkich stron lasem, który pełni funkcję ochronną i izolacyjną przed 

pyleniem. Przy zachowaniu naturalnej wilgotności piasku przy transporcie, działalności nie 

będzie powodować również nadmiernego pylenia. 

8.5.  Oddziaływanie inwestycji w zakresie emisji hałasu 

 Przedstawiona w opracowaniu [zał. nr 7] metodyka oraz wyniki obliczeń uciążliwości 

akustycznej planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą od-

krywkową złoża piasków „Anna Olesno” (pole A i B będą eksploatowane pojedynczo), po-

zwoliła w sposób optymalny określić przewidywaną, maksymalną uciążliwość akustyczną 

przedsięwzięcia dla środowiska zewnętrznego. 

 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że emisja związanego 

z przedsięwzięciem hałasu do środowiska nie stanowi zagrożenia akustycznego dla te-

renów prawnie chronionych sąsiadujących z terenem zakładu. 
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8.6.  Oddziaływanie inwestycji na powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem 

ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz 

 Wpływ inwestycji na powierzchnię ziemi w okresie jej realizacji (czyli eksplo-

atacji złoża) będzie znaczący. Zakłada się, iż w wyniku eksploatacji zniwelowane zostaną 

wzniesienia o średniej wysokości ok. 4-5 m z powierzchnią podstawy ok. 35 ha. 

 Jednakże walory krajobrazowe zostaną przywrócone po przeprowadzonej rekultywa-

cji, gdyż po wyeksploatowaniu złoża teren przywrócony zostanie do produkcji leśnej. W tym 

celu wyrobiska zostaną wypełnione naturalnym materiałem mineralnym niezdatnym do 

wbudowania, zostaną przeprowadzone odpowiednie prace użyźniające, a zmiana 

parametrów gleby oraz lokalnych warunków wodnych pozwoli na urozmaicenie dość mo-

notonnego obecnie drzewostanu. 

Czasowo na analizowanym terenie, będzie występował krajobraz charakterystyczny dla te-

renów otwartych związanych z eksploatacją kopalin oraz czasową likwidacją zalesienia (na 

powierzchni 20 ha i 15 ha). Zmieni to nieznacznie lokalne kierunki wiatru oraz parowanie. 

Zakładając jednakże krótki okres realizacji, związany z zaopatrzeniem dużej inwestycji li-

niowej, będzie to zmiana czasowa, porównywalna ze zmianami, jakie występują podczas 

realizacji planowanej gospodarki leśnej polegającej na kontrolowanym wyrębie znacznych 

obszarów leśnych. 

Ze względu na przyjęty kierunek rekultywacji - leśny – eksploatacja złoża po jej za-

kończeniu nie będzie miała wpływu na powierzchnię ziemi, tym bardziej, iż w wyniku 

eksploatacji nie pozostanie w terenie wyrobisko wgłębne, ani tereny trwale wypełnione 

wodą. Zmieni się jednak jej ukształtowanie: z pagórka na teren płaski z lokalnym 

urozmaiceniem (obniżeniem) ukształtowania powierzchni o deniwelacjach nieprze-

kraczających 3,0 m. 

8.7.  Oddziaływanie inwestycji na dobra materialne 

 Eksploatacja złoża będzie wiązała się z koniecznością wyrębu istniejącego drzewo-

stanu. Wcześniejsze wycięcie drze wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za tzw. 

przedwczesny wyrąb. Opłata ta jest rekompensatą za utracone korzyści wynikające z różnicy 

w masie drewna możliwego do uzyskania w chwili osiągnięcia przez drzewostan wieku 

rębności w stosunku do ilości pozyskanego drewna w chwili wyrębu. Ewentualnie w przy-

padku młodszego drzewostanu jest to odszkodowanie za poniesione koszty w związku 
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z nasadzaniem lasu i jego pielęgnacją do czasu wyrębu. Dodatkowe oddziaływanie stanowi 

możliwość zniszczenia dróg leśnych. Drogi w obrębie eksploatowanego złoża ulegną cał-

kowitemu zniszczeniu i po zakończeniu eksploatacji konieczne będzie ich odtworzenie. 

