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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do „Zmiany Nr 2 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, 

dotyczącej wprowadzenia zmiany granic udokumentowanego złoża wapieni dewońskich 

„Wymysłów”, położonego w granicach obrębu Kobylany, na terenie gminy Opatów, poszerzenia 

granic terenu przewidzianego do potencjalnej eksploatacji złoża oraz powiększenia terenu 

przewidzianego pod zabudowę produkcyjno – składowo – usługową, związaną z kopalnią i przeróbką 

surowca, zwana dalej „zmianą studium”. 

 Zmiana studium została zainicjowana Uchwałą Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 19 czerwca 2015  r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 2 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów, uchwalonego 

Uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012 r. 

Przedmiotem zmiany studium będą ustalenia uwzględniające uwarunkowania wynikające z 

art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778, z późn. 

zm.), w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb w granicach objętych opracowaniem, 

obejmujących m.in. wniesienie nowych granic, udokumentowanego w kat. C1, złoża wapieni 

dewońskich „Wymysłów”, poszerzenie granic terenu przewidzianego do potencjalnej eksploatacji 

złoża oraz powiększenie terenu przewidzianego pod zabudowę produkcyjno – składowo – usługową. 

Zmiana studium obejmuje część tekstową i część graficzną, w zakresie niezbędnym dla 

określenia obszarów stanowiących przedmiot zmiany oraz zasad ich funkcjonowania i 

zagospodarowania. 

 

1.2. Cel i zakres prognozy 

 Celem niniejszej prognozy jest ocena skutków realizacji ustaleń „Zmiany Nr 2 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, dotyczącej 

wprowadzenia zmiany granic udokumentowanego złoża wapieni dewońskich „Wymysłów”, 

położonego w granicach obrębu Kobylany, na terenie gminy Opatów, poszerzenia granic terenu 

przewidzianego do potencjalnej eksploatacji złoża oraz powiększenia terenu przewidzianego pod 

zabudowę produkcyjno – składowo – usługową, związaną z kopalnią i przeróbką surowca, dla 

środowiska. 

 Podstawą przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której 

elementem jest prognoza oddziaływania na środowisko, jest art. 46 pkt 1 Ustawy 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 2016 r. poz. 353 z 

późniejszymi zmianami). 
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 Zakres prognozy wynika bezpośrednio z zapisów art. 51 i 52 cytowanej ustawy oraz z 

uzgodnień wymaganych w art. 53 ustawy. Opracowujący prognozę oddziaływania na środowisko 

zakres i stopień szczegółowości prognozy uzgodnił z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opatowie. 

 

1.3. Powiązania formalne i merytoryczne prognozy z innymi dokumentami 

 Prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do rozwiązań przestrzennych zawartych w 

„Zmianie Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Opatów”, i stanowi formalną ocenę tych rozwiązań w kontekście ich oddziaływania na środowisko. 

 

 Pozostałymi dokumentami powiązanymi formalnie są: 

− Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości prognozy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Kielcach, pismo znak: WPN-II.411.1.21.2016.MK z dnia 19.05.2016r., 

− Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, pismo 

Nr SE.V-4411/3/16 z dnia 09.05.2016r., 

− 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 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z 

późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. 

zmianami), 

− Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 

909, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. 

zmianami), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1131 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 250), 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1136), 

− Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r poz. 469. z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1446, z późn. zm.), 
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− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 

2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw z związku ze wzmocnieniem 

narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774), 

− Ustawa z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 71), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód i ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1800), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także 

kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 

2000 (t.j. z 2014 r., poz.1713), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408). 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409). 

 

 Merytorycznie niniejsza prognoza powiązana jest z następującymi dokumentami: 

- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów”, 

przyjęte Uchwałą Nr XXV/161/2012 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 maja 2012 r. 

- Zawiadomienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, znak: OŚ.V.7512-30/06 z dnia 

08.12.2006 r., o przyjęciu dodatku Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni dewońskich 

„Wymysłów” w kat. C1 w miejscowości Wymysłów, gmina Opatów, powiat opatowski, woj. 

świętokrzyskie. 

- Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, znak: OWŚ-V.7427.29.2014 z dnia 

27.01.2015 r., zatwierdzającej dodatek Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni 
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dewońskich „Wymysłów” w kat. C1 w miejscowości Wymysłów, gmina Opatów, powiat 

opatowski, woj. świętokrzyskie. 

- Koncesja Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2003 r. znak: ŚR.V.7412-4/03, na 

wydobywanie wapieni ze złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Wymysłów, gminie 

Opatów, powicie opatowskim, woj. świętokrzyskim, udzielona Kopalniom Dolomitu S.A. z 

siedzibą w Sandomierzu. 

- Decyzja Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, znak: OWŚ-V.7511-14/09 z dnia 

13.08.2009 r., mieniająca koncesję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.04.2003 r. znak: 

ŚR.V.7412-4/03, na wydobywanie wapieni ze złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości 

Wymysłów, gminie Opatów, powicie opatowskim, woj. świętokrzyskim. 

- Postanowienie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, znak: OWŚ-V.7511-14/09 z dnia 

19.08.2009 r., prostujące omyłki w nazwie terenu i obszaru górniczego. 

- Decyzja Starosty Opatowskiego znak: ROŚ-6223/16/2007/ak z dnia 01.06.2007 r., udzielająca 

Kopalniom Dolomitu S.A. w Sandomierzu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód 

pochodzących z odwodnienia Kopalni „Wymysłów” w Wymysłowi, do rowu odwadniającego 

prowadzącego wody do rzeki Modliborki. 

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie Znak: RG-VI-7624/1/2007 z dnia 28.05.2007 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, dla Kopalni Dolomitu 

S.A. w Sandomierzu, polegającego na wydobywaniu wapieni dewońskich ze złoża „Wymysłów” 

– rozbudowa kopalni w granicach nowo tworzonego Obszaru Górniczego obejmującego teren 

działek o nr ewid. 579 i 580 położonych w miejscowości Kobylany gmina Opatów. 

- Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie Znak: RG-VI-6220.2.2015 z dnia 25.05.2016 r. 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poszerzenie zakresu 

eksploatacji złoża wapieni dewońskich „Wymysłów” wraz z budową zakładu przeróbczego oraz 

pozostałej infrastruktury technicznej”, realizowanego przez Kopalnie Dolomitu S.A. z siedzibą 

Sandomierzu, przy ul. Błonie 8. 

- Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia zakresu eksploatacji złoża 

wapieni dewońskich „Wymysłów” wraz z budową zakładu przeróbczego oraz pozostałej 

infrastruktury technicznej. 

- Praca zbiorowa, 2013, „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2012. 

Raport”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce. 

- Praca zbiorowa, 2015, „Stan środowiska w województwie świętokrzyskim. Raport 2015”, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce. 

- IMS Sp.z o.o. i „Inżynieria” Biuro Usług Inżynierskich i Nadzoru Inwestorskiego Anna Jendo, 

2006, „Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego – prognoza oddziaływania na 

środowisko”. 
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1.4. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

 Prognoza jest oceną oddziaływania na środowisko projektu ustaleń „Zmiany Nr 2 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, dotyczącej 

zmiany granic udokumentowanego złoża wapieni dewońskich „Wymysłów”, położonego w granicach 

obrębu Kobylany, na terenie gminy Opatów, poszerzenia granic terenu przewidzianego do 

potencjalnej eksploatacji złoża oraz powiększenia terenu przewidzianego pod zabudowę produkcyjno 

– składowo – usługową, związaną z kopalnią i przeróbką surowca, oraz w przypadku wyodrębnienia 

niekorzystnych zmian, propozycją ich modyfikacji w celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu 

na środowisko. Osiągane jest to poprzez ocenę zmian i wynikowego stanu komponentów środowiska, 

powstałych na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń projektu 

oraz sformułowanie propozycji zmian lub alternatywnej wersji ustaleń, określających osiągnięcie 

możliwie korzystnego stanu środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania 

przestrzennego obszaru. 

 Prognoza oddziaływania projektu na środowisko opiera się na przyjęciu zasady, iż procesy 

zachodzące obecnie w środowisku będą dalej występować, ale może zmienić się ich intensywność. 

Ocena oddziaływania projektu opiera się na analizie aktualnego stanu funkcjonowania środowiska, 

określeniu jego odporności na degradację i określeniu progów krytycznych. Na tej podstawie 

przewiduje się zachowania i reakcje środowiska na zadany czynnik. Czynnikami są przemiany 

środowiska wynikłe z realizacji projektu. 

 Prognozę oddziaływania na środowisko projektu wykonano w oparciu o metody analogii, 

analizy środowiskowej i statystycznej oraz analizy i oceny rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 

wykonane przez specjalistyczne zespoły eksperckie i ustaleń zawartych w projekcie zmiany studium 

oraz ich skutków w środowisku i krajobrazie w przypadku realizacji kierunków rozwoju 

przestrzennego, określonych w zmianie studium wraz z określeniem niezbędnych działań zwiąnych z 

minimalizacją negatywnych skutków dla środowiska, zapewniających zrównoważony rozwój gminy. 

 
 Przeprowadzona analiza oparta jest na założeniach, ze stanem odniesienia dla prognozy są: 

- istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony w oparciu o 

inwentaryzację terenu, opracowania projektowe i dokumentacyjne udostępnione przez Gminę i 

inne instytucje, 

- uwarunkowania wynikające z ustaleń projektu zmiany studium, 

- działania związane z realizacją systemów technicznych na obszarze objętym projektem, 

realizowane zgodnie ze zmianą studium. 

 
 W dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko do „Zmiany Nr 2 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, dotyczącej 

zmiany granic udokumentowanego złoża wapieni dewońskich „Wymysłów”, położonego w granicach 

obrębu Kobylany, na terenie gminy Opatów, poszerzenia granic terenu przewidzianego do 
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potencjalnej eksploatacji złoża oraz powiększenia terenu przewidzianego pod zabudowę produkcyjno 

– składowo – usługową, związaną z kopalnią i przeróbką surowca, zastosowano metodę opisową, 

syntezę tabelaryczną oraz analizę graficzną, co skutkowało przedstawieniem części tekstowej 

opracowania oraz załącznika graficznego. 

 

1.5. Metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz 

częstotliwości jej przeprowadzania 

 Monitorowanie skutków realizacji rozwiązań przyjętych w „Zmianie Nr 2 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, dotyczącej 

zmiany granic udokumentowanego złoża wapieni dewońskich „Wymysłów”, położonego w granicach 

obrębu Kobylany, na terenie gminy Opatów, poszerzenia granic terenu przewidzianego do 

potencjalnej eksploatacji złoża oraz powiększenia terenu przewidzianego pod zabudowę produkcyjno 

– składowo – usługową, związaną z kopalnią i przeróbką surowca, powinno być przedmiotem 

kompleksowej analizy, strategicznego dokumentu planistycznego jakim jest „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów” wraz z jego kolejnymi 

zmianami, realizowanej w ramach analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz 

oceny aktualności dokumentów planistycznych, obowiązujących na terenie miasta i gminy, 

sporządzanych na podstawie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

przynajmniej raz w okresie kadencji Rady Miejskiej. 

 Monitoring skutków dla środowiska - jakie może wywołać realizacja zapisów - powinien 

koncentrować się na następujących zagadnieniach: 

- nadzorze w trakcie realizacji dokumentu planistycznego, w celu sprawdzenia zgodności 

wykonywanych prac, przedsięwzięć itp. ze środkami łagodzenia oddziaływań na środowisko, 

które wynikają z przepisów szczególnych, 

- regularnej i okresowej kontroli oddziaływania wykonanych inwestycji na środowisko naturalne z 

jednoczesnym porównaniem wyników tego monitoringu z oddziaływaniami przewidywanymi w 

momencie przyjęcia projektu do realizacji, w tym zapisanych w niniejszej prognozie 

oddziaływania na środowisko. 

 
 Do prowadzenia działań monitoringowych Kopalnię „Wymysłów” zobowiązuje pozwolenie 

wodnoprawne (obejmujące pomiary ilości i jakości wód zrzucanych z wyrobiska, oczyszczanie 

ścieków oraz utrzymanie odbiornika wód). 

 Poza monitoringiem wód, w kopalni prowadzony jest bieżący monitoring stateczności skarp 

wyrobiska i zwałowisk. Przeprowadzane są również okresowe badania stanowiskowe na 

poszczególnych stanowiskach pracy odnośnie zapylenia, hałasu i wibracji. 

 Również Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nakłada na 

Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji zanieczyszczeń do 
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powietrza (pył PM 10 i PM 2,5 i emisji hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie 

akustycznej. 

 
 Szczegółowe warunki monitoringu powinny być opracowywane na etapie przygotowania 

dokumentacji dla poszczególnych elementów infrastruktury, zagospodarowania terenu, w tym 

szczególnie dla inwestycji mających wpływ na środowisko. Powinny także zawierać zestaw 

odpowiednich wskaźników umożliwiających nadzór nad prawidłową realizacją zadań oraz źródeł ich 

pozyskania i wykonywania oceny. Zbiór takich indykatorów powinien obejmować wskaźniki 

produktu, rezultatu i oddziaływania. 

 W zakresie monitoringu poszczególnych elementów środowiska odpowiedzialne są jednostki i 

instytucje związane z gospodarką wodną, zarządy dróg, starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie, a 

w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz 

jednostki wspomagające, zatrudniające ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska, np. IMGW, 

RZGW i inne. 

 Zgodnie z art. 10 Dyrektywy 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w celu uniknięcia 

powielania monitoringu raporty o stanie i jakości poszczególnych elementów środowiska powinny być 

przekazywane do Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 

 

1.6. Ocena możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko 

 Ze względu na znaczne oddalenie terenu objętego „Zmianą Nr 2 Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, dotyczącej zmiany granic 

udokumentowanego złoża wapieni dewońskich „Wymysłów”, położonego w granicach obrębu 

Kobylany, na terenie gminy Opatów, poszerzenia granic terenu przewidzianego do potencjalnej 

eksploatacji złoża oraz powiększenia terenu przewidzianego pod zabudowę produkcyjno – składowo – 

usługową, związaną z kopalnią i przeróbką surowca, od granic Państwa, nie przewiduje się 

wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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2. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska 

2.1. Świat przyrody 

a) Różnorodność biologiczna 

 Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej – różnorodność biologiczna to 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, 

morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią. Dotyczy ona 

różnorodności w obrębie gatunku (różnorodność genetyczna), pomiędzy gatunkami oraz 

różnorodności ekosystemów. Ubożenie bioróżnorodności wyraża się poprzez: 

- utratę siedlisk, 

- wymieranie gatunków, 

- zmniejszanie zróżnicowania genowego w populacjach. 

 Dla zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej duże znaczenie ma zróżnicowanie 

siedlisk i oddziaływania człowieka, w szczególności ochrona siedlisk słabo lub wcale nie 

przekształconych (naturalnych). W granicach analizowanej zmiany studium nie występują naturalne 

zbiorowiska roślinne. 

Wzajemny układ przestrzenny siedlisk i ich stopień odporności różnicuje wartości 

przyrodnicze i ekologiczne obszaru. W granicach opracowania występują zarówno siedliska dość 

wysokiego potencjału bioróżnorodności tj. siedliska leśne i łąkowe; średnio i mało zasobne siedliska 

pól uprawnych, jak i skrajnie ubogie i zdewastowane siedliska na terenach kopalni odkrywkowych i 

terenach zakładu przeróbczego. 

Na badanym obszarze, zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko nie stwierdzono 

występowania siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej ani 

żadnych innych cennych zbiorowisk roślinnych. 

 Najwartościowsze siedliska przyrodnicze występują na terenie sąsiadującym od południa z 

terenem opracowania, i położone są w granicach mającego znaczenie dla wspólnoty (TZW) Obszaru 

Natura 2000 „Ostoja Żyznów”, o kodzie TZW: PLH260036. Ostoja obecnie nie posiada 

ustanowionego planu zadań ochronnych. 

 Zgodnie ze wskazaniem RDOŚ w Kielcach, na południowy – wschód od granic opracowania, 

występują następujące siedliska przyrodnicze: 

- 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio - Carpinetum, Tilio – Carpinetum), 

- *91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

- 9110 – Kwaśne buczyny (Luzulo – Fagenion) 

 Siedliska te są przedmiotem ochrony w „Ostoi Żyznów”. 
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b) Roślinność 

 Zgodnie z podziałem geobotanicznym W. Szafera (1972) analizowany teren zaliczany jest do 

Prowincji Środkowoeuropejskiej Niżowo-Wyżynnej, Działu Bałtyckiego, Pododdziału Pasu Wyżyn 

Środkowych, Krainy Świętokrzyskiej, Okręgu Łysogórskiego. 

 Na szatę roślinną Krainy decydujący wpływ ma pokrywa lessowa z płatami czarnoziemu oraz 

wychodzące na powierzchnię zboczy i w wąwozach utwory mezozoiczne, gipsy i wapienie 

trzeciorzędowe. Korzystne warunki klimatyczne i żyzne gleby sprzyjały osadnictwu i uprawom 

rolnym. 

 
 Gatunki występujące w granicach opracowania scharakteryzowano na podstawie danych z 

Raportu oddziaływania na środowisko niniejszego przedsięwzięcia. 

