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Na podstawie:

Pafzstwowej lnspekcji

•

art. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),

•

art. 78 ust. 1 pkt 2, w zwiqzku z art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostfpnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefzstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405),

•

§ 3 ust. 1 pkt 40 lit b rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsifwzifC mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71),

0

po rozpatrzeniu dokumentacji w sprawie ocen oddzialywania na srodowisko przedsiywziycia
polegajqcego na eksploatacji piask6w ze zloza "Swiesielice II" polozonego w powiecie lipskim,
w gminie Ciepiel6w, we wsi Swiesielice na dzialce numer ewidencyjny gruntow: 1885,
woj. mazowieckie, tj.:
•

wniosku W6jta Gminy Ciepie16w z dnia 21.09.2017 r. (data wplywu: 25.09.2017 r.), znak
sprawy: RRGKiOS 6220.2.2017,

•

wniosku 0 wydanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjy
przedsiywziycia z dnia 18.09.2017 r.,

•

karty infonnacyjnej przedsiywziycia,

•

kserokopii mapy ewidencyj nej grunt6w,

•

wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

•

wypisu z rejestru grunt6w,

•

zaswiadczenia 0 zgodnosci lokalizacji przedsiywziycia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Ciepiel6w.

Inwestor:
p. Miroslaw K wapinski
Szyman6w 4 a
27-300 Lipsko
Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdza, ze
dla wyzej wymienionego przedsiywziycia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia ocen
oddziatywania na srodowisko i dlatego nie wymagane jest opracowanie
raportu oddziatywania na srodowisko.
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UZASADNIENIE
W6jt Gminy Ciepie16w zwr6cil si,y z wnioskiem z
25.09.2017 r.), znak sprawy: RRGKiOS 6220.2.2017 0
oddzialywania na srodowisko przedsiywziycia polegajqcego
"Swiesielice II" polozonego w powiecie lipskim, w gminie
dzialce numer ewidencyjny grunt6w: 1885, woj. mazowieckie.

dnia 21.09.2017 r. (data wplywu:
wydanie opinii w sprawie ocen
na eksploatacji piask6w ze zloza
Ciepiel6w, we wsi Swiesielice na

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsi(fwzi(fc mogqcych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r.
poz. 71), wydobywanie kopalin ze zloza metodq odlaywkowq irme niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 27 lit. a z obszaru g6rniczego 0 powierzchni wiykszej niz 2 ha lub 0 wydobyciu wiykszym niz
20 000 m 3 na rok, irme niz wymienione w lit. a, zaliczono do przedsiywziyc, dla kt6rych
sporzqdzenie raportu

0

oddzialywaniu na srodowisko moze bye wymagane.

Planowana inwestycja zlokalizowana bydzie w wojew6dztwie mazowieckim, powiecie
lipskim, w gminie Ciepiel6w. Dzialka polozona jest okolo 150m na p61nocy od najblizszych
zabudowan mieszkalnych oraz okolo 200m na p61nocny wsch6d od zwartej zabudowy
miejscowosci Kalkowy. Teren znajduje siy w sqsiedztwie drogi lqczqcej na tym odcinku
miejscowosci Kalkowy z miejscowosciq Nowiny. W bezposrednim sqsiedztwie projektowanego
zloza nie wystypuje zabudowa przemyslowa ani mieszkalna. Najblizsze zabudowania znajdujq siy
okolo 150m w kierunku poludniowym od granic projektowanych rob6t geologicznych. Zakres
planowanego przedsiywziycia obejmuje wyeksploatowanie piask6w ze zloza "Swiesielice II" do
Jego spqgu .
Dla terenu objytego pa.edsiywziyciem wystypuje plan zagospociarowania przestrzermego Gminy
Ciepiel6w oznaczon)m symbolem 27.1MR, 27.80R, 27.20D. Z zaSwiadczenia zalqczonego do
dokumentacji wynika zgodnosc lokalizacji prLeCisiywziycia z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzermego gminy Ciepiel6w uchwalonego Uchwalq Nr XIW5512004 Rady Gminy
Ciepiel6w z dnia 29.04.2004 r. w sprawie uchwalenia rniejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Ciepiel6w (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 143 z dnia 14 czerwca 2004 r. poz. 3598).
Wydobywanie piask6w i Zwir6w bydzie siy odbywac bez UZycia material6w strzalowych na
obszarze nieprzekraczajqcym 2ha i wydobycie w roku nie przekroczy 20000 m 3 kopaliny. Omawiane zloZa
charakteryzujq siy prostq budowq geologicznq, dziyki czemu moma stosowae proste metody wydobywcze
przy uZyciu spalinowych koparek lqdowych. Do wydobywania kopaliny bydzie liZywana koparko
ladowarka Do prac pomocniczych, rniydzy innymi przy usuwaniu nadldadu moze bye stosowana okresowo
spycharka Nadldad zlowny praktycznie tylko z gleby usuwany bydzie na tymczasowe zwalowisko na zlozu.
Nadldad ten zostanie wykorzystany do rekultywacji powstalego wyrobiska po zakonczeniu eksploatacji
zloZa
W trakcie prac zwiqzanych z udostypnianiem, eksploatacjq i rekultywacjq wyrobiska bydzie
wystypowae ernisja halasu oraz spalin do srodowiska. Bydzie to oddzialywanie kr6tkotrwale, odbywajqce siy
w godzinach pracy zakladu. Zanieczyszczenie powietrza bydzie pochodzic ze spalania paliw w maszynach
urabiajqcych, ladujqcych i transportujqcych piasek, oraz z pylenia w procesie zaladunku surowca na
srodki tIansportowe odbiorc6w. Zr6dlami halasu na terenie zakladu wydobywczego piasku bydq
koparko-ladowarka oraz spycharka. W porze nocnej zaklad nie bydzie pracowal. Eksploatacja piask6w
nie rna w zasadzie Zadnego wplywu na stan srodowiska i walory krajobrazowe.
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charakterze i skali oddzialywan na srodowisko decydowac byd,! szczeg6lowe
rozwi,!zania projektowe, spos6b prowadzenia tob6t budowlanych oraz wlasciwa eksploatacja
i utrzymanie. W zwi,!zku z tym, w celu ograniczenia negatywnego oddzialywania na srodowisko
oraz uci,!zliwosci dla ludzi, projektanci, wykonawcy i eksploatatorzy tych obiekt6w powinni
stosowac siy do wszelkich obowi,!zuj,!cych przeplSOW oraz warunk6w nalozonych
w prawomocnych decyzjach dotycz'!cych inwestycji, a takze stosowac technologie i materialy
minimalizuj,!ce negatywne oddzialywanie na srodowisko.
Postypowanie ze wszelkimi odpadami powstalymi podczas realizacji rob6t budowlanych
bydzie zgodne z przepisami wynikaj,!cymi z ustawy 0 odpadach.
Brak transgranicznego oddzialywania przedmiotowej inwestycji.
Planowane przedsiywziycie polozone jest poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000.
Bior,!c powyzsze pod uwagy jak r6wniez obowi¥uj,!ce w tej mierze przepisy Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdzil jak w sentencji.
Na niniejsz,! opini\( sanitarn~ nie sluZY zaZalenie. Strona moze je zaskarzyc skladaj,!c
zaZalenie na postanowienie wydane przez organ decyzyjny.
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Illspcktor .lr~ny w Lipsku
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Otrzymuj<!:
1. adresat,
2. aa.
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