Natomiast drogi poza złożem przeznaczone do transportu surowca będą do tego celu spe-

cjalnie przygotowane i dostosowane do ruchu samochodów ciężarowych. Utrzymanie tych 

dróg w należytym stanie (budowa, koszty napraw i wzmocnienie itp.) będzie udogodnione 

z Nadleśnictwem Olesno. 

8.8.  Oddziaływanie inwestycji na zabytki i krajobraz kulturowy, objęte 

istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją 

zabytków 

 Ze względu na brak zabytków czy dóbr kulturowych w obrębie inwestycji oraz w za-

sięgu jej oddziaływania nie przewiduje się oddziaływania na ten komponent środowiska. 

 Jednak ze względu na stosunkowo dużą powierzchnię całkowitą, z której zostanie 

zdjęta wierzchnia warstwa gleby, należy zwrócić uwagę, aby w przypadku wykrycia ja-

kichkolwiek artefaktów (czy warstwy gleby o wyraźnie zwiększonej miąższości) w trakcie 

prowadzenia prac, należy ten fakt zgłosić właściwym służbom nadzoru archeologicznego. 

8.9.  Wzajemne oddziaływanie inwestycji między elementami, o których mowa 

w 8.1-8.8 

 Z przedstawionej powyżej analizy oraz z przeprowadzonych obliczeń wynika, iż pla-

nowana inwestycja - po spełnieniu zaleceń minimalizujących oddziaływanie przedsięwzię-

cia na środowisko - nie będzie negatywnie wpływała na ludzi, zwierzęta, rośliny, po-

wierzchnię ziemi, wodę, powietrze, klimat akustyczny, dobra kultury i krajobraz. 

W związku z tym nie wystąpi wzajemne negatywne oddziaływanie pomiędzy tymi ele-

mentami. 

8.10.  Oddziaływanie transgraniczne 

 Oddziaływanie transgraniczne nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. Wpływy dzia-

łalności kopalni nie przekroczy granic terenu, do którego przedsiębiorca będzie miał tytuł 

prawny. Kopalnia usytuowana zostanie w odległości około 80 km od granicy państwowej 

(w linii prostej na południe) i nie będzie oddziaływać transgranicznie. 
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8.11.  Oddziaływanie w przypadku awarii 

 Poważna awaria zgodnie z definicją art. 3, pkt 23 Ustawy Prawo ochrony środowiska 

„...to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu 

technologicznego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji prowadzących do natychmiastowego powstania zagrożenia ży-

cia, lub zdrowia ludzi, lub środowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”. 

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poważnej awarii z uwagi 

na fakt, iż kopalnia nie będzie magazynować substancji niebezpiecznych. 

Sytuacje nadzwyczajne lub o znamionach awarii to ewentualny pożar, działania celowe lub 

przypadkowe niezawinione przez człowieka. 

Kopalnia nie będzie zakładem o zwiększonym ryzyku zagrożenia awarią przemysłową ani 

zakładem o dużym ryzyku zagrożenia awarią przemysłową. 

Wszelkie działania związane z bezpieczeństwem będą zawarte w planie ruchu zakładu gór-

niczego i innych dokumentach związanych z ruchem zakładu górniczego. 
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9.  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 ISTNIENIA 

PRZEDSIĘWZIĘCIA, WYKORZYSTYWANIA ZASOBÓW ŚRODOWISKA 

 Na podstawie analizy danych pozyskanych podczas przeprowadzonych badań, 

uwzględniając założenia projektowanej inwestycji, a także biorąc pod uwagę działalność 

kopalni odkrywkowych lokalizowanych na terenach leśnych, można stwierdzić, że istnienie 

przedsięwzięcia w postaci wydobycia piasku ze złoża „Anna Olesno” nie spowoduje 

znaczących oddziaływań na poszczególne elementy środowiska. 