 Grunty leśne znajdujące się w obrębie aktualnego terenu górniczego to dwa kompleksy leśne, 

będące w zasobach Nadleśnictwa Łagów, o łącznej powierzchni 13,66 ha. Drzewostany na siedlisku 

lasu świeżego wyżynnego tworzy w przeważającej części powierzchni sosna Pinus sylvestris w wieku 

60-70 lat, I lub II klasy bonitacji z 10 % udziałem buka Fagus sylvatica. Domieszkowo występują: dąb 

szypułkowy Quercus robur, jawor Acer pseudoplatanus, modrzew Larix decidua i osika Populus 

tremula. Podszyt stanowią: dąb szypułkowy Quercus robur, brzoza Betula pendula, kruszyna 

pospolita Frangula alnus, dereń Cornus mas, jarząb Sorbus aucuparia, bez czarny Sambucus nigra, 

leszczyna pospolita Corylus avellana, kalina koralowa Viburnum opulus oraz śliwa tarnina Prunus 

spinosa. 

 W warstwie zielnej występują: konwalia majowa Convallaria majalis, zawilec gajowy 

Anemone nemorosa, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, dąbrówka rozłogowa Ajuga reptans, 

fiołek leśny Viola reichenbachiana, poziomka pospolita Fragaria vesca, szczawik zajęczy Oxalis 

acetosella, malina kamionka Rubus saxatilis, borówka czarna Vaccinium myrtillus, jeżyna 

pofałdowana Rubus plicatus. 

 Nie stwierdzono obecności rzadkich gatunków roślin oraz zagrożonych wyginięciem, na ich 

obecność na tym terenie nie wskazują również materiały publikowane. 

 Na nieeksploatowanych skarpach i zwałowiskach nadkładu sporadycznie występują: brzoza, 

dąb, wierzba, głóg, tarnina i róża dzika. Najczęściej spotykanymi gatunkami są: wyka ptasia Vicia 

cracca, firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi, szczaw zwyczajny Rumex acetosa, jaskier ostry 

Ranunculus acris, kostrzewa łąkowa Festuca pratensis, krwawnik pospolity Achillea millefoliu, 

podbiał pospolity Tussilago farfara. 

 

 Monokulturowa roślinność terenów rolnych urozmaicona jest rolnicą polną, miłkiem letnim, 

jaskrem polnym, czechrzycą grzebieniową i włóczydłem polnym. Rośliny te wraz z innymi tworzą w 

uprawach barwne i wielogatunkowe zbiorowiska, m.in. wyki czteronasiennej z ostróżeczką polną oraz 

włóczydła polnego i czechrzycy grzebieniowej. 
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W obszarach zabudowanych występuje wrotycz pospolita, bylica pospolita, wrotycz 

zwyczajna, serdecznik i łopian. Towarzyszy im stuligrosz psi, a w bezpośredniej bliskości zabudowań 

pokrzywa żegawka. W uprawach ogrodowych występuje żółtlica owłosiona, wilczomlecz ogrodowy, 

jasnota purpurowa oraz mlecz kolczasty. 

 

 Na badanym obszarze nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych chronionych na 

podstawie Dyrektywy Siedliskowej ani żadnych innych cennych zbiorowisk roślinnych. 

 

c) Zwierzęta 

 Przeważający udział gruntów rolnych i leśnych, wchodzących w skład aktualnego terenu 

górniczego predysponuje do występowania na tym obszarze gatunków zwierzyny łownej. 

Przeprowadzona wiosną 2014 r. inwentaryzacja zwierzyny łownej, w ramach sporządzanego 

„rocznego planu łowieckiego” wykazała występowanie następujących gatunków zwierząt łownych 

bytujących na terenach leśnych, polach i nieużytkach: sarna Capreolus capreolus, dzik Sus scrofa, lis 

Vulpes vulpes, tchórz zwyczajny Mustela putorius, borsuk Meles meles, kuna domowa Martes foina i 

leśna Martes martes, zając szarak Lepus europaeus, bażant Phasianus colchicus i kuropatwa Perdix 

perdix. 

 Na przedmiotowym terenie stwierdzono występowanie także wielu gatunków ptaków takich 

jak: skowronek zwyczajny Alauda arvensis, trznadel zwyczajny Emberiza citrinella, bocian biały 

Ciconia ciconia, pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla, sikora bogatka Parus major, drozd 

śpiewak Turdus philomelos, sójka Garrulus glandarius, kos Turdus merula, rudzik Erithacus 

rubecula, mysikrólik Regulus regulus, zięba Fringilla coelebs, dzwoniec zwyczajny Carduelis 

Chlorus, jastrząb gołębiarz Accipiter gentilis, myszołów zwyczajny Buteo buteo. Wszystkie powyższe 

ptaki objęte są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. ochroną 

gatunkową, nie mniej jednak żaden z nich nie podlega ochronie strefowej. Nie znajdują się również na 

liście gatunków naturowych. 

 

2.2. Jakość powietrza i klimat 

a) Jakość powietrza 

Powietrze jest nie tylko niezbędnym do życia zasobnikiem tlenu, ale również ma decydujący 

wpływ na zdrowie człowieka. Wprowadzanie do powietrza substancji stałych, ciekłych lub gazowych 

w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie ludzi, klimat, przyrodę, glebę, wodę lub 

spowodować inne szkody w środowisku określane jest jako zanieczyszczenie powietrza. Z pośród 

wszystkich występujących rodzajów zanieczyszczeń wyodrębniono grupę zanieczyszczeń nazywanych 

charakterystycznymi zanieczyszczeniami powietrza. Są to: pyły, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek 

i dwutlenek węgla. Największym antropogenicznym źródłem emisji różnych substancji jest proces 

spalania paliw do celów technologicznych i grzewczych oraz zanieczyszczenia komunikacyjne. 
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Podstawowy wpływ na jakość powietrza w granicach opracowania ma działalność górnicza 

i przemysłowa prowadzona w granicach Kopalni Wymysłów, a w mniejszym stopniu komunikacja 

i ogrzewanie pomieszczeń. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodząca z obszaru powiatu opatowskiego, na podstawie 

sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiła w 2014 r. około 11,8 % ogólnej 

emisji pyłów w województwie świętokrzyskim. 

 
Tabela 1. Wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza w roku 2014 na terenie powiatu 

opatowskiego (źródło: „Stan środowiska w woj. świętokrzyskim. Raport 2015”) 

Zanieczyszczenie Emisja [Mg/rok] % ogólnej emisji w woj. 
świętokrzyskim 

pył ogółem 259 11,8 

dwutlenek siarki SO2 3 302 23,5 

tlenki azotu NOx 2 377 12,3 

tlenek węgla CO 1 846 4,9 

dwutlenek węgla CO2 1 924 550 16,0 

gazy ogółem (bez CO2) 7 766 10,8 

 
 
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, oceny jakości powietrza dokonuje 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przynajmniej co 5 lat,. Oceny dokonuje się w 

poszczególnych strefach. W województwie świętokrzyskim wyróżniono dwie strefy: miasto Kielce 

(kod: PL2601) i strefę świętokrzyską (kod PL2602). 

Obecna „Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim pod kątem 

zanieczyszczenia:So2, NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłem PM10, pyłem PM2,5 oraz As, Cd, Ni, Pb i 

B(a)P” wykonana w roku 2014, obejmuje lata 2009 – 2013 i opiera się na kryteriach i zapisach 

zawartych w prawie polskim, zgodnych z Dyrektywami: 2004/107/WE oraz 2008/50/WE lub, w 

przypadku istnienia różnic, z wymogami określonymi bezpośrednio w tych dyrektywach. 

 
Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy świętokrzyskiej, dla kryterium ochrony 

zdrowia, przedstawia się następująco: 

- dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), tlenek węgla (CO), benzen – klasa 1; 

- pył zawieszony (PM10), pył zawieszony (PM2,5) – klasa 3b; 

- zawarte w pyle PM10: ołów (Pb), arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) – klasa 1; 

- Benzo(a)Piren (BaP)w pyle PM10 – klasa 3b; 

- Ozon (O3) – klasa 3b. 

Wyniki w klasie 1 wskazują na występowanie stężeń zanieczyszczeń mieszczące się poniżej 

dolnego progu oszacowania – wartości prawidłowe, wyniki w klasie 3b wskazują na występowanie 

stężeń zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania i równocześnie powyżej poziomu 

dopuszczalnego/docelowego. 
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Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy świętokrzyskiej, dla kryterium ochrony 

roślin, przedstawia się następująco: dwutlenek siarki (SO2) – klasa R1. tlenki azotu (NOx) – klasa R1, 

ozon (O3) – klasa R3b. 

Wyniki w klasie R1 wskazują na występowanie stężeń zanieczyszczeń poniżej dolnego progu 

oszacowania – wartości prawidłowe. Wyniki w klasie R3b wskazują na występowanie stężeń 

zanieczyszczeń powyżej górnego progu oszacowania i równocześnie powyżej poziomu 

dopuszczalnego. 

 
 Zgodnie ze „Stanem środowiska w województwie świętokrzyskim. Raport 2015”, ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi, obszar gminy Opatów zakwalifikowano: 

- SO2, NO2, CO, C6H6, As, Cd, Ni, Pb, O3 PM2,5 – klasa A. 

- PM10, B(a)P – klasa C. 

- dla kryterium poziomu celu długoterminowego O3 – klasa D2. 

Przedstawione klasy oznaczają: 

- klasa A (D1) – występuje, jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają 

odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych; 

- klasa C (D2) – występuje, jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest 

określony – poziomy dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych. 

 

 Procesy wydobycia i przetwarzania wapieni charakteryzuje emisja pyłów oraz gazów do 

powietrza. Głównymi źródłami tej emisji na terenie kopalni są procesy: usuwania, transportu i 

zwałowania nadkładu, robót strzałowych, urabiania, załadunku oraz transportu urobionego kruszywa 

oraz erozji wietrznej z obszaru górniczego. Głównym zanieczyszczeniem emitowanym z zakładu jest 

pył oraz dodatkowo, ze względu na funkcjonowanie w kopalni urządzeń technologicznych 

wyposażonych w silniki spalinowe, do powietrza emitowane są substancje gazowe. 

  
 Zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko, najbardziej niekorzystnym wariantem 

pracy kopalni jest ten, podczas którego trwa zdejmowanie i transport nadkładu na zwałowiska oraz 

normalna praca całej kopalni z jej maksymalną wydajnością. W wariancie tym stwierdzono, że 

występować mogą przekroczenia wartości dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego, jednakże łączny 

czas trwania przekroczeń wynosi 0,12% i nie wykracza poza dopuszczalny margines przekroczeń 

równy 0,2% czasu trwania roku (18 godzin). Potencjalne przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w 

powietrzu atmosferycznym mogą występować na terenach niezamieszkałych, w sąsiedztwie granic 

terenu własności zakładu. Przeważający wpływ na sumę emisji pyłów z analizowanego zakładu mają 

procesy technologiczne związane z przerobem kamienia i produkcją kruszyw na zakładzie 

przeróbczym. 
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 W wariancie docelowym, w którym uwzględnia się z jednej strony zmianę lokalizacji i liczby 

źródeł emisji i zwiększenie produkcji w zakładzie, zaś z drugiej, zastosowanie szeregu rozwiązań 

technicznych, mających na celu zredukowanie ilości emitowanych pyłów, analiza modelowa nie 

wykazała przekroczeń wartości dopuszczalnych dla żadnego z zanieczyszczeń, dla czasu uśredniania 

równego jednej godzinie, jak i okresowi roku. 

 Podsumowując, przedmiotowa inwestycja zgodnie z zasadami opisanymi w opracowaniu i 

zastosowaniem metod redukcji zaproponowanych dla wariantu W-1, gwarantuje, że nie będzie ona 

wpływać negatywnie na stan powietrza atmosferycznego w sąsiedztwie terenu kopalni. Takie 

rozwiązanie jest na chwilę obecną najkorzystniejsze zarówno dla inwestora jak i dla środowiska, gdyż 

w wariancie tym zakłada się urabianie złoża metodą strzałową, która to metoda gwarantuje niższe 

zużycie paliw a tym samym emisji niż metoda oparta na sprzęcie ciężkim. 

 
 Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie ograniczenia emisji 

pyłów z procesów wydobywczych i technologicznych prowadzonych na przedmiotowym terenie, 

należy, prowadzić następujące czynności: 

− zabudować przenośniki taśmowe w co najmniej 60%, aby osiągnąć skuteczność redukcji emisji 

pyłu 50%, 

− wykonać zabudowy na wszystkich przesiewaczach, zapewniając redukcję emisji pyłu o 85%, 

− wyposażyć kruszarki w układy zraszające mające na celu zapewnienie, że w trakcie procesu, 

wilgotność surowca nie spadnie poniżej 1,5%, co pozwoli na redukcję emisji pyłu o 50%, 

− wyposażyć wszystkie punkty zrzutowe i magazynowe surowców, również w sąsiedztwie 

mobilnego zakładu przeróbczego, w układy zraszające zapewniające, że wilgotność surowca nie 

spadnie poniżej 1,5%, wykorzystywane z intensywnością dobraną do warunków pogodowych, co 

zapewni redukcję emisji pyłów o 50%. W przypadku najdrobniejszych frakcji surowca, aby 

zapobiec nadmiernemu nawilżaniu surowca co powoduje powstawanie błota, mogą zostać 

zastosowane kurtyny mgłowe, 

− drogi wewnętrzne, technologiczne należy odpowiednio utwardzić, utrzymywać w czystości 

i zraszać, w celu utrzymania stałej wilgotności ich nawierzchni, 

− stosować wiertnice wyposażone w systemy odpylania. 

Instalacje/urządzenia do przerobu utrzymać należy we właściwym stanie technicznym i sprawności 

eksploatacyjnej. 

 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nakłada na 

Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji zanieczyszczeń do 

powietrza. Zgodnie z decyzją należy wykonać sprawdzające pomiary emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, w tym imisji pyłu i opadu pyłu PM 10 oraz PM 2,5, po upływie 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia eksploatacji złoża „Wymysłów” (w poszerzonych granicach) oraz rozpoczęciu 

użytkowania zakładu przeróbczego w nowej lokalizacji, przez okres roku, zgodnie z przyjętymi 

metodykami referencyjnymi lub innymi dopuszczonymi do stosowania. Punkty pomiarowe do analizy 
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zanieczyszczeń do powietrza należy zlokalizować na granicy terenu, do którego Inwestor posiada tytuł 

prawny, w szczególności w sąsiedztwie zakładu przeróbczego (ZP). 

 Analizę tę Inwestor powinien przedstawić właściwemu organowi w terminie 24 miesięcy od 

rozpoczęcia eksploatacji złoża „Wymysłów” (w poszerzonych granicach) oraz rozpoczęcia 

użytkowania zakładu przeróbczego w nowej lokalizacji. 

 

b) Region klimatyczny 

 Zgodnie z podziałem Polski na regiony klimatyczne gmina Opatów znajduje się w rejonie 

sandomierskim o przewadze wpływów kontynentalnych i słabym wpływem gór (W. Okołowicz). 

Cechą charakterystyczną tego klimatu są większe roczne amplitudy temperatury powietrza, dość 

późne i krótkie wiosny, długie lata a zimy długie i chłodne. 

 Obszar gminy otrzymuje średnią ilość opadu rocznie, bo od 444 mm (Gierczyce) do 565 mm 

(Opatów) przy średniej regionu 670 mm, a więc wysokiej w skali kraju. 

 Średnia roczna temperatura wynosi 7,3 0C w Zdanowie i 7,4 0C w Lipowej. Okres bez 

przymrozków to średnio około 172 dni. Według przebiegu i rozkładu temperatury wyróżnia się w 

Polsce sześć pór roku. W rejonie Opatowa czas ich trwania przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Pora roku Średnia temperatura 
dobowa (0C) 

Początek 
(data) 

Czas trwania  
w dniach 

przedwiośnie 0 - 5 5.03. 30 

wiosna 5 - 15 1.04. 60 

lato ponad 15 1.06. 100 

jesień 15 - 5 1.09. 60 – 70 

przedzimie 5 - 0 1.11. 35 

zima poniżej 0 1.12. 90 

 

 Średnie roczne zachmurzenie na obszarze gminy utrzymuje się na poziomie przeciętnym dla 

kraju i wynosi (w skali 1 – 10) 6,1 w Zdanowie do 6,9 w Lipowej. W ciągu roku największe 

zachmurzenie obserwuje się w listopadzie i grudniu, a najmniejsze w czerwcu i sierpniu. 

 Wilgotność względna powietrza zbliżona jest do przeciętnej dla obszaru Polski i wynosi 

średnio w roku 81% (Zdanów) do 79% (Sandomierz). Najwilgotniejszymi miesiącami są luty, listopad 

i grudzień, a najbardziej suchy okres występuje w kwietniu i maju (71 – 73%). 

 W rejonie gminy Opatów przeważają wiatry zachodnie, które też osiągają najwyższe 

prędkości ok. 5,2 m/s. 
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c) Topoklimaty 

 Lokalna rzeźba terenu, warunki wodne oraz pokrywająca teren szata roślinna pozwala na 

wydzielenie terenów o odmiennym, lokalnym, topoklimacie. W granicach opracowania wyróżniamy: 

 Topoklimat terenów płaskich i zboczy o ekspozycji południowej i południowo – zachodniej o 

bardzo dobrych warunkach klimatycznych. Charakteryzują się bardzo dobrymi warunkami solarnymi i 

termicznymi, dobrymi warunkami wilgotności, małą częstotliwością mgieł oraz krótszym okresem 

zalegania pokrywy śnieżnej. Obszary takie są najbardziej korzystne dla budownictwa mieszkaniowego 

i rolnictwa. 