 W opracowaniu przyjęto metodę prostego prognozowania oddziaływania wynikowe-

go, polegającą na ocenie planowanych rozwiązań i analizie możliwego wpływu obiektu na 

otaczające środowisko, wynikające z działalności podobnych przedsięwzięć: 

• natychmiastowe rozpraszanie się emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu powodu-

je chwilowy charakter ich oddziaływania; emisja hałasu polega na emisji energii, 

której oddziaływanie jest miejscowe i nie wywołuje negatywnych skutków dla śro-

dowiska, 

• oddziaływanie to w aspekcie położenia inwestycji w obszarze leśnym, po spełnieniu 

warunków przedstawionych w niniejszym opracowaniu, nie spowoduje przekrocze-

nia dopuszczalnych norm, 

• brak ścieków technologicznych – brak oddziaływania w tym zakresie, 

• ścieki sanitarne w nieznacznych ilościach będą gromadzone w szczelnym zbiorniku 

i odbierane przez wyspecjalizowane firmy – jest to oddziaływanie średniotermino-

we, pośrednie i chwilowe, 

• ścieki opadowe bezpośrednio, naturalnie wnikające w grunt – brak oddziaływania 

w tym zakresie, 

• zajęcie powierzchni ziemi będzie miało charakter bezpośredni, ale chwilowy, ze 

względu na przyjęty kierunek rekultywacji, powrót terenu do produkcji leśnej oraz 

niepozostawienie trwałego zagłębienia w terenie po zakończeniu rekultywacji, 

• oddziaływanie w zakresie wytwarzania odpadów – pośrednie, chwilowe – ze względu 

na niewielką ilość odpadów komunalnych, segregowanych, gromadzonych z po-

jemnikach i odbieranych przez wyspecjalizowane firmy. 
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Oddziaływanie 

Istnienie 

przedsięwzięcia 
Emisje 

zajęcie powierzchni ziemi, 

wyrąb lasu 

ścieki  

opad. i socj-b. 
powietrze hałas odpady 

Bezpośrednie + - - + + - 

Pośrednie - - + - - + 

Wtórne - - - - - - 

Skumulowane - - - - - - 

Krótkoterminowe - - - - - - 

Średnioterminowe + - + + + + 

Długoterminowe - - - - - - 

Stałe - - - - - - 

Chwilowe + - + + + + 

Tabela 7. Charakter oddziaływania na środowisko w poszczególnych jego komponentach. 
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10.  OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, 

ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 

NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W SZCZEGÓLNOŚCI NA 

FORMY OCHRONY PRZYRODY 

 Eksploatacja złoża piasku „Anna Olesno”, prowadzona zgodnie z odpowiednimi 

przepisami z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze [D] oraz Prawo ochrony środo-

wiska [A] nie jest obiektem o znaczącej uciążliwości dla środowiska. 

 Założono, że inwestycja będzie posiadać takie zabezpieczenia, rozwiązania i urządze-

nia techniczne, by ewentualne uciążliwości mieściły się w granicach nieruchomości, na 

której jest zlokalizowana, a potencjalny wpływ projektowanej inwestycji na środowisko, 

ograniczył się jedynie do terenu stanowiącego teren górniczy. 

 Założone wykorzystanie piasku do zaopatrywania znaczącej inwestycji uzasadnia 

wykorzystanie gospodarcze zalegającego złoża jako wartościowej bazy surowcowej poło-

żonej w niewielkiej odległości od punktu wykorzystania. 

Racjonalna gospodarka złożem prowadzona zgodnie z założeniami projektu zagospodaro-

wania złoża pozwoli na wykorzystanie udokumentowanej kopaliny bez obciążeń dla środo-

wiska. 

 Dla zminimalizowania wpływu na środowisko zostaną podjęte następujące działania: 

• w celu utrzymania stanu klimatu akustycznego w środowisku na poziomie nie-

przekraczającym standardów emisji hałasu zastosowane będą dostępne na polskim 

rynku maszyny i urządzenia technologiczne charakteryzujące się jak dla tego typu 

urządzeń niskimi mocami akustycznymi i spełniającymi odpowiednie normy, emisja 

spalin z maszyn pracujących na terenie kopalni będzie spełniać surowe wymogi unij-

ne, 

• w celu minimalizacji wpływu na powietrze atmosferyczne należy unikać nieuza-

sadnionego pozostawiania maszyn i pojazdów na biegu jałowym podczas przerw 

w pracy. Do atmosfery będą wprowadzane gazy powstałe ze spalania paliwa w ko-

parkach oraz samochodach ciężarowych. Wielkość emisji nie będzie miała znaczącego 

wpływu na środowisko, 

• wokół wyrobiska pozostawiony zostanie pas ochronny z zgodnie z normą [16] 

mające chronić głównie drzewostan terenów otaczających, 

• rozwiązaniem chroniącym faunę zamieszkującą otoczenie będzie obwiedzenie 

powstającego wyrobiska wałem z materiału nadkładu oraz gleby, usunięcie podszytu 

czy runa leśnego (roślinności niskiej) uniemożliwi zasiedlanie terenu przez ptactwo 

czy drobne ssaki, 
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• mrowiska istniejące na terenie przeznaczonym do eksploatacji zostaną 

przeniesione w inne miejsca, 

• w przypadku zaistnienia faktu obecności zwierząt na terenie inwestycji (np. po 

okresie świątecznym, czyli wolnym od pracy) zostaną one przeniesione do odpo-

wiednich siedlisk poza rejon inwestycji po konsultacji i pod nadzorem przyrodnika, 

• wyrąb drzew i usuwanie krzewów przewidziany jest na okres poza okresem 

lęgowym ptaków tj. w okresie od 16 października do końca lutego, 

• drzewa i skupiska drzew pozostające na złożu np. w rejonie wyjazdu z terenu 

zakładu będą zabezpieczone poprzez: 

◦ ochronę pnia przy pomocy cienkich, drewnianych listew, tkaniny jutowej lub 

grubych mat słomianych szczelnie przylegających do pnia do wysokości ok. 

2 m (jeśli umożliwia to budowa drzewa), wraz z demontażem osłon po zakoń-

czeniu działań wydobywczych, 

◦ ograniczenie do minimum konieczności wykonywania wykopów w sąsiedztwie 

drzewa, a w przypadku ich zaistnienia wykonywania wykopów ręcznie 

z zabezpieczeniem naciętych korzeni preparatami grzybobójczymi oraz ochro-

na korzeni przez uszkodzeniem lub przemarzaniem, szybka likwidacja ko-

niecznych wykopów, 

◦ nieskładowanie w obrębie rzutu korony drzew materiałów budowlanych, ziemi 

z wykopów, czy lokalizowania parkingów i placów manewrowych, 

• inwestycja leży poza obszarem zurbanizowanym, w otoczeniu masywów 

leśnych ograniczających rozprzestrzenianie się hałasu i neutralizujących emisję 

spalin, 

• wydobywana kopalina będzie  utrzymywana będzie w stanie wilgotności 

naturalnej, co wyeliminuje pylenie i wywiewanie drobnych cząstek podczas urabiania 

złoża i transportu, 

• prowadzenie eksploatacji piasku nie będzie wymagało wznoszenia żadnych 

obiektów budowlanych zakładu górniczego stale związanych z gruntem, 

• zdjęta przed rozpoczęciem wydobycia gleba (warstwa humusu), podlegać 

będzie ochronie i wykorzystana zostanie do rekultywacji wyrobiska i odbudowie war-

stwy biologicznie czynnej, 

• kopalina nie będzie podlegała przeróbce, czy uszlachetnieniu, na terenie 

wyrobiska, 

• eksploatacja złoża prowadzona będzie w ustalonych granicach zasobów przemy-

słowych, metodą odkrywkową, systemem ścianowo – zabierkowym, bez prowadzenia 

prac obniżających zwierciadło wody, 

• w wyniku prowadzenia eksploatacji nie będą powstawały na terenie złoża 

odpady przemysłowe, nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe ani też nie będą 

emitowane substancje lotne zagrażające środowisku naturalnemu, z wyjątkiem spalin 

pochodzących z pojazdów i maszyn pracujących przy załadunku i wydobyciu, 
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• pracujący w wyrobisku sprzęt będzie utrzymywany w wysokiej sprawności 

technicznej, nie przewiduje się także prowadzenia żadnych napraw na terenie 

wyrobiska, 

• na terenie wyrobiska nie będzie stosowany otwarty ogień, 

• po zakończeniu eksploatacji przeprowadzone zostaną odpowiednie prace 

rekultywacyjne mające na celu przywrócenie wartości użytkowej poprzez właściwe 

ukształtowanie rzeźby terenu, przeprowadzenie zabiegów użyźniających glebę 

i przygotowanie do przeprowadzenia nasadzeń drzew. 