 Topoklimat właściwy zboczom o dużych spadkach i północnej ekspozycji, mało korzystnych 

warunkach klimatycznych. Tereny takie występują w północnej części gminy. Charakteryzują się 

najmniejszym usłonecznieniem, zwłaszcza jesienią i zimą, przeciętnymi warunkami termicznymi. 

Pokrywa śnieżna utrzymuje się tam najdłużej. Tereny takie nie są wskazane do zabudowy 

mieszkaniowej. 

 Topoklimat dolin rzecznych z płytko zalegającą wodą gruntową o okresowo mniej 

korzystnych warunkach klimatycznych. W znacznej części doliny są zadrzewione. Stwierdza się tam 

niekorzystne warunki termiczne, solarne, wilgotnościowe oraz dużą częstotliwość występowania 

mgieł. Obszary dolin nie są wskazane do zabudowy a wykorzystać je należy dla rolnictwa jako łąki. 

 Topoklimat lasów cechujący się osłabieniem promieniowania słonecznego, dużą zacisznością, 

wyrównaną termiką, podwyższoną wilgotnością względną, a głównie bakteriostatycznym 

oddziaływaniem olejków eterycznych. 

 

2.3. Charakterystyka i jakość wód 

a) Wody powierzchniowe i ochrona przed powodzią 

Pod względem hydrograficznym tereny objęte zmianą studium położone są w dorzeczu rzeki 

Modliborki, stanowiącej zlewnię III rzędu. Modliborka stanowi lewobrzeżny dopływ Koprzywianki, 

uchodzącej bezpośrednio do rzeki Wisły. Tereny bezpośrednio są odwadniane przez rzekę Modliborkę 

jak i jej lewobrzeżny dopływ z Kobylan, uchodzący do niej poza granicami opracowania, na terenie 

gminy Iwaniska. 

  
 Jakość wód cieku od Kobylan, jak i rzeki Modliborki nie podlega badaniom. Rzeka 

Koprzywianka, zgodnie z danymi publikowanymi w „Stanie środowiska w woj. świętokrzyskim. 

Raport 2015” prowadzi wody o następującym stanie/potencjale ekologicznym: 

 Koprzywianka – JCWP Koprzywianka od Modlibórki do ujścia. Stanowi lewobrzeżny dopływ 

Wisły o typie cieku 19 (rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta) o silnie zmienionym charakterze. Badania 

monitoringowe prowadzone były w ujściowym punkcie Koprzywianka – Andruszkowice (2,1 km 

biegu rzeki), w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu wód na obszarach chronionych w 

roku 2014. Nie prowadzono badań monitoringowych tej jednolitej w roku 2013. Potencjał ekologiczny 
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jednolitej części wód oceniono jako dobry i powyżej dobrego, o czym zadecydowała II klasa: 

fitobentosu z 2014 roku, makrofity i makrobezkręgowce bentosowe badane w roku 2012. Elementy 

fizykochemiczne oraz substancje syntetyczne i niesyntetyczne (2012) osiągnęły klasę II. Elementom 

hydromorfologicznym nadano II klasę. Wymogi dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych zostały spełnione. 

Stan chemiczny sklasyfikowano jako dobry. Ogólny stan wód oceniono jako dobry, ze względu na 

dobry i powyżej dobrego potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. 

 

 W granicach terenu objętego zmianą studium nie występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1,0 %. 

W celu zapobieżenia małym, lokalnym podtopieniom, możliwym po intensywnych opadach, 

należy zadbać o stan rowów odwadniających wykonanych zarówno na terenach rolnych, jak i wzdłuż 

dróg tak, aby spływająca nimi woda nie natrafiała na przeszkody umożliwiające jej rozlanie. Aby 

zapewnić właściwy odpływ wody w rowach należy zadbać o ich częstą konserwację poprzez bieżące 

ich wykaszanie, zabezpieczenie skarp oraz ich udrażnianie. 

 

b) Wody podziemne 

Wody podziemne występujące na terenie zmiany studium, można podzielić na płytkie wody 

czwartorzędowe i wgłębne wody paleozoiczne. 

 

 Poziom wód czwartorzędowych ma charakter nieciągły, jest mocno zróżnicowany i związany 

z dwoma obszarami występowania: 

– zbiornikiem w utworach rzecznych w obrębie dolin, 

– zbiornikiem w osadach rzeczno – lodowcowych (piaski i gliny) oraz eolicznych. 

 Zbiornik wód czwartorzędowych w dolinach związany jest z piaskami i żwirami rzecznymi o 

miąższości 2 – 3 m w małych dolinkach do 6 – 10 m, a nawet do 34 m w obrębie większych dolin 

współczesnych lub pradolin. Lustro wody ma charakter swobodny, lokalnie tylko naporowy z uwagi 

na nadległe mady. Najczęściej wody te ujmują studnie kopane na całym terenie, a zasoby wody są 

ograniczone i związane między innymi z ilością opadów na terenach zasilających. Niekiedy udaje się 

ująć wody o dużych zasobach (pradolina). 

 Zbiornik wód czwartorzędowych na obszarach pozadolinnych jest nieciągły, a jego zasobność 

zróżnicowana zmienną przepuszczalnością osadów. Lustro wody występuje na głębokości od kilku do 

kilkunastu a nawet ponad dwudziestu metrów (obszar pokrywy lessowej). Wydajność wód tego 

zbiornika należy uznać za niską, zasilane są głównie przez opady atmosferyczne, co powoduje 

niekiedy zupełny brak wody w studniach. 
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 Paleozoiczne utwory kambru, ordowiku, syluru i dewonu dolnego uznać należy za bezwodne, 

nie stwierdzono w ich obrębie użytkowych poziomów wody. Woda o znaczeniu gospodarczym 

związana jest jedynie z paleozoicznymi osadami węglanowymi dewonu środkowego i górnego. Woda 

występuje tam w wapieniach o zróżnicowanym stopniu spękania limitującym zasobność. 

 
 Dewońskie zasoby wód podziemnych zostały udokumentowane jako Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych Nr 421 „Włostów”. „Dokumentację geologiczną określającą warunki hydrogeologiczne 

dla ustanowienia strefy ochronnej GZWP 421 Włostów” zatwierdził Minister Środowiska Decyzją 

znak: DG/kdh/ED/489-6339-2/2001 z dnia 07.09.2001 r. Zatwierdzona powierzchnia zbiornika 

wynosi 95 km2. Zbiornik zbudowany jest z zawodnionych utworów szczelinowo – krasowych dewonu 

środkowego i górnego. Zwierciadło wody w przeważającej części jest napięte i występuje na 

głębokości do kilkunastu metrów. Zasilanie zbiornika w wodę odbywa się głównie przez bezpośrednią 

infiltrację opadów w rejonie wychodni utworów dewońskich, przez przesączanie przez 

półprzepuszczalne utwory w nakładzie nad zbiornikiem oraz z dopływu bocznego ze słabo 

zawodnionych utworów dewonu dolnego i kambru. Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 

18,9 tys.m3/d. 

 Dokumentacja geologiczna, ze względu na słabe odizolowanie jego zasobów w części 

północnej, a brak izolacji w części południowej, proponuje objąć ochroną całą powierzchnię zbiornika 

wraz z obszarem zasilania o łącznej powierzchni 172 km2. Oprócz ujęć wód do celów komunalnych, 

duża ilość wód GZWP jest pobierana i zrzucana na skutek odwadniania eksploatowanych kopalni 

dolomitów i wapieni: „Piskrzyn” i „Wymysłów”. 

 
 Wody podziemne w GZWP Nr 421 „Włostów” stanowią część Jednolitej Części Wód 

Podziemnych Nr 123. Jakość wód tej jednolitej, zgodnie ze „Stanem środowiska w woj. 

świętokrzyskim. Raport 2015” badano w punktach: 

- Baćkowice, nr otworu 294, zwierciadło napięte, jakość wody – klasa III, ze względu na 

przekroczenia O2, Ca, HCO3; 

- Okalina, nr otworu 1218, zwierciadło napięte, jakość wody – klasa III, ze względu na 

przekroczenia NO3, Ca, HCO3. 

 
 Głównym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich 

zanieczyszczania, a w miarę możliwości przywrócenie i zachowanie ich naturalnej jakości dla 

obecnych i przyszłych użytkowników oraz zachowanie naturalnej funkcji tych wód w ekosystemie. 

 

2.4. Powierzchnia ziemi 

Powierzchnia ziemi to naturalne ukształtowanie terenu, gleba oraz znajdująca się pod nią 

ziemia do głębokości oddziaływania człowieka. 
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a) Krajobraz 

 Na zasadniczej części obszaru gminy, zbudowanej na lessach, występuje malowniczy 

krajobraz utworzony przez liczne formy erozyjne w postaci wąwozów, jarów, parowów. Rzeka 

Koprzywianka meandrując tworzą doliny wcięte w podłoże niekiedy na głębokość 5 m. Formy te 

tworzą unikalne walory krajobrazowe, które w znacznej części są zachowane w stanie półnaturalnym. 

Urozmaicona rzeźba terenu umożliwia wgląd w krajobraz z wielu punktów widokowych. Walory 

naturalne, liczne zabytki kultury naturalnej skupiające się głównie w Opatowie, sprawiają, iż teren 

gminy jest atrakcyjny krajobrazowo i turystycznie. 

 Dla obszaru objętego zmianą studium, organy samorządu województwa świętokrzyskiego nie 

opracowały jeszcze audytu krajobrazowego, w związku z tym do niniejszego opracowania nie można 

nanieść rekomendacji i wniosków krajobrazowych oraz wprowadzić ewentualnych granic krajobrazów 

priorytetowych. 

 W granicach objętych zmianą studium krajobraz uległ znaczącym przekształceniom na skutek 

wieloletniej, powierzchniowej eksploatacji wapieni, magazynowania nadkładu na hałdach oraz 

przeróbki wapieni w zakładzie przylegającym do wyrobiska. Wprowadzenie zmian wynikających z 

zakresu opracowania usankcjonuje powiększenie i pogłębienie istniejącego wyrobiska kopalni 

„Wymysłów”, spowoduje przeniesienie zakładu przeróbczego poza prognozowany zasięg wyrobiska 

na tereny, na które przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Stan ten pogłębi istniejące przekształcenie 

krajobrazu w gminie Opatów. Poprawa zaistniałego stanu możliwa jest dopiero po zakończeniu 

wydobycia i po przeprowadzeniu rekultywacji terenu. 

 Na terenie kopalni „Wymysłów”, po zakończeniu eksploatacji, powstanie wyrobisko o 

głębokości do ok. 63 m. Docelowo, w wyniku rekultywacji, planuje się przekształcenie wyrobiska w 

zbiornik wodny, który w sposób naturalny napełni się wodą do rzędnej +250,00 m n.p.m., a strome 

ściany kamieniołomu poddane zostaną naturalnej, choć powolnej sukcesji przyrody ożywionej. W 

otoczeniu wyrobiska oraz na zwałowiskach zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku 

przyrodniczym z użyciem rodzimych gatunków roślin. W efekcie końcowym, teren po byłej kopalni 

odzyska, a nawet wzbogaci, walory krajobrazowe otoczenia. 

 

b) Rzeźba terenu i jej przekształcenie oraz występowanie naturalnych zagrożeń geologicznych 

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego, wg J. Kondrackiego, obszar zmiany 

studium położony jest w podprowincji Wyżyny Małopolskiej (342) w makroregionie Wyżyny 

Kieleckiej (342.3), w mezoregionie Wyżyny Sandomierskiej (342.36), tuż przy granicy z 

mezoregionem Gór Świętokrzyskich (342.34-5). 

 
 Wyżyna Sandomierska (342.36) – nazywana również Wyżyną Opatowską obejmuje 

wschodnią część Wyżyny Kieleckiej. Rozciąga się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi na zachodzie i 

południowym zachodzie, Przedgórzem Iłżeckim na północy a doliną Wisły na wschodzie. Fundament 
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jej stanowią skały budujące Góry Świętokrzyskie, we wschodniej części osady pochodzenia 

morskiego (miocen) przykryły tenże fundament. Cały obszar jest pokryty utworami lessowymi, 

powierzchnia jego jest zrównana. Płynące tu rzeki, Koprzywianka, Opatówka, Kamionka i Świślina, 

rozcinają go. Wyżyna Sandomierska ma powierzchnię około 1 140 km². Znajdują się tu dwa rezerwaty 

obejmujące lasy mieszane i jeden chroniący roślinność sucholubną. Wysokość wynosi od 180 m 

n.p.m. w okolicach Sandomierza do 300 m n.p.m. u podnóża Gór Świętokrzyskich. Wschodni kraniec 

wyżyny stanowią Góry Pieprzowe. 

 
 Góry Świętokrzyskie (342.34). Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego 

przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie 

Łysogór. Góry Świętokrzyskie, obok Sudetów, są jednym z najstarszych pasm górskich w Polsce i w 

Europie. Wypiętrzyły się w czasie kaledońskich ruchów górotwórczych na granicy syluru i dewonu. 

Następnie zostały odmłodzone w czasie orogenezy hercyńskiej (dolny karbon) i ponownie podczas 

orogenezy alpejskiej. Charakterystyczne dla krajobrazu najwyższych partii Gór Świętokrzyskich są 

strome stoki, głęboko wcięte doliny, skałki ostańcowe i gołoborza. 

 W skład Gór Świętokrzyskich wchodzi kilkanaście pasm. Są one położone równolegle do 

siebie, ciągnąc się z zachodu na wschód. Główną oś stanowi ciąg pasm o długości ok. 70 km. W skład 

Gór Świętokrzyskich wchodzą od zachodu: Pasmo Dobrzeszowskie, Pasmo Oblęgorskie, Wzgórza 

Tumlińskie, Pasmo Masłowskie, Łysogóry oraz Pasmo Jeleniowskie, które kończy się w okolicach 

Opatowa. Ciąg ten pocięty jest przełomami rzek: Łososiny, Bobrzy, Lubrzanki i Słupianki. Na 

południe od Łysogór znajduje się niewielkie Pasmo Bielińskie. 

 Na południe od pasma głównego, oddzielony od niego Padołem Kielecko-Łagowskim, 

położony jest ciąg, w skład którego wchodzą pasma: Zgórskie, Posłowickie, Dymińskie, Daleszyckie, 

Cisowskie, Brzechowskie, Orłowińskie i Wygiełzowskie. Na północ od Pasma Wygiełzowskiego 

znajduje się Pasmo Iwaniskie. Na południe od Pasma Orłowińskiego położone jest Pasmo Ociesęckie. 

Na południowy zachód od Pasma Dymińskiego rozciągają się pasma Zelejowskie i Chęcińskie, 

rozdzielone Doliną Chęcińską. Na zachód od Chęcin położone są dwa niewielkie pasma: Grzywy 

Korzeczkowskie i Grząby Bolmińskie. Na północny wschód od Chęcin znajduje się natomiast Pasmo 

Bolechowickie. 

 Na północ od pasma głównego rozciąga się Pasmo Klonowskie, Pasmo Bostowskie oraz 

Pasmo Pokrzywiańskie a dalej na północ położone jest Pasmo Sieradowickie. 

 Na terenie Kielc oraz w ich okolicach znajdują się: Pasmo Kadzielniańskie oraz Wzgórza 

Szydłówkowskie. 

 

 W granicach zmiany studium najwyższe wzniesienie znajduje się w południowej części 

terenu, na wzniesieniu pod lasem, o wysokości 278,9 m n.p.m. Najniższy punkt w granicach zmiany 

studium znajduje się w dolinie cieku od Kobylan, tuż przy południowej granicy opracowania i osiąga 

rzędną 248,0 m n.p.m. Lokalna deniwelacja terenu opracowania jest znaczna i wynosi 30,9 m n.p.m. 
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 Tereny o łagodnej rzeźbie, zlokalizowane są w północnej i środkowej części opracowania, 

gdzie spadki terenu są rzędu 1,8 % – 2,9%. W części południowej średnie spadki terenu wynoszą 

9,6%– 14,7 %. Największe spadki terenu występują na skarpach wąwozów i na zachodnim zboczu 

najwyższego wzniesienia, gdzie miejscami przekraczają 40%. 

 Część terenu została znacznie przekształcona na skutek gospodarczej działalności człowieka. 

Istnieje szereg miejsc, gdzie nastąpiły zmiany pierwotnej powierzchni terenu, do których doszło w 

wyniku urbanizacji i rozwoju przemysłu wydobywczego. Największe przekształcenia zaszły na skutek 

odkrywkowej eksploatacji złoża wapieni dewońskich „Wymysłów”. Z działalnością kopalni wiążą się 

znaczne powierzchniowo wyrobisko, hałdy i zakład przeróbczy. Mniejsze przekształcenia dotyczą 

ciągów komunikacyjnych i nielicznych terenów zabudowanych, zlokalizowanych w pobliżu granic 

opracowania. Najmniejsze przekształcenia dotyczą terenów użytkowanych rolniczo. 