Realizacja przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, choć 

pewnego rodzaju działaniem kompensacyjnym jest rekultywacja w kierunku leśnym z po-

nownymi nasadzeniami drzew, pod ścisłą kontrolą i zgodnie z wytycznymi Nadleśnictwa 

Olesno. 
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11.  REKULTYWACJA TERENU PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI 

 Po zakończeniu eksploatacji złoża „Anna Olesno” przewidywany i zaakceptowany 

przez Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” Nadleśnictwo Olesno, kierunek 

rekultywacji to przywrócenie obszaru złoża do produkcji leśnej i ponowne nasadzenia. 

Parametry wyrobiska po zakończeniu eksploatacji: 

• powierzchnia spągu złoża ok. 20 ha, 

• powierzchnia stropu złoża ok. 35 ha, 

• rzędna spągu złoża 240 m n.p.m. 

Po zakończeniu eksploatacji na powierzchni terenu powstaną dwie niecki o głębokości ok. 

8,0-8,5 m. Niecki te zostaną wypełnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 

z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami [J]. 

Rozporządzenie precyzuje zasady wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych ro-

zumianych jako zapadliska, odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane części tych wy-

robisk oraz określa materiały i odpady, które można bezpiecznie wykorzystywać do ich 

wypełniania. Szczegółowe zasady, objętości, sposób rekultywacji oraz ilości materiału zo-

staną określone w projekcie rekultywacji złoża zaakceptowanym przez odpowiedni organ 

administracji. 
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12.  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; 

 Proces produkcji będzie opierał się na odkrywkowym wydobyciu kopaliny i załadun-

ku na środki transportu oraz dostarczeniu do odbiorcy zewnętrznego. 

Podobne obiekty funkcjonują na terenie kraju i w świecie. Proces wydobycia kopaliny przy 

zastosowaniu tej technologii jest powtarzalny i sprawdzony w eksploatacji. 

W zakresie ochrony środowiska przedsięwzięcie to spełnia obowiązujące wymagania prawa 

polskiego i standardów Unii Europejskiej. 
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13.  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 

 Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [A], obszary 

ograniczonego użytkowania tworzone są w przypadku, gdy standardy jakości środowiska 

nie mogą być dotrzymane poza terenem zakładu lub innego obiektu mimo zastosowania 

dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych. 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczo-

nego użytkowania, ze względu na to, iż wpływ eksploatacji złoża na poszczególne kom-

ponenty środowiska zamknie się w granicy obszaru i terenu górniczego. W planowanej in-

westycji zastosowane zostaną wszystkie najlepsze dostępne rozwiązania techniczne, tech-

nologiczne i organizacyjne, które pozwolą dotrzymać standardów jakości środowiska poza 

terenem lokalizacji planowanego przedsięwzięcia. 

Po zakończeniu inwestycji teren podlegający działalności (obszar górniczy) zostanie zre-

kultywowany w dostosowaniu do przyjętego kierunku leśnego i ponownych nasadzeń prze-

prowadzonych przez władającego terenem, czyli Lasy Państwowe. Stąd docelowo użytko-

wanie terenu nie ulegnie zmianie i nie będzie przeszkód w zakresie kontynuowania jego 

dotychczasowego przeznaczenia. 
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14.  ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH 

Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM 

 Planowane przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywko-

wą – piasków – ze złoża „Anna Olesno” zlokalizowanego na części terenu działek o nr 

ewidencyjnych: 

• pole A obejmującego działki nr ewid. 1016, 1017, 1018, 

1019, 

• pole B obejmującego działki nr ewid. 1031, 1030, 1016, 

1017, 1018, 

jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 

160805_2.0003 Biskupice położonych na terenie Nadleśnictwa Olesno, w gminie 

Radłów, w powiecie oleskim, w województwie opolskim nie będzie powodowało 

konfliktów społecznych ze względu na to, że: 