 

 Wprowadzenie zmian wynikających z zakresu opracowania usankcjonuje powiększenie 

istniejącego wyrobiska kopalni „Wymysłów” do terenu objętego zasięgiem całego 

udokumentowanego złoża, wydobycie obejmie też udokumentowane w głąb zasoby złoża, znajdujące 

się również pod poziomem zwierciadła wód w GZWP Nr 421 „Włostów”. Stan ten zwiększy 

istniejące przekształcenie rzeźby terenu, jednak wydobycie wapieni jest niezbędne dla zaspokojenia 

gospodarczych potrzeb społeczeństwa. Poprawa zaistniałego stanu możliwa jest dopiero po 

zakończeniu wydobycia i po przeprowadzeniu kompleksowej rekultywacji terenu. 

 

 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, prowadzi na terenie kraju 

prace, których zadaniem jest rozpoznanie i udokumentowanie osuwisk oraz terenów potencjalnie 

zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 

 Na podstawie projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), w południowej części 

terenu objętego zmianą studium, w granicach części projektowanego terenu potencjalnego zasięgu 

zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, zostały wskazane obszary predysponowane do 

powstawania osuwisk. 

 

c) Gleby i ich degradacja 

 W obrębie terenu, objętego zmianą studium, najliczniej występują gleby brunatne 

wyługowane (Bw), brunatne (B) oraz bielicowe (A), na podłożu lessowym i gliniastym. Występujące 

na tym terenie gleby posiadają średnią i niską klasę bonitacyjną i charakteryzują się przeważnie 

składem mineralnym odpowiadającym piaskom luźnym i słabogliniastym oraz średnią i niską 

zawartością próchnicy. 

 
Gleby brunatne wytworzyły się pod wpływem lasów liściastych lub mieszanych z różnych 

skał macierzystych zasobnych w wapń, w klimacie umiarkowanym wilgotnym. Nie ulegają 

zakwaszeniu na skutek intensywnego obiegu biologicznego pierwiastków zasadowych. Brunatna 
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barwa gleb pochodzi od związków żelaza i brunatnych związków próchniczych, które powlekają 

ziarna glebowe. Są one dość żyzne i zasobne w próchnicę (zawartość do 3-4%). 

 Gleby brunatne wyługowane mają główne cechy charakterystyczne dla gleb brunatnych 

typowych. Różnią się od nich brakiem CaCO3 w profilu do głębokości 1,0 m, słabym 

przemieszczaniem wolnego żelaza i glinu, a niekiedy frakcji ilastej. Na niżu gleby te tworzą siedliska 

lasów liściastych i mieszanych, głównie grądów niskich, a w górach – siedliska buczyn karpackich i 

sudeckich. 

 Gleby bielicowe rozwinęły się na piaskach pradolin, sandrów i wydm śródlądowych w 

procesie bielicowania. Charakterystyczną cechą gleb bielicowych jest białawy górny poziom gleby 

ubogi w próchnicę, zwany poziomem wymywania. Powstał on na skutek wypłukiwania i 

rozpuszczania substancji glebowych przez kwasy humusowe, powstałe w próchnicy (głównie - kwasy 

fulwowe). Niżej znajduje się ciemniejszy poziom wmywania, w którym są osadzone składniki wymyte 

z poziomu wyższego: związki żelaza oraz próchnica. Charakteryzują się bardzo kwaśnym odczynem 

oraz małą zawartością próchnicy. Posiadają bardzo mało wilgoci. 

Gleby pseudobielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych na glinie, wapieniu lub 

piasku luźnym. W zależności od położenia i skały macierzystej, są za suche lub za mokre i w 

większości posiadają niską wartość użytkową. Gleby te są wrażliwe na poziom kultury rolnej. 

 
Po względem występowania kompleksów rolniczej przydatności gleb, na obszarze 

opracowania występują następujące kompleksy gleb: 

Kompleks 2 – pszenny dobry, obejmuje gleby położone w korzystnych warunkach 

klimatycznych i geomorfologicznych. W skład tego kompleksu wchodzą gleby żyzne, których 

urodzajność uzależniona jest w wysokim stopniu od intensywności i sytemu upraw. Są to przeważnie 

gleby klas IIIa i IIIb, które przy właściwym nawożeniu dają w miarę wierne plony. Na glebach 

należących do tego kompleksu szczególnie zaleca się uprawę: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, 

buraków cukrowych, koniczyny czerwonej, owsa, buraków pastewnych. 

Kompleks 3 – pszenny wadliwy, obejmuje gleby położone w korzystnych warunkach 

klimatycznych ale o znacznie zróżnicowanych warunkach geomorfologicznych. Są to gleby, które w 

wyniku nadmiernego odpływu wód opadowych lub dużej przepuszczalności podłoża okresowo są zbyt 

suche, a plony ulegają dużym wahaniom uzależnionym od pogody. Są to przeważnie gleby należące 

do klas IIIa i IIIb. Na glebach tych zaleca się uprawę: pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, 

ziemniaków, marchwi pastewnej. 

Kompleks 4 – żytni bardzo dobry, charakteryzuje się najlżejszymi glebach spośród 

kompleksów pszennych. To kompleks lekki w uprawie, obejmujący gleby klasy IIIa, IIIb i IVa. Przy 

dobrym nawożeniu i umiejętnej pielęgnacji nadaje się do uprawy niemal wszystkich roślin, ze 

wskazaniem pod uprawę: pszenicy ozimej, żyta, jęczmienia jarego, ziemniaków, buraków cukrowych. 

Kompleks 5 – żytni dobry, odznacza się zróżnicowanymi warunkami klimatycznymi i 

geomorfologicznymi. Gleby należące do tego kompleksu są wrażliwe na przesuszenie i uboższe w 

składniki pokarmowe dla roślin. Nadają się one pod uprawę: żyta, ziemniaków i owsa. 
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Kompleks 6 – żytni słaby, grupuje gleby lekkie, zbyt przewiewne i przeważnie za suche. 

Gleby tego kompleksu wskazane są do zastosowania nawodnień rolniczych, co znacznie polepsza ich 

plonowanie. Na glebach tych zaleca się uprawę: żyta, ziemniaków, owsa, gryki i tytoni lekkich. 

Kompleks 8 – zbożowo – pastewny mocny, charakteryzuje się glebami zbyt ciężkimi, aby 

zaliczyć je do kompleksów pszennych. Gleby tego kompleksu okresowo ulegają zbyt wysokiemu 

uwilgotnieniu, uzależnionemu od położenia i nieprzepuszczalności gleb. Nadają się pod uprawę: 

pszenicy ozimej, owsa, koniczyny czerwonej, buraków pastewnych. 

Użytki zielone w granicach opracowania skupiają się w dolinie cieku od Kobylan; 

reprezentowane są przez kompleks3z., wytworzony na glebach brunatnych. 

Kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe, wytworzone z gleb klasy V i VI, 

odznaczają się najgorszymi cechami siedliskowymi i hydrogenicznymi, o warunkach skrajnie suchych 

lub stale mokrych. Gleby tego kompleksu są nieekonomiczne w użytkowaniu rolniczym. 

W granicach opracowania występują tereny zmeliorowane. Do obszarów tych należą przede 

wszystkim tereny podmokłych łąk oraz dolin rzek i mniejszych cieków wodnych. 

 Degradacja gleb w granicach opracowania, spowodowana jest wieloma czynnikami. 

Najważniejszym zagrożeniem jest powierzchniowa erozja wodna, powodująca zmywanie gleby ze 

zboczy i osadzanie się jej u podnóża stoków. Nasilenie zjawisk erozyjnych uzależnione jest od 

następujących czynników: 

- wielkości i natężenia opadów atmosferycznych, spływów roztopowych, 

- rodzaju i kładu granulometrycznego gleb (największa podatność gleb lessowych i piasków 

luźnych); 

- nachylenie i długości zbocza (spadki powyżej 8% – zagrożenie silne). 

 W celu zahamowaniu procesów degradacji gleb należy prowadzić zabiegi agrotechniczne t.j.: 

orka pługiem odwracalnym, zmianowanie przeciwerozyjne roślin lub trwałe zadarnienie. Tereny 

podlegające silnej erozji należy zalesić lub zakrzewić. 

 
 Kolejnym ważnym zagadnieniem degradacji gleb jest ich zanieczyszczenie. Na obszarze 

powiatu opatowskiego, zgodnie ze „Stanem środowiska w woj. świętokrzyskim. Raport 2015”, 

badanie zawartości metali ciężkich w glebach obejmowało analizę 13 próbek pobranych w 2014 r. 

Analiza wykazała następujące maksymalne zawartości metali ciężkich: 

- kadmu (Cd) stwierdzono 0,258 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 1 mg/kg suchej masy), 

- chromu (Cr) stwierdzono 7,31 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 50 mg/kg s.m.), 

- miedzi (Cu) stwierdzono 4,81 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 30 mg/kg s.m.), 

- rtęci (Hg) stwierdzono 0,033 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 0,5 mg/kg s.m.), 

- niklu (Ni) stwierdzono 3,99 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 35 mg/kg s.m.), 

- ołowiu (Pb) stwierdzono 12,26 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 50 mg/kg s.m.), 

- cynku (Zn) stwierdzono 25,36 mg/kg (norma dla obszarów chronionych – 100 mg/kg s.m). 
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 Nie zaobserwowano trendu gromadzenia się metali ciężkich tj. Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn w 

glebach. Odnotowane zawartości były dużo niższe niż wartości dopuszczalnych stężeń metali w glebie 

lub ziemi określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359), wyznaczonych dla grupy A, obejmujących 

tereny poddane ochronie. 

 

2.5. Zasoby naturalne – złoża 

Na terenie zmiany studium występuje udokumentowane złoże wapieni dewońskich 

„Wymysłów”, eksploatowane od 40 lat jako surowiec do produkcji kruszyw łamanych dla 

drogownictwa i budownictwa oraz nawozów wapniowych. 

Zasoby złoża uaktualniono: 

- „Dodatkiem Nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni dewońskich „Wymysłów” w 

kat. C1 w miejscowości Wymysłów, gmina Opatów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie”, 

przyjętym zawiadomieniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, znak: OŚ.V.7512-30/06 

z dnia 08.12.2006 r., poszerzającej zasięg złoża w kierunku wschodnim, oraz 

- „Dodatkiem Nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża wapieni dewońskich „Wymysłów” w 

kat. C1 w miejscowości Wymysłów, gmina Opatów, powiat opatowski, woj. świętokrzyskie”, 

zatwierdzonym Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 27.01.2015 r  

znak: OWŚ-V.7427.29.2014., poszerzającej zasięg złoża w kierunku południowo – wschodnim 

oraz pogłębieniem do rzędnej 210 m n.p.m. 

 

Obecne, udokumentowane zasoby całego złoża „Wymysłów”, zgodnie z „Bilansem zasobów 

złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r.”, w kategorii kamienie łamane i bloczne – skały 

osadowe, wynoszą: 16 937 tys. t zasobów geologicznych bilansowych, w tym 3 754 tys. t zasobów 

przemysłowych. Wydobycie w 2015 r. wyniosło 447 tys. t. 

 

 Wydobywanie wapieni ze złoża „Wymysłów” prowadzone jest na podstawie Koncesji na 

wydobycie, udzielonej Kopalnią Dolomitu S.A. z siedzibą w Sandomierzu: 

- Koncesją Wojewody Świętokrzyskiego znak: ŚR.V.7412-4/03 z dnia 15.04.2003 r., koncesja 

ustanawia obszar górniczy „Wymysłów I” o powierzchni 8 ha 9816 m2, oraz teren górniczy 

„Wymysłów I” o powierzchni 208ha 3766 m2, koncesji udzielono do 30.06.2017 r.; 

- zmienionej Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak:OWŚ.V.7511-14/09 z dnia 

13.08.2009 r., ustanawiającej obszar górniczy „Wymysłów II” o powierzchni 124 226 m2, oraz 

teren górniczy „Wymysłów II” o powierzchni 1 826 733 m2, koncesji udzielono do 31.12.2021 r. 

- Postanowieniem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak:OWŚ.V.7511-14/09 z dnia 

19.08.2009 r. – prostującym omyłki drukarskie w nazwach obszaru i terenu górniczego na 

poprawne – „Wymysłów II”. 
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- zmienionej Decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak:OWŚ-V.7422.38.2016 z 

dnia 02.09.2016 r., ustanawiającej obszar górniczy „Wymysłów III” o pow. 12 ha 4 274 m2 

którego dolną granicę wyznacza spąg złoża „Wymysłów” założony na rzędnej +210 m n.p.m., 

oraz teren górniczy „Wymysłów III” o powierzchni 87 ha 9 300 m2, koncesji udzielono do 

31.12.2021 r. 

 

 Obecna eksploatacja złoża, prowadzona zgodnie z koncesją na wydobycie, obejmuje zasoby 

złoża w granicach poziomych ustalonych Dodatkiem Nr 1 do dokumentacji geologicznej, 

pogłębionych do spągu złoża ustalonego Dodatkiem Nr 2 na rzędnej 210 m n.p.m. Obecnie 

eksploatacją nie jest objęta południowo – wschodnia część złoża udokumentowana w Dodatku Nr 2 

Poszerzenie eksploatacji złoża, do granic poziomych złoża, wyznaczonych Dodatkiem Nr 2, jest 

możliwe po uzyskaniu zmiany obowiązującej koncesji na wydobycie, w poszerzonym obszarze 

górniczym. 

 

2.6. Zabytki i inne zasoby dziedzictwa kulturowego 

 W granicach objętych zmianą studium nie znajdują się: stanowiska archeologiczne, obiekty 

zabytkowe, ani dobra kultury współczesnej wymagające ochrony. 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.), w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy: 

- Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

- Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

- Niezwłocznie zawiadomić o tym Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

Kielcach, bądź Wójta Gminy Opatów. 
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3. Obszary podlegające ochronie 

3.1. Ochrona na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

 Obszar objęty ustaleniami zmiany studium, znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

mającego znaczenie dla Wspólnoty (TZW) Natura 2000 „Ostoja Żyznów”, graniczącym z nim od 

strony południowo – zachodniej. „Ostoja Żyznów”, kod TZW: PLH260036, została przyjęta Decyzją 

Wykonawczą Komisji (UE) Nr 2015/2369 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia dziewiątego 

zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na 

kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 8191), 

(Dz. U. UE. L. 2015.338.34 z dnia 23 grudnia 2015 r.). 

 Ostoja Żyznów położona jest na terenie gmin: Bogoria (809,89 ha), Iwaniska (446,04 ha), 

Klimontów (1135,97 ha), Lipnik (0,03 ha), Łoniów (624,91 ha), Osiek (0,43 ha), Opatów (54,4 ha), 

Osiek (403,9 ha), Staszów (1004,47 ha). Całkowita jej powierzchnia wynosi 4 480,03 ha. 

Geologicznym fundamentem obszaru jest przedłużenie Gór Świętokrzyskich, w kierunku wschodnim 

na skały paleozoiczne są nałożone osady morskie transgresji mioceńskiej. W większości obszar 

pokrywa znacznej grubości pokrywa lessowa. Występujące tu gleby to głównie brunatnoziemy, 

rzadziej czarnoziemy sprzyjają użytkowaniu rolniczemu. Krajobraz to stosunkowo płaska wyżyna 

lessowa, wyniesiona na wysokość 220-290 m n.p.m., z bardzo gęstą siecią dolin i wąwozów 

lessowych, parowów oraz wzgórz o stromych ścianach stanowiących dopełnienie doliny 

Koprzywianki i Kacanki. W dolinie rzeki Koprzywianki oraz jej dopływów znajdują się wychodnie 

starych skał z ery paleozoicznej, w tym z kambru dolnego. Rzeka miejscami meandruje stwarzając 

dogodne siedliska dla ekstensywnie użytkowanych łąk, rozlewisk, zastoisk oraz płatów łęgów. 

Rozleglejsze powierzchnie zajęte zwłaszcza przez zbiorowiska łąkowe o różnym stopniu wilgotności 

znajdują się w dolinie rzeki Kacanki. Zbocza dolin rzecznych, wąwozów lessowych, skarpy śródpolne 

pokrywają murawy kserotermiczne. Dominującymi zbiorowiskami leśnymi są bory sosnowe i 

mieszane, nierzadko jednak trafiają się różnego typu zbiorowiska grądowe, rozczłonkowane często 

głębokimi wąwozami i jarami, zwłaszcza na zboczach dolin rzecznych. 

Ogółem stwierdzono tu występowanie 15 typów siedlisk przyrodniczych z załącznika I 

Dyrektywy Siedliskowej, zajmujących łącznie ponad 40% obszaru. Do najcenniejszych należą 

murawy kserotermiczne oraz łąki o różnym stopniu wilgotności. Cennym zbiorowiskiem leśnym 

oprócz łęgów są liczne i rozrzucone zbiorowiska grądowe. Zbiorowiska te charakteryzują się dużym 

nagromadzeniem gatunków chronionych, zagrożonych w tym dużą liczbą gatunków górskich. Na 

różnego typu murawach kserotermicznych występuje wiele rzadkich i zagrożonych w skali kraju 

gatunków, np. wisienka stepowa Cerasus fruticosa, ortanta żółta Orthanta lutea. Ostoja posiada także 

znaczne walory krajobrazowe ze względu na liczne wąwozy lessowe i malownicze wzgórza. 

Największe znaczenie w Ostoi przedstawiają bardzo dobrze wykształcone i użytkowane ekstensywnie 

świeże łąki,  fragmenty muraw kserotermiczncznych, zbiorowiska łęgowe oraz cenne różne typy 

grądów o wysokiej bioróżnorodności na poziomie gatunków roślin w skali regionu oraz kraju. 