• złoże piasków położone jest w całości na terenie, który nie posiada 

obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

• przed uzyskaniem koncesji na wydobycie w drodze MPZP zostanie 

przeprowadzona zmiana przeznaczenia gruntów na cele nieleśne (tzw. wylesienie) 

terenu przeznaczonego do eksploatacji, 

• bezpośrednie otoczenie analizowanego złoża stanowią tereny leśne, które 

okalają złoże ze wszystkich stron, 

• najbliższa zwarta zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 1 km 

w kierunku północnym (zabudowania w Boroszowie) i ok. 2 km w kierunku połu-

dniowym i południowo-wschodnim (zabudowa Olesna oraz wsi Kolonia Biskupska), 

• transport kopaliny odbywał się będzie w terenach leśnych na południe, 

bezpośrednio do punktu przeznaczenia, 

• eksploatacja przedsięwzięcia, nie będzie powodowała przekroczeń standardów 

środowiskowych określonych przez ustawodawcę, 

• z przeprowadzonej w niniejszym raporcie analizy wynika, że uciążliwość 

projektowanej inwestycji zamyka się w granicach terenu, do którego inwestor 

nabędzie prawo użytkowania, 

• inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na osoby trzecie. 

W związku z powyższym nie przewiduje się zaistnienia konfliktów społecznych zwią-

zanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 
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15.  PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA 

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE JEGO BUDOWY 

I EKSPLOATACJI LUB UŻYTKOWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE 

I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, INTEGRALNOŚĆ TEGO 

OBSZARU ORAZ CIĄGŁOŚĆ KORYTARZY EKOLOGICZNYCH 

 Przeprowadza w niniejszym dokumencie analiza, wykazała brak znaczącego oddzia-

ływania na środowisko projektowanej inwestycji. W związku, z czym nie ma potrzeby mo-

nitorowania jej wpływu na poszczególne elementy środowiska. 

Etap budowy inwestycji to wyrąb drzewostanu oraz zdjęcie powierzchniowej warstwy 

gruntów organicznych. Po wyeksploatowaniu kopaliny teren ten na powrót zostanie zrekul-

tywowany w kierunku leśnym. 

 Etap eksploatacji inwestycji to prowadzone wydobycie, którego nasilenie związane 

będzie z zapotrzebowaniem na surowiec na terenie budowy obwodnicy Olesna. 

Okresowe pomiary hałasu prowadzi się jedynie w przypadku instalacji, które uzyskały po-

zwolenie na emitowanie hałasu do środowiska lub dla których wymagane jest pozwolenie 

zintegrowane. W związku z powyższym zakład zwolniony jest z okresowego wykonywania 

pomiarów hałasu w środowisku. Ponadto hałas związany z pracą sprzętu urabiającego 

będzie w znacznym stopniu tłumiony przez obszary leśne. Podobnie jak transport kopaliny. 

 Przeprowadzona analiza danych o środowisku przyrodniczym wykazała, iż przewi-

dywany wpływ na środowisko naturalne robót górniczych związanych z eksploatacją piasku 

nie pogorszy jego stanu na terenach przyległych. 

 Kontrola przyjętych założeń wydobycia prowadzona będzie w ramach ruchu zakładu 

górniczego zgodnie z zatwierdzonym planem ruchu pod nadzorem kierownika ruchu zakła-

du górniczego. 

 Kontrolę w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, czy gospodarki odpadami będą 

stanowiły dowody odbioru zbiorników kontenerowych oraz umowa na odbiór odpadów ko-

munalnych. 

 Kontrola ilości wydobytej kopaliny będzie odbywać się będzie zgodnie z ustawą Pra-

wo geologiczne i górnicze [D], czyli na podstawie sporządzanego co roku obmiaru wyrobi-

ska i operatu ewidencyjnego zasobów złoża. 
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 Działalność tego typu prowadzona na obszarze leśnym (stanowiącym część korytarza 

ekologicznego dla ssaków drapieżnych, kopytnych i ptaków GKPdC-14 Stawy Milickie-

Bory Stobrawskie-) przez inne podmioty nie wykazała wpływu na drożność korytarza eko-

logicznego, a zwierzęta mają pełną możliwość przemieszczania się. 