Obecność utworów węglanowych i dobre warunki wilgotnościowe w widłach Kacanki i Koprzywianki 
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zapewniają stabilne warunki ekologiczne przede wszystkim wilgotnościowe występującym populacją 

mięczaków. Bogate łąki nawęglanowe nad rzeką Kacanką sprzyjają rozwojowi populacji 

poczwarówki zwężonej Vertigo angustior. Należy także zaznaczyć występowanie skójki 

gruboskrupowej Unio crassus w rzece Koprzywiance. Ostoja ta jest ważna dla zachowania licznej 

populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita i modraszka nausitousa Maculinea nausithous, ten 

ostatni gatunek znajduje się tutaj na granicy zasięgu. Na terenie proponowanej ostoi występują także: 

modraszek telejus Maculinea teleius, trzepla zielona Ophiogomphus cecilia, czerwończyk nieparek 

Lycaena dispar, czerwończyk fioletek Lycaena helle. Bardzo licznie występuje tutaj kumak nizinny 

Bombina bombina. Stwierdzono także występowanie: mopka Barbastella barbastellus, bobra 

europejskiego Castor fiber, wydry Lutra lutra, minoga strumieniowego Lampetra planeri i głowacza 

białopłetwego Cottus gobio. 

 

 Na Obszarze ostoi występują siedliska wymienione w Załączniku I: 

- Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

- Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arhenatherion elatioris) 

- Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 

- Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) 

- Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino 

mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 

- Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion 

- Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 

- Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

- Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis 

- Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) 

- Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 

- Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 

- Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) 

- Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis 

- Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

 

 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 

2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) na ustanowionych obszarach ochronnych Natura 2000, zabrania się 

podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 

− pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 
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− wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 

− pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 Planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które 

nie są bezpośrednio związane z ochroną wyznaczonego obszaru, wymagają przeprowadzenia 

odpowiedniej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, na zasadach określonych w 

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

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 353). 

 Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 

z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu 

publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań 

alternatywnych, właściwy miejscowo Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, może zezwolić na 

realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności 

i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 

 

3.2. Pozostałe obszary podlegające ochronie 

a) Ochrona zasobów wodnych  

Ochrona zasobów wód podziemnych 

Zasoby wód podziemnych udokumentowanych na terenie gminy Opatów jako GZWP Nr 421 

„Włostów”, wymagają szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami mogącymi 

pogorszyć ich jakość, a w szczególności uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w granicach 

znacznie przekraczających obszar niniejszej zmiany studium, obejmującym cały obszar zbiornika wraz 

z jego obszarem zasilania. Szczególnie wymagane jest ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, nie posiadających stosownych zabezpieczeń proekologicznych. 

  
 Dokumentacja GZWP Nr 421 „Włostów”, w zakresie ochrony biernej (prewencyjnej), 

proponuje wprowadzić poniższe zakazy i ograniczenia: 

- lokalizowania składowisk odpadów i wylewisk, a także stacji dystrybucji paliw płynnych nie 

zabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych dla środowiska; 

- odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub do wód 

powierzchniowych; 

- lokalizowania nowych inwestycji uciążliwych dla środowiska, bądź wprowadzanie takiej 

działalności w obiektach już istniejących, która powodowałaby zagrożenia; ewentualna 

lokalizacja nowych obiektów winna być poprzedzona oceną oddziaływania na środowisko; 

- lokalizowania magazynów substancji toksycznych i łatwopalnych; 

- lokalizowania dużych magazynów paliw płynnych o znaczeniu regionalnym. 
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 Dokumentacja, w zakresie ochrony czynnej (naprawczej), jako konieczne wskazuje: 

- uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, objęcie kanalizacją wszystkich zwodociągo-

wanych wsi, które dotychczas takiej kanalizacji nie posiadają oraz likwidowania studni kopanych 

często zamienianych na szamba lub śmietniki; 

- ustanowienie i właściwe zagospodarowanie stref ochronnych wokół wszystkich ujęć wód 

podziemnych oraz rygorystyczne przestrzeganie zasad dotyczących użytkowania gruntów ornych 

w zasięgu stref; 

- wprowadzenie bezwzględnego zakazu nawożenia pól uprawnych gnojówką w zasięgu 

zewnętrznej strefy ochrony pośredniej ujęć wód; 

- likwidacja źle zabezpieczonych i niezabezpieczonych wysypisk odpadów; 

- właściwe, pełne, oczyszczanie ścieków komunalnych w oczyszczalniach. 

 
 Dokumentacja, w zakresie monitoringowania jakości wód podziemnych, zaleca: 

- dalsze prowadzenie badań jakości wód podziemnych w sieci monitoringu regionalnego woj. 

świętokrzyskiego, ewentualnie w ujęciach wód w Mydłowcu i Plancie. 

- uruchomienie monitoringu lokalnego w pobliżu międzygminnego składowiska, sortowni odpadów 

i kompostowni w Jańczycach gm. Baćkowice. 

 
 Prowadzenie działalności górniczej na złożu „Wymysłów” wymaga sukcesywnego wypom-

powywania wód gromadzących się w wyrobisku górniczym, zlokalizowanym poniżej zwierciadła wód 

powierzchniowych lokalnych cieków jak i zwierciadła wód podziemnych udokumentowanych w 

GZWP Nr 421 „Włostów”. Dodatkowo do wyrobiska wpływają wody opadowe. 

Wody z odwodnienia Kopalni odprowadzane są na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, 

udzielonego Kopalniom Dolomitu S.A. w Sandomierzu przez Starostę Opatowskiego, Decyzją znak: 

ROŚ.I-6223/16/2007/ak z dnia 01.06.2007 r., zezwalającą na wprowadzanie wód pochodzących z 

odwodnienia kopalni „Wymysłów” do cieku od Kobylan, prowadzącego wody do rzeki Modliborki. 

Pozwolenia udzielono na 10 lat. 

 Zgodnie z koncesją eksploatacja kopaliny odbywa się na trzech poziomach wydobywczych, z 

których dwa – poziom II (+241 m n.p.m.) i poziom III (+225 m n.p.m.) są położone poniżej zwiercia-

dła wód podziemnych i wymagają odwadniania. Koncesja przewiduje wykonanie nowego poziomu 

wydobywczego – IV, na rzędnej +210 m n.p.m.. Aktualnie w spągu III poziomu wydobywczego 

wykonane jest zagłębienie (rząpie) o wymiarach 25m x 35m i głębokości 3,5m, gdzie gromadzą się 

wody spływające ze ścian i wypływające ze szczelin. Wody te muszą być stale wypompowywane 

poza wyrobisko do osadników oczyszczających (głównie z zawiesiny) i następnie odprowadzane są do 

cieku od Kobylan, prowadzącego wody do rz. Modliborki, będącej dopływem rz. Koprzywianki. 

 Dla zapewnienia ochrony wód przed zanieczyszczeniem nałożono na Inwestora obowiązek 

utrzymywania urządzeń do oczyszczania i oprowadzania ścieków w dobrym stanie technicznym i 

technologicznym oraz obowiązek zapewnienia bieżącego utrzymania obudowy biologicznej koryta 

odbiornika oczyszczonych wód w pełnej drożności, w tym koszenia skarp. 
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 Decyzja nakłada na Inwestora wymóg oceny spełniania przez odprowadzane wody wymagań 

odnośnie ilości i jakości odprowadzanych wód. Inwestor ma obowiązek oczyszczania wód w 

osadnikach i prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków. 

 Warunki pozwolenia wodnoprawnego nie przewidują możliwości ujemnego wpływu na 

środowisko i interesy osób trzecich. Ze względu na uzyskanie koncesji umożliwiających eksploatację 

niższych partii złoża wymagane jest uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

 
 Zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko pierwotne zwierciadło wód 

podziemnych w rejonie opracowania występowało na rzędnej 250,0 m n.p.m. Przy eksploatacji 

I poziomu warunki hydrogeologiczne były korzystne – eksploatacja następowała powyżej poziomu 

wodonośnego, wydobycie na poziomie II (+241 m) oraz na poziomie III (+225 m) wymaga 

odwadniania. Aktualnie w kopalni „Wymysłów” wody kopalniane zbierane są w rząpiu usytuowanym 

na spągu III poziomu, a następnie przy pomocy pomp i rurociągów transportowane do osadników 

ziemnych. Z osadników wody te grawitacyjnie spływaj ą do cieku od Kobylan. 

 Obliczenie dopływów wód podziemnych na poziomach 241 m n.p.m., 225 m n.p.m. i 210 m 

n.p.m. wraz z zasięgiem oddziaływania odwodnień w raporcie obliczono metodą „wielkiej studni”, 

- dla poziomu 241 m n.p.m. zasięg leja depresji wyniósł 360 m, a dopływ wód do wyrobiska 

wynosi 224 m3/h (faktyczne odprowadzenie wód z wyrobiska w 2013 r.), 

- dla poziomu 225 m n.p.m. zasięg leja depresji wyniósł 665 m, a dopływ wód do wyrobiska 

wynosi 310 m3/h, 

- dla poziomu 210 m n.p.m. zasięg leja depresji wyniósł 1 110 m, a dopływ wód do wyrobiska 

wynosi 525 m3/h. 

 Zgodnie z raportem, praktyka odwodnień wyrobisk górniczych w wapieniach dewońskich 

wykazuje, że rzeczywiste dopływy wód podziemnych są zazwyczaj mniejsze, aniżeli obliczone 

metodą „wielkiej studni”. Podobnie będzie w przypadku odwadniania złoża „Wymysłów”. Prawie cała 

ilość wody wypompowanej z odkrywki wraca do systemu wodnego zlewni w postaci wód 

powierzchniowych, powodując, że oddziaływanie odwodnienia ograniczy się tylko do granic 

teoretycznego zasięgu leja depresji. 

 Odwadnianie wyrobiska kopalni „Wymysłów” będzie miało czasowy, długoterminowy wpływ 

na zasoby dyspozycyjne zbiornika GZWP 421 „Włostów”, a tym samym na jednolitą części wód 

podziemnych JCWPd Nr 123, która swym zasięgiem obejmuje zbiornik „Włostów”. Po zakończeniu 

odwadniania poziom wodonośny wróci do pierwotnego położenia, a zasoby wodne zostaną 

odbudowane, gdyż woda jest surowcem odnawialnym. 

 

Ochrona ujęcia wody 

 W granicach zmiany studium znajdowało się ujęcie wód podziemnych „Wymysłów”, 

czerpiące wodę z utworów dewonu środkowego, które zasilało w wodę wodociąg na terenie gminy 

Iwaniska oraz Kopalnię Wymysłów. Ujęcie to jest obecnie nieczynne, ze względu na drastyczne 
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zmniejszenie wydajności studni, związane z odwadnianiem wyrobiska kopalni, co zmniejszyło zasoby 

wody w obszarze zasilenia ujęcia. Sytuacja nie ulega poprawie również po renowacji studni. Przepro-

wadzone prace przywróciły właściwy stan techniczny, jednak nie przyniosły poprawy wydajności. 

 Obecnie najbliższym czynnym ujęciem, zlokalizowanym w granicach gminy Opatów, są 

„Kobylany”, położone na północ od granic zmiany studium, w odległości ok. 2,3 km. Ze względu na 

znaczną odległość, od terenu Kopalni Wymysłów, oraz położenie poza lejem depresji kopalni, 

zarówno obecnym jak i prognostycznym, nie przewiduję się wpływu wydobycia na jakość wód i 

zasoby wód dostępne dla ujęcia „Kobylany”. 

 Mieszkańcy miejscowości położonych w zasięgu aktualnego jak i prognozowanego leja 

depresji podłączeni są do sieci wodociągowych. 

 Kolejnym, blisko położonym ujęciem wody, jest ujęcie w Mydłowcu. Autorzy raportu 

stwierdzili, iż w peryferycznych częściach leja depresji wahania dewońskiego zwierciadła wód są 

bardzo niewielkie i nakładanie się na siebie teoretycznych lejów depresji nie będzie miało wpływu na 

przedmiotowe ujęcie wód podziemnych w Mydłowcu (w gminie Iwaniska). Gmina Iwaniska jest 

zobowiązana do prowadzenia pomiarów i rejestrowania ilości i jakości pobieranej wody oraz 

wydajności studni i poziomu zwierciadła wody. Zasadne jest prowadzenie monitoringu obejmującego 

badania jakości i poziomu zwierciadła wód podziemnych na dopływie wód podziemnych do 

wyrobiska w studni kopanej znajdującej się na posesji w miejscowości Kobylany nr 67. Rozszerzenie 

monitoringu wód podziemnych w w/w studni kopanej o obserwacje poziomu zwierciadła wody, 

stanowić będzie uzupełnienie monitoringu jakości wód podziemnych oraz użytkowych poziomów 

wodonośnych występujących w rejonie przedmiotowej kopalni. 

 W raporcie wskazano, że w momencie obserwacji statycznego zwierciadła wody okazało się, 

że poziom ten w studniach ujęcia Mydłowiec uległ obniżeniu. Kopalnie Dolomitu S.A. sfinansowały 

pogłębienie i renowację ujęcia wody w Mydłowcu. 

 

Ochrona wód powierzchniowych 

 W granicach objętych zmianą studium znajdują się tereny wód powierzchniowych, 

zajmujące ok. 2,76 ha, stanowiące fragment cieku od Kobylan, będącego dopływem rzeki Modliborki. 

 Ochrona wód powierzchniowych w zlewni rzeki Koprzywianki wymaga prowadzenia 

właściwej gospodarki wodno-ściekowej na obszarze zmiany studium jak i w granicach całej zlewni 

rzeki Koprzywianki. 

 
 W uzupełnieniu raportu wskazano, że średni przepływ cieku „Od Kobylan” od źródła do 

zrzutu wód złożowych i opadowych z terenu Kopalni „Wymysłów” wynosi ok. 0,064 m3/s, natomiast 

od miejsca zrzutu wraz ze zlewnią Modliborki do Koprzywianki wynosi ok. 0,101 m3/s. Zgodnie 

z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym na odwodnienie złoża „Wymysłów” do rzędnej +225 

m n.p.m. kopalnia odprowadzić może max. 0,09 m3/s. Dopływ całkowity wód do wyrobiska na 

poziomie +210 m n.p.m. zwiększy się o ok. 0,06 m3/s i wynosić będzie ok. 0,15 m3/s. Jak wynika 
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z raportu ciek „Od Kobylan” ma szerokość dna 3 m, głębokość l m a nachylenie skarp 1:1. 

Napełnienie wodą cieku wynosić będzie 0,06 m. 

 Przedmiotowa eksploatacja nie spowoduje wyschnięcia cieku, z uwagi na uwarunkowania 

geologiczne analizowanego terenu. Autorzy raportu stwierdzili, że ciek jest w stanie odprowadzić 

wody pochodzące ze zlewni, w tym Kopalni „Wymysłów” i nie przewiduje się niebezpieczeństwa 

podtopienia okolicznych terenów. Ponadto w przypadku wystąpienia deszczy nawalnych istnienie 

większego wyrobiska zwiększy możliwość retencjonowania wód na spągu najniższego poziomu 

eksploatacyjnego.  

 Wprowadzane wody z odwodnienia kopalni nie powinny wywoływać w cieku „Od Kobylan”, 

jak również Modliborce i Koprzywiance zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które 

uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Zgodnie z raportem i 

Sprawozdaniami z badań wody i ścieków z kopalni Wymysłów, wynika, że wartość pH, temperatura, 

przewodności elektrycznej właściwej, stężenia zawiesiny ogólnej, chlorki, siarczany, w 

odprowadzanych wodach z odwodnienia kopalni mieszczą się w parametrach I klasy jakości wód. 

 

Uwzględnienie wyznaczonych celów środowiskowych 

 Zmiana studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko do „Zmiany Nr 2 Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów” uwzględnia 

cele środowiskowe zawarte w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” , 

zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów, na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 22 lutego 

2011 r oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

 Zmiana studium w odniesieniu do zachowania celów środowiskowych dla wód 

podziemnych przewiduje: 

- ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

- ograniczenie wzrostu stężeń zanieczyszczeń powstałych w skutek działalności człowieka. 

 Zmiana studium w odniesieniu do zachowania celów środowiskowych dla wód 

powierzchniowych przewiduje dla jednolitych części wód powierzchniowych obligatoryjny warunek 

niepogarszania ich stanu. Docelowo przewiduje się osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału 

ekologicznego. 

 Zmiana studium zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (Dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w 

dziedzinie polityki wodnej), przedstawia aktualne obszary ochronne: 

− opisuje wody powierzchniowe i podziemne,  

− ze względu na charakter opracowania (wniesienie złóż i obszarów górniczych) nie wydziela część 

wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, 
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− wskazuje obszary ochrony siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód 

jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

− w granicach zmiany studium nie występują szczególnie wrażliwe obszary wód powierzchniowych 

i podziemnych narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

 

 Kolejnym dokumentem wyznaczającym cele środowiskowe dla wód, jest „MasterPlan dla 

obszaru dorzecza Wisły”, przyjęty w dniu 26 sierpnia 2014 r. na posiedzeniu Rady Ministrów. 

 W MasterPlanie zestawiono inwestycje planowane do realizacji w perspektywie do 2021 r. To 

przejściowy dokument strategiczny, które pomogą Polsce wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy 

Wodnej; są one wynikiem ustaleń z Komisją Europejską. Dokument ten stanowi uzupełnienie 

obowiązującego „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” do czasu jego 

aktualizacji. 