 Z uwagi na odległość od najbliższego obszaru Natura 2000 wynoszącą ponad 10 km 

nie przewiduje się wpływu, a zatem konieczności monitorowania przedmiotu ochrony. 
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16.  WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 

LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC 

RAPORT 

 Autorzy niniejszego opracowania nie napotkali trudności, wynikających z niedostat-

ków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Eksploatacja piasków metodą odkrywkową 

jest technologią stosowaną od długiego czasu, niewymagającą wprowadzania szczególnych 

rozwiązań. 
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17.  STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI 

ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU 

RAPORTU 

 Celem niniejszego streszczenia jest skompensowana analiza aspektów środowisko-

wych, związanych z projektowaną inwestycją polegającą na eksploatacji metodą odkryw-

kową złoża piasków budowlanych pod nazwą „Anna Olesno” położonego na części działek: 

• pole A obejmującego działki nr ewid. 1016, 1017, 1018, 1019, 

• pole B obejmującego działki nr ewid. 1031, 1030, 1016, 1017, 1018, 

jednostka ewidencyjna Radłów, obręb ewidencyjny 160805_2.0003 Biskupice, stanowią-

cych fragmenty oddziałów leśnych 164, 163, 162, 161, 195, 194. . Jest to teren Nadleśnictwa 

Olesno, miejscowość Biskupice, powiat oleski, województwo opolskie. 

 Złoże „Anna Olesno” stanowiące wzniesienie o charakterze wydmy śródleśnej będzie 

eksploatowane sposobem odkrywkowym, o łącznej powierzchni obu pól eksploatacyjnych 

35 ha, jednym lub dwoma poziomami eksploatacyjnymi ponad poziomem wód gruntowych. 

Eksploatacja piasku prowadzona będzie na polach A i B pojedynczo. Początkowo na polu 

A a po jego wyeksploatowaniu i zrekultywowaniu terenu, na polu B, przy użyciu typowego 

sprzętu koparki, jedno naczyniowej. Biorąc pod uwagę budowę złoża wydobycie powinno 

odbywać się bez większych trudności, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu 

zapewniającego wydobycie piasku do granicy złoża na poziomie 240 m n.p.m. 

 W czasie prowadzenia eksploatacji złoża przewiduje się, że: gleba zdjęta zostanie przy 

użyciu spycharki i koparki łyżkowej i będzie składowana w formie obwałowania wokół 

wyrobiska, wydobywana kopalina utrzymywana będzie w stanie naturalnej wilgotności, 

wywóz kopaliny odbywać się będzie samochodami ciężarowymi, eksploatacja złoża 

odbywać się będzie w porze dziennej, systemem dwuzmianowym, z pominięciem dni wol-

nych od pracy oraz świąt. Piasek zostanie użyty na potrzeby budowy inwestycji liniowej 

o zasięgu krajowym. 

 Źródła emisji wraz z przyjętymi parametrami emitorów (maszyny pracujące na terenie 

kopalni) i emisji dotrzymują wymaganego ustawowo poziomu stężeń. Wielkość emisji nie 

będzie przekraczała parametrów wyszczególnionych w obowiązujących przepisach ochrony 

środowiska. 
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 Przedstawione w raporcie wyniki obliczeń akustycznych źródeł hałasu związanych 

z funkcjonowaniem przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową 

złoża piasków „Anna Olesno”, pozwoliły w sposób optymalny określić maksymalną uciąż-

liwość akustyczną zakładu dla środowiska zewnętrznego. Stwierdzono, że projektowana 

inwestycja będąca źródłem hałasu, nie stanowi zagrożenia akustycznego dla terenów sąsia-

dujących z terenem eksploatacji. 

 Na terenie przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża 

piasków węzeł sanitarny, toalety oraz zbiornik na ścieki sanitarne będą umiejscowione 

w mobilnym szczelnym kontenerze, obsługiwanym przez specjalistyczny podmiot. Z terenu 

przedsięwzięcia nie będą odprowadzane ścieki socjalno bytowe. 

 Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wody na cele technologiczne. 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem ścieków technologicznych. 

 Odpady będą gromadzone selektywnie. Na terenie przedsięwzięcia będą powstawały 

niewielkie ilości odpadów komunalnych (zmieszanych) oraz odpady segregowane takie jak 

szkło, papier tektura, metal, które będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach usta-

wionych w pomieszczeniu socjalnym (pojemniki nie będą narażone na działanie czynników 

atmosferycznych. Odpady będą przekazywane wyłącznie uprawnionemu podmiotowi. 