 Podstawowym zadaniem tego dokumentu jest zintegrowanie strategii i planów sektorowych 

dotyczących dorzecza w zakresie przedsięwzięć mogących wpływać na hydromorfologię wód 

powierzchniowych. Nadrzędne cele strategiczne polityki wodnej UE, które uwzględniono w 

niniejszym dokumencie, skupiają się przede wszystkim na: 

- osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu oraz potencjału wód, a także związanych z nimi 

ekosystemów, 

- zapewnieniu dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności, środowiska 

naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 

- ograniczeniu negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowaniu ryzyka wystąpienia 

sytuacji nadzwyczajnych, 

- wdrożeniu systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami. 

 Obszar objęty zmianą studium znajduje się regionie wodnym Górnej Wisły. W granicach 

terenu objętego opracowaniem oraz w jego otoczeniu nie występują inwestycje zrealizowane i w 

trakcie realizacji, spełniające przesłanki z art. 4 ust 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. MasterPlan w 

tych granicach nie przewiduje realizacji nowych inwestycji wodnych w latach 2017 – 2021. 

 

b) Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

 Ochronie przed zmianą sposobu zagospodarowania, na cele nierolnicze i nieleśne, na 

podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity 

Dz. U. z 2015 r. poz. 909, z późniejszymi zmianami) podlegają szczególnie: 

– grunty rolne klas bonitacyjnych (I, II, III) – przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wymaga 

uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (art.7 ust.2 pkt.1), 

– grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa oraz lasy ochronne – przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska (art.7 

ust.2 pkt.2 i art.9 ust.3), 
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– pozostałe grunty leśne – przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne wymaga uzyskania zgody 

marszałka województwa wyrażonej po uzyskaniu opinii izby rolniczej (art.7 ust.2 pkt.5). 

 
 Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i 

organicznego, zaliczonych do klas: I, II, IIIa, IIIb, oraz użytków rolnych klas: IV, IVa, IVb, V i VI 

wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, a także gruntów m.in. pod budynkami produkcji i 

przetwórstwa rolniczego, pod stawami rybnymi, parkami wiejskimi, ogródkami działkowymi, 

infrastrukturą dla potrzeb wsi; może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalających na takie wyłączenie 

(art.11 ust.1). 

 Gleby w rejonie kopalni (poza obszarem wyrobiska i zakładu przeróbczego – gdzie obecnie 

znajdują się nieużytki górnicze i przemysłowe), użytkowane są rolniczo. Grunty rolne 

wykorzystywane są głównie do uprawy zbóż i nie zmieniają swego charakteru w związku z 

sąsiedztwem kopalni. Stanowią one niejako „strefę buforową” dla kopalni. 

 Powiększenie terenów przeznaczonych pod potencjalną eksploatację złoża oraz pod zabudowę 

produkcyjno – składowo – usługową, w celu umożliwienia eksploatacji i przeróbki surowca 

mineralnego, będzie się wiązać ze zmianą przeznaczenia części terenu obecnie użytkowanego rolniczo 

i leśnie. Część terenów objętych zmianą studium będzie wymagać uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolniczne i nieleśne. Zgodę tę uzyskuje się na 

etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, (art.7 ust.1). 

 Decyzję o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych wysokich klas bonitacyjnych (w granicach 

zmiany studium klasy IIIb) na cele nierolnicze wydaje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Decyzję o 

zmianie przeznaczenia gruntów leśnych i lasów (w granicach zmiany studium Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Łagów – Leśnictwa Nieskurzów) wydaje Minister Środowiska. 

 Zaleca się racjonalne i terenooszczędne zagospodarowanie terenów zmiany studium. 

 

c) Ciąg ekologiczny 

Obszar zmiany studium położony jest poza głównymi korytarzami ekologicznymi Polski. Ciek 

od Kobylan, płynący w granicach opracowania, spełnia rolę lokalnego ciągu ekologicznego 

prowadzącego do położonego na południu Lasu Państwowego oraz do dolin rzek Modliborki i 

Koprzywianki. Dolina Koprzywianki stanowi lokalny korytarz ekologiczny, łączący się głównym 

korytarzem Gór Świętokrzyskich i Doliny Wisły. 

 Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie wywoływać istotnego oddziaływania na ciąg 

ekologiczny. Realizacja nie ograniczy możliwości swobodnej migracji gatunków, nie spowoduje 

realizacji przegród terenowych na jej przebiegu. 
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4. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym, krajowym i powiatowym 

 Najważniejsze cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym 

wyznacza: 

- Konferencja Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. – na której zdefiniowano 

założenia zrównoważonego rozwoju, 

- Agenda XXI – Globalny Program Działania na XXI w – zredagowany przez ONZ w Raporcie 

„Nasza Wspólna Przyszłość” – część II pt. „Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody”, 

- Ramowa Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzoną w Nowym 

Jorku dnia 9 maja 1992 r., 

- Konwencja o zakazie używania technicznych środków oddziaływania na środowisko w celach 

militarnych lub jakichkolwiek innych celach wrogich, sporządzoną w Genewie dnia 18 maja 

1977 r., 

- Konwencja w sprawie transgranicznego przemieszczania zanieczyszczeń na dalekie odległości, 

sporządzoną w Genewie 13 listopada 1979 r., 

- Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości, dotyczący długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i 

oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie (EMEP), 

sporządzony w Genewie 28 września 1984 r. 

- Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości, w sprawie zmniejszania emisji tlenków azotu lub ich transgranicznych 

strumieni, sporządzony w Sofii 31 października 1988 r. (tzw. „protokół azotowy”), 

- Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na 

dalekie odległości, w sprawie dalszego ograniczenia emisji siarki, sporządzony 14 czerwca 

1994 r. w Oslo (tzw. „II protokół siarkowy”), 

- Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzoną 

w Espoo 25 lutego 1991 r., 

- Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzoną w Wiedniu 22 marca 1985 r., 

- Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony w 

Montrealu 16 września 1987 r. wraz z poprawkami londyńskimi i poprawkami kopenhaskimi, 

- Konwencja w sprawie zmian klimatu wraz z protokołem sporządzonym w Kyoto w dniach 1-10 

grudnia 1997 r., zobowiązującą państwa- Strony do redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych, 

- Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 

dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska sporządzoną w 

Aarhus 25 czerwca 1998 r., zawierającą zobowiązanie się Stron do podjęcia działań 

zmierzających do wprowadzenia rozwiązań umożliwiających dostęp społeczeństwa do informacji 

dotyczących stanu i ochrony środowiska. 
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 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym wyznaczają uchwały, 

rozporządzenia i dyrektywy unijne. Najważniejsze z pośród nich to: 

- Uchwała 87/C 328/01 z dnia 19 października 1987 r. Rady Wspólnot Europejskich i przedsta-

wicieli rządów państw członkowskich uczestniczących w pracach Rady w sprawie kontynuacji i 

wdrożenia polityki Wspólnoty Europejskiej i programu działania w dziedzinie ochrony 

środowiska, 

- Rozporządzenie Rady 1210/90/EWG z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Europejskiej 

Agencji Ochrony Środowiska oraz sieci informacji i obserwacji środowiska, 

- Rozporządzenie Rady 1836/93/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie dobrowolnego 

uczestnictwa firm przemysłowych w systemie zarządzania ochroną środowiska i przeglądów 

ekologicznych, 

- Dyrektywa 96/62/EU z dnia 27 września 1996 r. w sprawie jakości powietrza, 

- Dyrektywa 96/61/EC z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i 

ograniczania zanieczyszczeń, 

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, 

- Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne, 

- Rozporządzenie Rady 3254/91/EWG z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie działań Wspólnoty w 

zakresie ochrony przyrody, 

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

- Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie 

oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko, 

- Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie 

publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 

90/313/EWG, 

- Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej flory i fauny. 

 
 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym  określają: 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art.5 zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą 

zrównoważonego rozwoju, w art. 74 stwierdza, że ochrona środowiska jest obowiązkiem m.in. 

władz publicznych, które poprzez swą politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne 

współczesnemu i przyszłym pokoleniom, 

- Ustawy i Rozporządzenia mówiące o ochronie środowiska, przytoczone w pkt. 1.3 niniejszego 

opracowania. 
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 Cele ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim określają: 

– Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – czwarta 

wersja projektu przyjęta przez Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w marcu 2014 r. 

– Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego, przyjęty przez Sejmik 

Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XLVIII/833/14 z dnia 22 września 2014 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego zwanej dalej Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r., poz. 2870). 

– Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego przyjęta przez Sejmik Województwa 

Świętokrzyskiego Uchwałą Nr XXXIII/589/13 w dniu 16 lipca 2013 r. w sprawie przyjęcia 

aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. 

– Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, na lata 2011 – 2015 z 

perspektywą do roku 2019, przyjęty uchwałą Nr XII/211/11 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011 r. 

– Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2012 – 2018 przyjęty 

Uchwałą Nr XXI/360/12 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2012 r. 

– Aktualizacja Programu ochrony powietrza (POP) dla województwa świętokrzyskiego wraz z 

planem działań krótkoterminowych, przyjęta Uchwałą Nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015 r.  

– Program SOPO – Rozpoznanie i udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 1:10000 

osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi w Polsce, (obejmujący swym 

zasięgiem prawie całe woj. świętokrzyskie) – projekt. 

 

 Cele ochrony środowiska na szczeblu powiatowym określają: 

- Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego 

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Opatowskiego 

- Program współpracy Powiatu Opatowskiego z Organizacjami Pozarządowymi 

 

 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 

krajowym, powiatowym istotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu, zostały w nim 

uwzględnione w całości. 
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5. Czynniki mogące pogorszyć stan środowiska objętego niniejszą analizą 

5.1. Pobór wód 

Działalność wydobywcza Kopalni „Wymysłów” oraz działalność Zakładu Przeróbczego 

kruszącego wydobyty urobek skalny, nie wymaga dostarczenia wody dla celów technologicznych. 

Dostarczenia wody wymagają cele socjalne pracowników. 

 Dotychczas potrzeby wodne były zaspokajane z własnego ujęcia wody – „Wymysłów” – 

wykonanego w pobliżu Zakładu Przeróbczego. Studnia ujmowała wody z utworów dewonu 

środkowego, jej zasobność dyspozycyjna wynosiła Qe = 112 m3/h przy depresji Se = 23 m. Ujęcie 

oprócz obiektów Kopalni obsługiwało wodociąg na terenie gminy Iwaniska. 

 Prowadzone odwodnienie wyrobiska górniczego spowodowało spadek wydajności ujęcia. 

Tereny sołectw obsługiwanych z tego wodociągu zostały podłączone do wodociągu grupowego 

„Kobylany”, czerpiącego wodę studiami położonymi na terenie miejscowości Kobylany. 

 Obecnie, planowane jest przeniesienie budynków zakładu, oraz likwidacja studni.  

 Woda niezbędna do celów socjalno – bytowych w Kopalni „Wymysłów” pobierana będzie, z 

gminnej sieci wodociągowej, na podstawie warunków określonych przez zarządzającego siecią oraz z 

rząpia, na cele prowadzonego na terenie kopalni zraszania (w tym: obiektów, dróg technologicznych, 

hałd i składowiska wyrobów gotowych). 

  

 Wodociąg „Kobylany”  obsługuje mieszkańców Kobylan, Kobylanki, Kochowa, Czernikowa 

Opatowskiego, Czernikowa Karskiego, Jagnina, Strzyżowic i Oziębłów. Z ujęcia zaopatrywani są też 

mieszkańcy gminy Iwaniska w miejscowościach: Krępa, Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Haliszka, 

Iwaniska, Zaldów, Kamienna Góra. Łącznie ok. 2600 mieszkańców. 

 Woda z ujęcia jest mętna na skutek wytrącania się związków żelaza, znacznie zabarwiona, o 

twardości wyłącznie węglanowej, wymaga uzdatniania ze względu na zawartość żelaza i manganu. 

 Ujęcie wody składa się z 4 studni. Studnie wykonane zostały w latach 1968 – 1988. Ujęcie 

posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości Qe = 85 m3/h, Se = 28,6 – 40,0 m. Zasoby 

zatwierdzone są dla studni Nr 3 zasadniczej i Nr 4 wspomagającej. Studnia Nr 1 jest awaryjna, studnia 

Nr 2 jest nieczynna od 1985 r., studnia Nr 4 jest nieeksploatowana od czasów jej wykonania. Woda z 

ujęcia uzdatniana jest ze względu na ponadnormatywną zawartość żelaza dla wód pitnych. 

 Na ujęciu funkcjonują dwa systemy zasilania w wodę – grawitacyjny i ciśnieniowy. Woda ze 

studni głębinowej po uzdatnieniu (po odżelazieniu) kierowana jest do zbiornika wyrównawczego w 

Kobylankach o pojemności 500 m3. Zbiornik zapewnia zapas wody w okresie najwyższego rozbioru, 

jednocześnie pełni rolę wieży ciśnień do zaopatrywania w wodę miejscowości niżej położonych. 

 Ujęcie może być eksploatowane z wydajnością eksploatacyjną studni Nr 3 Qe = 67,0 m3/h, 

przy Se = 28,6, jest to maksymalna godzinowa wydajność ujęcia. 
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5.2. Odprowadzanie ścieków 

Obecnie, na terenie sołectwa Kobylany nie ma czynnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni 

ścieków. System ten jest dopiero projektowany. Projektowana oczyszczalnia mechaniczno – 

biologiczna w Kobylanach przewidywana jest do obsługi południowo – zachodniej części gminy 

Opatów, w tym terenu objętego analizowaną zmianą studium. 

W granicach zmiany studium powstają ścieki socjalno – bytowe, oraz odprowadzane są wody 

z odwodnienia wyrobiska górniczego Kopalni Wymysłów. W granicach opracowania nie powstają 

ścieki przemysłowe. 

Ustalenia zmiany studium przewidują powiększenie terenów zabudowy produkcyjno – 

składowo – usługowej, jako funkcjonalnie powiązanego z prowadzeniem wydobycia kopaliny, nie 

przewidują w ich granicach nowych rodzajów przemysłu, mogących generować ścieki przemysłowe. 

Ustalenia zmiany studium przewidują oczyszczenie wszystkich powstających ścieków. Ścieki 

komunalne powstające w granicach opracowania będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, 

skąd będą wywożone są do najbliższej oczyszczalni ścieków. Docelowo ścieki sanitarno-bytowe mogą 

być odprowadzone siecią kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków, po jej zrealizowaniu. 

 

Wody z odwodnienia Kopalni odprowadzane są na podstawie pozwolenia wodnoprawnego. 

 Starosta Opatowski, Decyzją znak: ROŚ.I-6223/16/2007/ak z dnia 01.06.2007 r., udzielił 

Kopalniom Dolomitu S.A. w Sandomierzu, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód 

pochodzących z odwodnienia kopalni „Wymysłów” do cieku od Kobylan prowadzącego wody do 

rzeki Modliborki. Decyzja zezwala na: 

- zrzut w km 0+600 brzegu lewego, za pośrednictwem osadnika ziemnego o poj. 875 m3, a w 

przypadku wzrostu ilości odprowadzanych wód spowodowanych opadami atmosferycznymi i 

roztopami także osadnika o poj. 1 500 m3, wód pochodzących z odwodnienia poziomu 

III (+225 m n.p.m.) w ilości: Qśr. h = 240 m3/h, Qśr. d = 5760 m3/d, Qmax. h = 316 m3/h, 

- dopuszczalny skład wód do zrzutu: zawiesina ogólna – 35 mg/l. 

 Pozwolenia wodnoprawnego udzielono na okres 10 lat (tj. do 31.05.2017 r.), pod warunkami: 

- oczyszczania wód pochodzących z poziomu III w dwóch osadnikach ziemnych o poj. 875 m3 i 

1 500 m3, 

- prowadzenia pomiarów i rejestrowania ilości i jakości odprowadzanych wód, 

- utrzymywania urządzeń do oczyszczania i oprowadzania ścieków w dobrym stanie technicznym i 

technologicznym, 

- zapewnienia bieżącego utrzymania obudowy biologicznej koryta odbiornika oczyszczonych wód 

w pełnej drożności, koszenia skarp nie rzadziej niż 2x w roku na odcinku w km 1+690 do 

km 1+590 oraz w km 0+600 do km 0+500. 

 Ze względu na uzyskanie koncesji umożliwiających eksploatację niższych partii złoża 

wymagane jest uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 
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Obecnie na terenie opracowania nie ma systemu kanalizacji deszczowej. Ze względu na 

objęcie zmianą studium terenów przewidzianych pod wydobycie i przeróbkę surowców mineralnych, 

na analizowanym terenie nie przewiduje się budowy kanalizacji deszczowej. 

Wody opadowe odprowadzane z terenu zmiany studium muszą spełniać warunki określone w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r., w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800). 

 

5.3. Gromadzenie odpadów 

Odpady komunalne powstające na obszarze opracowania są zbierane do indywidualnych 

pojemników lub kontenerów i wywożone na międzygminne składowisko odpadów w Jańczycach w 

gminie Baćkowice. 

Utylizacja odpadów przemysłowych powstających na terenie zmiany studium odbywać się 

będzie w oparciu o indywidualne umowy i pozwolenia udzielone podmiotom gospodarczym 

wytwarzającym i przyjmującym odpady do utylizacji. 

 
 Dalsze funkcjonowanie kopalni „Wymysłów” będzie powodować, tak jak dotychczas, 

powstawanie pewnej ilości odpadów niebezpiecznych takich jak: oleje silnikowe, filtry olejowe, 

akumulatory, zużyte opony, odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne itp. 

 Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu posiadają pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

powstających w kopalni „Wymysłów”, wydane decyzją Starosty Opatowskiego znak: 

R.O.Ś.II.6220.1.2012 z 31.01.2012 r. 

 Głównym źródłem powstawania odpadów jest eksploatacja maszyn i urządzeń służących do 

wydobywania, transportu wewnętrznego oraz obróbki kopaliny w eksploatowanej kopalni. W ww. 

wymienionym pozwoleniu określono rodzaj i ilość wytworzonych opadów, dopuszczonych do 

wytworzenia w ciągu roku na terenie kopalni. 

Wszystkie odpady winny być segregowane i magazynowane w wydzielonych miejscach (poza 

wyrobiskiem) w pojemnikach, w miejscach utwardzonych, zabezpieczonych przed wpływem 

czynników atmosferycznych, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska wodno – 

gruntowego. Inwestor winien zapewnić odbiór wszystkich wytwarzanych na terenie prowadzonej 

działalności odpadów przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w gospodarce odpadami. 

 

 Na terenie kopalni powstają również odpady związane z cyklem produkcyjnym tj. skały 

płonne, konieczne do usuwania w trakcie eksploatacji, nadkład i naturalne zanieczyszczenia złożowe, 

tj. przerosty ilaste w występujących strefach krasowych. Tworzą je gliny, iły, piaski i rumosz skalny, 

które ze względu na nieprzydatność technologiczną wywożone były na zwałowisko zewnętrzne. 
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 Kopalnie Dolomitu S.A. w Sandomierzu posiadają program gospodarki odpadami 

wydobywczymi i na tej podstawie Marszałek Województwa Świętokrzyskiego wydał decyzję znak 

OWŚVI.7240.3.12.2012 z dnia 26.04.2012 r. w sprawie gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

Zgodnie z decyzją na kopalni prowadzony jest monitoring obiektu unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych, obejmujący m. in. pomiar poziomu wód podziemnych i badania substancji oraz 

parametrów wskaźnikowych (pH, przewodność elektrolityczna właściwa, chlorki, siarczany, 

substancje ropopochodne, zawiesina ogólna) na dopływie wód podziemnych; w studni kopanej 

znajdującej się na posesji w m. Wymysłów nr 67 oraz na odpływie w rząpiu oraz przed wylotem do 

osadnika i za osadnikiem, do których rurociągami odprowadzana jest woda z rząpia. Prowadzone są 

również badania substancji i parametrów wskaźnikowych w wodach odciekowych z obiektu (pH, 

przewodność elektroniczna właściwa) w Cieku od Kobylan. 

 

Działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinny być planowane, 

projektowane i prowadzone, tak aby: 

− zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływania 

na środowisko, 

− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstaniu 

odpadów, 

− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu 

nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi oraz należy prowadzić zbierane 

odpadów w sposób selektywny, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). 

 

5.4. Działalność górnicza i przemysłowa 

 Obszar objęty opracowaniem, ustalenia zmiany studium, przeznaczają pod: 

- teren potencjalnej eksploatacji złoża „Wymysłów” , o powierzchni 17,8211 ha, rozszerzonej do 

granic udokumentowanego złoża; eksploatacja w poszerzonych granicach jest możliwa po 

uzyskaniu zmiany obecnej koncesji na wydobycie kopaliny; 

- teren potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, o powierzchni 

ok.19,01 ha; rozumianej jako obszaru funkcjonalnie powiązanego z wydobyciem kopaliny; w 

sytuacji udokumentowania złoża w tych granicach obszary te docelowo, mogą stanowić 

przedmiot eksploatacji. 

 
 Obszar zmiany studium obejmuje w całości ustanowiony Koncesją obszar górniczy 

„Wymysłów III” (o powierzchni 12 ha 4 274 m2), oraz stanowi część ustanowionego terenu 

górniczego „Wymysłów III” (o powierzchni całkowitej 87 ha 9 300 m2). Koncesji na wydobycie, 

udzielono spółce Kopalnie Dolomitu S.A. z siedzibą w Sandomierzu, przez Wojewodę 

Świętokrzyskiego Decyzją znak: ŚR.V.7412-4/03 z dnia 15.04.2003 r., zmienionej Decyzją Marszałka 
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Województwa Świętokrzyskiego znak:OWŚ.V.7511-14/09 z dnia 13.08.2009 r., zmienionej Decyzją 

Marszałka Województwa Świętokrzyskiego znak:OWŚ-V.7422.38.2016 z dnia 02.09.2016 r., koncesji 

udzielono do 31.12.2021 r. 

 Koncesja przewiduje, że eksploatacja wapieni ze złoża „Wymysłów” prowadzona będzie: 

- w granicach ustanowionego obszaru górniczego, do głębokości nie przekraczającej spągu 

udokumentowanego złoża, tj. do rzędnej +210 m n.p.m; 

- metodą odkrywkową, systemem ścianowym, w wyrobisku stokowo – wgłębnym, na czterech 

poziomach eksploatacyjnych, tj. na trzech istniejących założonych na rzędnych: +253 m n.p.m. 

(I poz.), +241 m n.p.m. (II poz.) i +225 m n.p.m. (III poz.) oraz na jednym projektowanym na 

rzędnej +210 m n.p.m. (IV poz.), która stanowi spąg złoża; 

- przy użyciu materiałów wybuchowych z zastosowaniem jako metody podstawowej strzelania 

długimi otworami odchylonymi od pionu nie więcej niż o 20°; 

- w oparciu o projekt zagospodarowania złoża. 

 Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

- prowadzenia eksploatacji złoża zgodnie z zasadami techniki górniczej, z zachowaniem 

stateczności skarp roboczych w wyrobisku górniczym (w celu wyeliminowania obrywów lub 

osunięć skał) oraz odpowiedniego wyprzedzenia pomiędzy urabianymi ścianami; 

- zachowania półek między końcowymi skarpami w złożu; 

- projektowania i wykonywania robót strzałowych do urabiania kopaliny w sposób wykluczający 

ich oddziaływanie na obiekty budowlane nie stanowiące własności przedsiębiorcy, z 

uwzględnieniem posiadanych ekspertyz określających parametry robót strzałowych, w tym 

dopuszczalne wielkości ładunków materiałów wybuchowych oraz zasięgi strefy oddziaływań od 

robót strzałowych; 

- zachowania wymogów bezpieczeństwa powszechnego przy prowadzeniu działalności górniczej 

na złożu „Wymysłów” oraz ochrony mienia przed skutkami robót strzałowych; 

- zachowania, zgodnie z Polską Normą PN-G-02100, 10,0 m pasa ochronnego dla zabezpieczenia 

drogi oznaczonej nr ewid. 603, przebiegającej poza wschodnią granicą obszaru górniczego; 

- prowadzenia bieżącej ewidencji wielkości wydobycia wapieni ze złoża. 

 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania warunków ustalonych decyzją Burmistrza 

Miasta i Gminy w Opatowie z dnia 25.05.2016 r ., znak: RG-VI-6220.2.2015. o środowiskowych 

uwarunkowaniach, dotyczących wydobycia kopaliny, tj.: 

- wydobywaniu kopaliny ze złoża w max ilości do 1 000 tys.t./rok 

- niewykonywaniu w porze nocnej prac polegających na zwałowaniu mas ziemno-skalnych na 

zwałowisku zewnętrznym jak również robót strzałowych; 

- utwardzaniu i zraszaniu dróg technologicznych w obrębie kopalni, w celu zminimalizowania 

emisji niezorganizowanej pyłów do powietrza; 

- ograniczenie czasu jałowej pracy silników pojazdów, urządzeń i maszyn wydobywczych podczas 

postoju; 
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- prowadzenie działalności górniczej przy użyciu sprawnych technicznie pojazdów, maszyn i 

urządzeń, w celu wyeliminowania zanieczyszczenia gruntu i wód substancjami ropopochodnymi 

oraz zminimalizowania emisji spalin i propagacji hałasu; 

- przeprowadzanie na każdej zmianie roboczej kontroli technicznej układów paliwowych w 

maszynach i urządzeniach pracujących w kopalni, w tym również szczelności obudów 

mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej; 

- wykonywaniu wszelkich napraw maszyn i urządzeń, które mogą powodować zanieczyszczenie 

środowiska gruntowo-wodnego poza wyrobiskiem; 

- natychmiastowym przerwaniu robót górniczych w przypadku wykrycia w nadkładzie lub złożu 

śladów kultury materialnej i powiadomienia o znalezisku właściwych organów. 

 

 Na zlecenie Przedsiębiorcy, z uwagi na bliskość zabudowań wsi Wymysłów (sołectwo 

Kobylany) znajdujących się na północ od granic obszaru górniczego, opracowana została przez 

Główny Instytut Górnictwa w Katowicach ekspertyza mająca na celu ustalenie wielkości ładunków, 

które nie powodują szkodliwych drgań na konstrukcję budynków. W oparciu o w/w ekspertyzę 

ładunki materiałów są tak dobierane, aby strefa drgań sejsmicznych wynosiła: 

- na kierunku północnym, tj. od strony wsi – 220 m,  

- na pozostałych kierunkach – 280 m. 

 
 Wydobycie surowców w kopalni odkrywkowej jest istotną ingerencją w środowisko. 

Wydobycie, prowadzone jest dla potrzeb przemysłu produkcji mineralnych materiałów – głównie 

kruszywa łamanego, powoduje trwałe zmiany ukształtowania terenu, w postaci rozległych wyrobisk, 

hałd nadkładu, konieczności wykonania dróg technologicznych i zakładów przeróbczych. Wydobycie 

surowców wiąże się z wzrostem hałasu i zapylenia powietrza. Może też potencjalnie przyczyniać się 

do powstania szkód budowlanych i może potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo okolicznej 

ludności. Wydobycie wymaga odwodnienia wyrobiska, co wywołuje wpływ na poziom zwierciadła 

wody w dewońskim zbiorniku GZWP „Włostów”. 

 Z drugiej strony, występowanie złóż kopalin podnosi wartość ekonomiczną terenu i stwarza 

źródło dochodu dla budżetu gminy. Eksploatacja prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami 

gwarantuje zachowanie ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie przestrzenią i zachowanie jej 

walorów ekonomicznych. 

 
 Zmiana studium, dla wprowadzanej zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, 

oznaczonej symbolem PSU, określa minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku 

do powierzchni działki budowlanej wynoszący 5%; dla terenu wydobycia zmiana studium nie określa 

minimalnego udział powierzchni biologicznie czynnej. 

 Zmiana studium, dla terenu oznaczonego symbolem PSU, dopuszcza lokalizację budynków i 

urządzeń o gabarytach i zadaszeniach wynikających z funkcji i technologii lokalizowanych obiektów. 

W zagospodarowaniu terenu oznaczonego symbolem PSU, należy uwzględnić zagrożenia wynikające 
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z występowania na analizowanym terenie obszarów predysponowane do powstawania osuwisk, 

wyznaczonych na podstawie projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO). 

 

 W 2014 r., na zlecenie Przedsiębiorcy, wykonano „Dodatek Nr 2 do dokumentacji 

geologicznej złoża wapieni dewońskich „Wymysłów” w kat. C1”, w którym obniżono granicę 

spągową złoża do poziomu 210 m n.p.m. oraz poszerzono istniejące granice złoża w kierunku 

południowym. 

 Zmiana studium, uwzględnia poszerzony zasięg złoża, oraz przewiduje możliwość 

prowadzenia eksploatacji w jego granicach. Poszerzenie terenu eksploatacji złoża będzie wymagać 

przeniesienia istniejącego zakładu przeróbczego do nowej lokalizacji, poza południową granicą złoża. 

Przewiduje się zastosowanie takich metod i technologii wydobycia i przeróbki kopaliny, aby ich 

skutki dla środowiska nie wykraczały poza granice aktualnie ustanowionego terenu górniczego. 

 W celu zmniejszenia niekorzystnego wpływu zakładu górniczego na środowisko, w programie 

inwestycji należy stosować nowoczesne, dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i 

organizacyjne, umożliwiające eliminowanie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na 

poszczególne elementy środowiska, zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania 

inwestycji. 

 
Zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko złoże „Wymysłów” jest eksploatowane 

od 1972 r. Złoże jest udostępnione od zachodu i obecnie urabiane trzema poziomami o rzędnych około 

+ 253 m, + 241 m i + 225 m. Docelowy poziom + 210 m jest przewidywany do eksploatacji w 

przyszłości. 

 Prace związane z eksploatacją złoża podzielone są na: 

- roboty udostępniające, 

- eksploatację złoża, 

- zagospodarowanie mas ziemnych i skalnych. 

 W ramach prac przygotowawczych do dalszej eksploatacji prowadzone będzie zdejmowanie 

nadkładu w zakresie przewidzianym do eksploatacji. Pozostały do zdjęcia nadkład urabiany będzie 

koparką jednonaczyniową, ładowany na samochody i wywożony na zwałowisko wewnętrzne 

zlokalizowane na spągu najniższego poziomu. 

 W celu rozpoczęcia eksploatacji południowej części złoża konieczne będzie także 

przemieszczenie mas ziemnych i skalnych zdeponowanych na zwałowisku południowo – wschodnim 

do wewnątrz wyrobiska, po wyeksploatowaniu północno- zachodniego narożnika złoża, do 

docelowego spągu. 

 Kopalnia „Wymysłów” jest typu stokowo-wgłębnego. Złoże jest urabiane przy pomocy 

materiałów wybuchowych, a metodą podstawową jest strzelanie długimi otworami. Otwory strzałowe 

o średnicy ok. 90 – 105 mm i kącie nachylenia 70- 80° wykonywane są przy pomocy mobilnej 

wiertnicy. 
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Poza strzelaniem podstawowym stosowane są strzelania krótkimi otworami pionowymi i poziomymi, 

jako tzw. metody pomocnicze. Do urabiania progów skalnych, rozbijania brył nadgabarytowych i 

ramowania ścian stosowany jest również młot hydrauliczny, zamontowany na wysięgu koparki 

gąsienicowej. 

 Odstrzelony urobek jest ładowany koparkami i ładowarkami na samochody samowyładowcze. 

Urobek z poz. I oraz poziomów II, III i IV jest i będzie w większości transportowany do zakładu 

przeróbczego przy pomocy samochodów samowyładowczych o ładowności do 50 ton. Niewielka ilość 

(10-15 %) uzyskanego urobku jest sprzedawana bezpośrednio spod ściany wyrobiska jako kamień 

łamany. 

 W zakładzie przeróbczym, znajdującym się poza wyrobiskiem, pozyskany z kopalni urobek 

zostaje przekruszony i posortowany. Aktualnie Przedsiębiorca planuje wybudowanie nowego zakładu 

przeróbczego zlokalizowanego za południową granicą złoża. Zakład ten będzie składał się z: kosza 

zasypowego z podawaczem, rusztu rolkowego, kruszarki wstępnej, 4 przesiewaczy, kruszarki wtórnej 

i taśmociągów. 

 Nadkład nad złożem „Wymysłów” zalega nad południową (dodokumentowaną) częścią złoża 

oraz nieznacznie wschodnią. Powierzchnia nadkładu pozostałego do zdjęcia (znad terenu 

przewidzianego do eksploatacji) wynosi: 5,2080 ha. Średnia miąższość nadkładu wynosi ona 7,4 m. 

Nad złożem „Wymysłów” pozostało jeszcze 385 393 m3 nadkładu. 

 W południowo – wschodniej części dodokumentowanego złoża znajduje się nieczynne 

zwałowisko mas ziemnych i skalnych. Materiał ten zgromadzony w ilości ok. 47 300 m3 musi być 

usunięty znad złoża. 

 Wykonywane w kopalni roboty strzałowe przy użyciu materiałów wybuchowych powodują 

zagrożenia wynikające ze: 

- wstrząsów (drgań parasejsmicznych) powstałych w wyniku detonacji materiału wybuchowego, 

- rozrzutu odłamków skalnych, 

- działania udarowej fali powietrznej. 

 Wielkość promienia strefy szkodliwych drgań parasejsmicznych zależy od wielkości 

stosowanych ładunków materiałów wybuchowych używanych przy strzelaniu. Dobierane są one w 

oparciu o ekspertyzy rzeczoznawcze GiG Katowice wykonane w latach 2000 i 2009.  

 Strefy rozrzut odłamków skalnych są większe dla poziomów wydobywczych położonych 

bliżej powierzchni terenu. W przypadku urabiania fragmentów złoża usytuowanych przy północnej 

granicy złoża ładunki będą dobierane w oparciu w/w ekspertyzy w taki sposób, aby strefy rozrzutu 

odłamków skalnych nie obejmowały budynków mieszkańców Wymysłowa. Mieszkańcy sołectwa 

objęci są przez kopalnię programem zryczałtowanych odszkodowań, niezależnie od tego czy na 

terenie posesji zanotowano szkodliwy wpływ wydobycia czy też takiego nie było. Działania te łagodzą 

konflikty mogące zaistnieć między mieszkańcami a zakładem. 
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 Docelowe wydobycie w kopalni „Wymysłów” będzie wynosiło rocznie od 500 tys. ton do 

1000 tys. ton, z tym, że 750 tys. ton na zakładzie stacjonarnym, a 250 tys. ton na mobilnym. 