 Ze względu na położenie złoża w obszarach leśnych z dala od siedzib ludzkich nie 

przewiduje się konfliktów społecznych. 

 Oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko przyrodnicze zamknie się 

w granicach terenu, do której inwestor nabędzie tytuł prawny, w związku z tym wpływ in-

westycji na najbliższe tereny nie będzie występował. 

W wyniku eksploatacji złoża nastąpi wyrąb lasu oraz zniszczenie roślinności niskiej. Wpływ 

ten jednak będzie miał charakter czasowy, a przyjęty kierunek rekultywacji zapewni 

odbudowę tego elementu środowiska. Ze względu na poprawę warunków glebowo wodnych 

nastąpi zwiększenie różnorodności gatunkowej możliwych nasadzeń. 

 Wody powierzchniowe nie występują na terenie inwestycji, a wody gruntowe na głę-

bokości ok. 13 m p.p.t. Bezpieczeństwo dla wód zatem zapewni stosowanie sprawnego oraz 

nowoczesnego sprzętu to urabiania i transportu piasku, spełniającego wszystkie wymagane 

prawem przepisy oraz nieprowadzenie procesów przeróbczych na terenie złoża. 
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 Przeprowadzona w niniejszym dokumencie analiza wykazała, iż działalność zakładu 

górniczego prowadzącego wydobycie piasku metodą odkrywkową ze złoża „Anna Olesno” 

po zastosowaniu środków i sprzętu minimalizującego wpływ na środowisko: 

• nie stwarza zagrożenia dla środowiska, 

• nie pogorszy jego stanu na terenach przyległych, 

• nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko poza terenem, do którego in-

westor nabędzie tytuł prawny, w tym na obszar Natura 2000, 

• nie będzie negatywnie oddziaływać na ludzi, 

• zmieni natomiast ukształtowanie powierzchni terenu w sposób trwały. 
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18.  ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 

RAPORTU 

18.1.  Akty prawne przywołane w dokumencie 

[A] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1396). 

[B] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. 

poz. 142). 

[C] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 

71 z późn. zmianami). 

[D] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 

Dz.U. z 2019 r. poz. 868). 

[E] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 

2268). 

[F] Ustawa O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2067 z późn. zm.). 

[G] Ustawa 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 (tekst jednolity Dz. U. 

z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). 

[H] Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

nr 9/2016 z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu 

wodnego Środkowej Odry (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15 

lipca 2016 r. poz. 4046). 

[I] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., nr 

8, poz. 70) w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

[J] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku od-

padów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. z 2015 r., poz. 796) 

[K] Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (KZGW, Warszawa, 

2011 r.). 

 

18.2.  Materiały źródłowe i literatura 

 

[1] Dokumentacja geologiczna złoża piasku budowlanego „Anna Olesno” w kat. C1 

(GEOBIOS, 2018 r.). 
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[2] Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000, arkusz B nr 806 Olesno w skali 1:50 000 

(WG, 1976 r.). 

[3] Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz nr 806 Olesno w skali 

1:50 000 (WG, 1990 r.). 

[4] Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusz nr 806 Olesno w skali 1:50 000 (PIG, MŚ 

1997 r.). 

[5] Mapa hydrogeologiczna Polski. Pierwszy poziom wodonośny. Występowanie i hy-

drodynamika, arkusz nr 806 Olesno, (K. Rubin, H. Rubin, PIG, MŚ, PSH, 2011 r.  

dostęp sierpień 2018 r., http://bazadata.pgi.gov.pl. 

[6] Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce wymagających szczególnej 

ochrony (AGH, Kraków, 2012 r.). 

[7] Mapa hydrograficzna Polski, Arkusz nr 34-050B (http://www.kzgw.gov.pl/in-

dex.php/pl/materialy-informacyjne/rastrowa-mapa-podzialu-hydrograficznego-

polski.). 

[8] Materiały uzyskane z Nadleśnictwa Olesno. 

[9] Solon, Jerzy, et al. "Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and 

adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data." Geographia Po-

lonica 91.2 (2018 r.). 

[10] Mapy obszarów zagrożonych podtopieniami http://www.psh.gov.pl/ (PSH). 

[11] Mapa zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/ (ISOK). 

[12] PN-ISO 9613-2:2002. „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w prze-

strzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania. 
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