Przewiduje się więc, że eksploatacja złoża potrwa od 9 do maksymalnie 17 lat. 

 Wyrobisko górnicze, po zakończeniu odwadniania będzie zbiornikiem wodnym poprzez 

samoczynne napełnienie wodą. Skarpy wyrobiska otrzymają obudowę biologiczną, a zwałowiska, po 

ogólnym uporządkowaniu wierzchowin i skarp, powinny zostać zadrzewione. 

 W okresie prowadzenia eksploatacji nie przewiduje się prowadzenia rekultywacji na terenie 

wyrobiska, ponieważ musi być przez cały czas odwadniane i prowadzone będzie tam zwałowanie 

wewnętrzne, na spągu najniższego poziomu wydobywczego. Kopalnia powinna opracować projekt 

rekultywacji terenu w kierunku wodno-przyrodniczym. 

 Zwałowisko północne, obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, jest obecnie w 

końcowej fazie formowania i niebawem będzie można na nim przeprowadzić prace rekultywacyjne. 

Kopalnia Dolomitu S.A. w Sandomierzu uzyskała Decyzją Starosty Opatowskiego 

znak:G.II.6122.2.2015 z dnia 26.11.2015, zgodę na zmianę ustalonego przez Urząd Powiatowy w 

Opatowie, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa i Skupu, w postępowaniu administracyjnym znak:PBG-OT-

4411/8/74 kierunku rekultywacji gruntów terenów pogórniczych zakładu górniczego „Wymysłów” z 

kierunku rolnego na kierunek przyrodniczy. Decyzja obejmuje części zakładu górniczego, w granicach 

północnego zwałowiska zewnętrznego, powstałego w wyniku działalności górniczej. 

 Zwałowisko południowo – wschodnie, gdy tylko zostaną spełnione warunki do rozpoczęcia 

zwałowania wewnętrznego, zostanie przemieszczone do wyrobiska. 

 
 Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcie polega na 

poszerzeniu dotychczasowej eksploatacji złoża wapieni dewońskich „Wymysłów” w kierunku 

południowo - wschodnim, o powierzchnię ok. 7 ha oraz obniżeniu dolnej granicy eksploatacji złoża do 

rzędnej +210 m n.p.m. Zakres zamierzenia obejmuje również budowę nowego zakładu przeróbczego 

(składającego się z kosza zasypowego z podawaczem, rusztu rolkowego, kruszarki wstępnej, 

4 przesiewaczy, kruszarki wtórnej i przenośników taśmowych), zlokalizowanego poza południową 

granicą złoża. Poszerzenie zakresu wydobycia w kierunku południowo – wschodnim wiązać się 

będzie z: 

– likwidacją istniejącego zakładu przeróbczego oraz budową nowego zakładu i składowiska 

wyrobów gotowych wraz z infrastrukturą techniczną, 

– likwidacją budynków administracyjnych, 

– likwidacją południowo-wschodniego tymczasowego zwałowiska nadkładu, 

– wprowadzeniem do wyrobiska mobilnego zakładu przeróbczego, 

– zmianą sieci dróg transportowych w obrębie kopalni oraz zakładu przeróbczego. W związku 

z zamiarem przeniesienia zakładu przeróbczego planuje się również zmianę przeznaczenia części 

gruntów leśnych, na powierzchni ok. 2 ha, przylegających do złoża na przemysłowe. 
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 Teren planowanego poszerzenia eksploatacji złoża w kierunku południowo – wschodnim oraz 

teren planowanego zakładu przeróbczego wraz z infrastrukturą techniczną stanowi głównie tereny 

kopalniane wraz z zabudowaniami przemysłowymi. Eksploatacja złoża „Wymysłów” prowadzona 

będzie nadal systemem odkrywkowym, w wyrobisku stokowo – wgłębnym, poniżej zwierciadła wód. 

Złoże eksploatowane będzie do poziomu ok. +210 m n.p.m. Główna przeróbka kopaliny odbywała się 

będzie w w/w nowoprojektowanym zakładzie przeróbczym. Kopalnia „Wymysłów” pracować będzie 

średnio 250 dni w roku na trzy zmiany – 24 godziny/dobę. Zasoby operatywne złoża „Wymysłów” w 

nowych granicach wynoszą ok. 9 000 000 Mg. Przy max. rocznym wydobyciu (ok. 1 000 000 Mg/rok 

i max. 4 000 Mg/dobę) kopalnia będzie działać min. 9 lat. W wyniku eksploatacji złoża „Wymysłów” 

powstanie wyrobisko poeksploatacyjne o głębokości do ok. 63 m.  

 Parametry robót strzałowych winny być tak dobierane aby szkodliwe oddziaływanie od robót 

strzałowych nie obejmowało terenów zabudowanych, w tym położonych najbliżej zabudowań w 

kierunku północnym (Wymysłów obr. Kobylany, gm. Opatów), południowym (obr. Krępa, gm. 

Iwaniska) oraz północno - wschodnim (obr. Kobylany). 

 Rekultywacja prowadzona będzie w kierunku wodno – przyrodniczym lub innym 

wyznaczonym w drodze decyzji kierunku rekultywacji. 

 

5.5. Komunikacja 

Ważnym zagadnieniem są zanieczyszczenia pochodzące od komunikacji drogowej. Dużą 

przeszkodą w omówieniu tej kwestii jest brak stosownych pomiarów wykonywanych na terenie 

gminy. W przypadku dróg o zwiększonym natężeniu ruchu należy liczyć się z okresowo 

podwyższonymi, ale prawdopodobnie nie przekraczającymi norm, stężeniami węglowodorów, tlenku 

węgla, tlenków azotu, ozonu, aldehydów, pyłów i metali, w tym zwłaszcza ołowiu. Istotne znaczenie 

ma również zapylenie powstające na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Komunikacja jest 

też istotnym źródłem hałasu. 

Ustalenia zmiany studium nie przewidują budowy nowych dróg. Obsługa terenów po raz 

pierwszy wprowadzanych do opracowania realizowana będzie z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 

wykonanych i planowanych do realizacji w granicach aktualnie obowiązującego studium. 

 
 Obszar objęty zmianą studium będzie obsługiwany komunikacyjnie, tak jak i obecnie, przez 

drogę gminną nr 358113T relacji Kobylany – Mydłowiec (o znaczeniu lokalnym), łącząca się w 

miejscowości Kobylany z drogą wojewódzką Nr 757 relacji Opatów - Iwaniska - Staszów - Stopnica. 

 
Inwestycje drogowe umieszczone w aktualnym studium umożliwiają bezpieczną komunikację 

drogową, o uregulowanej płynności ruchu a tym samym ograniczające emisję zanieczyszczeń, 

wzrastającą przy konieczności częstych zatrzymań i zmian prędkości ruchu.  
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5.6. Hałas 

 Hałasem nazywamy niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe drgania 

akustyczne działające za pośrednictwem powietrza na narząd słuchu i inne zmysły człowieka. 

 
a) Hałas przemysłowy 

Wydobycie, przeróbka kopaliny, jak i jej transport związany będzie z emisją hałasu. 

Głównymi emitorami hałasu na terenie kopalni są maszyny i urządzenia w Zakładzie Przeróbczym i 

Mobilnym Zestawie Krusząco - Sortujący (MZP – wyrobisko). Na terenie Kopalni grupę ruchomych 

źródeł hałasu stanowi transport technologiczny, tj.: ładowarka, koparka, wiertnica, spycharka, wozidła 

technologiczne oraz samochody ciężarowe. Występują też źródła hałasu impulsowego, związane z 

zastosowaniem metod strzałowych. 

 Przedmiotowa kopalnia nadal będzie funkcjonowała w porze dziennej jak i w porze nocnej. 

 Oddziaływanie kopalni w zakresie emisji hałasu oraz pyłów i gazów będzie zmienne w czasie 

i uzależnione od poziomu eksploatacji. Najbardziej niekorzystne oddziaływania wystąpią podczas 

pracy na poziomie terenu. 

 
Najbliższe tereny chronione akustycznie, znajdują się po północnej stronie terenu objętego 

granicą zmiany studium, we wsi Wymysłów (obr. Kobylany), graniczącej z terenem opracowania od 

strony północnej, oraz w sołectwa Krępa Dolna (gmina Iwaniska), graniczącej od południowego 

zachodu z terenem objętym projektowaną zmianą studium. 

 
 W Raporcie dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu. W obliczeniach uwzględniono 

wszystkie źródła hałasu, w tym funkcjonujący tylko w porze dziennej Węzeł Betoniarski, położony na 

południe od terenu kopalni. Analizy rozprzestrzeniania się hałasu dokonano dla wariantu stanu 

obecnego oraz dla wariantu docelowego po udostępnieniu złoża w nowych granicach i podczas 

przeróbki kopaliny w nowym zakładzie przeróbczym oraz na zestawie krusząco – sortującym 

usytuowanym w wyrobisku. W raporcie, do analizy przyjęto wydobycie i przerób kopaliny w ilości 

nie przekraczającej 1 000 000 Mg/rok i max 4 000 Mg/dobę. 

 Analizując osiągnięte wyniki dla poszczególnych wariantów obliczeniowych w raporcie 

stwierdzono, że przedsięwzięcie generalnie nie spowoduje wpływu na obecnie istniejący klimat 

akustyczny w okolicy kopalni. Generalnie przeniesienie się z frontem robót w kierunku południowym 

spowoduje spadek uciążliwości w rejonie północnym i północno - wschodnim kopalni oraz wzrost 

uciążliwości w rejonie południowym. Analiza obliczeniowa stanu docelowego wykazała konieczność 

zastosowania wału ekranującego hałas, który znajdować się będzie od strony południowej zakładu 

przeróbczego. Analiza punktowego źródło hałasu – wiertnicy wykazała, że jej praca poniżej rzędnej 

terenu (niższe poziomy eksploatacji) nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych w 

porze nocy. Oddziaływanie akustyczne prac wydobywczych będzie zmienne w czasie i uzależnione od 
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poziomu eksploatacji. Rozprzestrzenianie się hałasu i zapylenie ograniczane będą również skarpami 

otaczającymi wyrobisko ze wszystkich stron, jak również tymczasowym północnym zwałowiskiem 

zewnętrznym. 

 
 W Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nałożono na Inwestora warunek 

wykonania wału ziemnego (ochronnego) o wysokości min. 8 m od strony południowej zakładu 

przeróbczego i magazynu kruszyw, na całej długości występowania tych obiektów, co spowoduje 

ograniczenie rozprzestrzenia się dźwięku w kierunku zabudowań znajdujących się na południe od 

kopalni. Decyzja wprowadza zakaz prowadzenia prac wiertniczych na pierwszym poziomie 

eksploatacyjnym w porze nocy oraz zwałowania mas ziemnych na zwałowisku północnym 

i związanego z tym transportu. Ponadto wstępną przeróbkę bezpośrednio wydobytej kopaliny 

(mobilnym zestawem krusząco – sortującym), należy przeprowadzać wyłącznie w wyrobisku. 

 Biorąc pod uwagę powyższe założenia, przewiduje się, że hałas emitowany do środowiska z 

terenu kopalni w punktach obserwacyjnych (tj. tereny najbliższej zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej i zagrodowej) nie przekroczy dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie 

hałasu, w porze dnia i nocy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.  

 
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nakłada na 

Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu, zgodnie z decyzją 

należy wykonać pomiary hałasu na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej, 

w szczególności zlokalizowanych na północ, północny – wschód i południe od granic złoża 

„Wymysłów”. Analizę tę Inwestor powinien przedstawić właściwemu organowi w terminie 

24 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji złoża „Wymysłów” (w poszerzonych granicach) oraz 

rozpoczęcia użytkowania zakładu przeróbczego w nowej lokalizacji. 

 
 Projektowana zmiana studium uwzględnia powyższe analizy i zalecenia i wskazuje, że 

projektowane wydobycie kopaliny ze złoża „Wymysłów” oraz działalność produkcyjno-składowo-

usługowa w granicach terenu objętego zmianą studium, wymaga uwzględnienia ochrony klimatu 

akustycznego, poprzez nie przekraczanie dopuszczalnych norm hałasu, na terenach zabudowy 

zagrodowej zlokalizowanej na pograniczu z terenem górniczym, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

b) Hałas pochodzący od linii elektroenergetycznych 

 Wpływ na poziom hałasu mają także linie elektroenergetyczne oraz stacje 

elektroenergetyczne. Intensywność hałasu z linii i stacji elektroenergetycznych zależy przede 

wszystkim od warunków atmosferycznych, przy czym w czasie suchej pory hałas osiąga niższe 

wartości niż podczas pogody deszczowej z dużą wilgotnością powietrza. Podstawowym źródłem 

hałasu na stacjach elektroenergetycznych są sprężarki stosowane do napędu łączników oraz 
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transformatory, a przede wszystkim wentylatory chłodzące te urządzenia. Istotnym źródłem 

krótkotrwałego hałasu są wyłączniki powietrzne w momencie zadziałania. Źródłem hałasu, chociaż o 

mniejszym poziomie, jest również ulot z elementów wysokonapięciowych. 

 

c) Hałas komunikacyjny 

 W granicach opracowania hałas komunikacyjny będzie nasilał się wzdłuż głównych tras 

komunikacyjnych. Obszar objęty zmianą studium będzie obsługiwany przez drogę gminną nr 358113T 

relacji Kobylany – Mydłowiec (o znaczeniu lokalnym), łącząca się w miejscowości Kobylany z drogą 

wojewódzką Nr 757 relacji Opatów - Iwaniska - Staszów - Stopnica. 

 Obniżanie hałasu komunikacyjnego można osiągnąć poprzez: budowę obwodnic, odnowę 

nawierzchni drogowych, obiektów mostowych, remonty i modernizacje odcinków dróg, budowę 

ekranów akustycznych. 

 

5.7. Emisja pól elektromagnetycznych 

 Na stan środowiska i zdrowie mieszkańców wpływa emisja pól elektromagnetycznych. Pola 

elektromagnetyczne emitują wszystkie urządzenia wytwarzające, przetwarzające i przesyłające energię 

elektryczną. Częstotliwość emitowania promieniowania elektromagnetycznego waha się w granicach 

od 30 kHz do 300 GHz. Przy długotrwałym oddziaływaniu pól elektromagnetycznych o dużych 

poziomach i częstotliwościach występują zakłócenia w funkcjonowaniu organizmu, zwłaszcza w 

pracy układów krążenia i nerwowego, powodujące dolegliwości i zmniejszenie odporności organizmu. 

 Dopuszczalne wartości parametrów fizycznych pól elektromagnetycznych określa 

Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 30 października 2003 r w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 

poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

 W granicach zmiany studium znajdują się fragmenty: istniejących linii elektroenergetycznych 

15 kV; oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV. 

 Przedsiębiorca podejmie działania mające na celu skablowanie linii elektroenergetycznej i 

poprowadzenie jej poza wschodnią granicą obszaru górniczego.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przed 

promieniowaniem i hałasem obowiązują ograniczenia przy lokalizacji obiektów wynikające z 

obowiązujących przepisów i dotyczą przestrzegania poniższych minimalnych odległości od 

istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych: 

- od linii 15 kV – 5,0 m od skrajnego przewodu przy przewodach gołych i 1,5 m przy przewodach 

izolowanych, 

- od stacji transformatorowych 15/0,4 kV – wnętrzowych 15,0 m, słupowych – 5,0 m. 
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Źródłem silnych pól elektromagnetycznych są stacje bazowe telefonii komórkowej. Na 

terenie opracowania nie występują stacje bazowe. Teren opracowania znajduje się w zasięgu 

działających operatorów telefonii komórkowej. Ustalenia zmiany studium nie wprowadzają nowych 

obiektów telekomunikacyjnych. 

Charakterystyka anten stacji bazowych kształtowana jest tak, aby sygnał emitowany poza 

kierunkiem maksymalnego promieniowania był silnie wytłumiony. Obszarami, na których odnotowuje 

się niebezpiecznie wysokie poziomy gęstości mocy w otoczeniu stacji bazowych, są jedynie miejsca 

położone w wiązce głównej anteny w odległości do 20 ÷ 30 m od niej. Według danych literaturowych 

promieniowanie stacji bazowych jest relatywnie słabe i wnosi jedynie dodatkową składową do 

całkowitego tła elektromagnetycznego nie stanowiąc, zatem szczególnego zagrożenia. 
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6. Ocena stanu środowiska w granicach opracowania 

6.1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu 

 Ustalenia zmiany studium określają docelowy model zagospodarowania przestrzennego w 

granicach opracowania. Niniejsza zmiana studium poszerza zasięg przestrzenny zabudowy 

produkcyjno – składowo – usługowej (o tereny dotychczas użytkowane rolniczo lub leśnie), oraz 

wprowadza powiększony teren potencjalnej eksploatacji złoża „Wymysłów” na terenie obecnej 

działalności przemysłowej kopalni (aktualnych hałd i składu wyrobów gotowych), dostosowany do 

granic udokumentowanego złoża. 

 Szczegółowe zasady realizacji dla poszczególnych terenów zostaną określone w późniejszych 

dokumentach tj. 

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru, na etapie którego można uzyskać 

zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

- planie zagospodarowania złoża „Wymysłów”, 

- aktualizacji koncesji na wydobycie, dostosowującej obszar górniczy do nowych granic 

udokumentowanego złoża, 

- szczegółowym planie ruchu górniczego. 

 
 Sytuacja terenów objętych opracowaniem, których stan podlega modyfikacji na podstawie 

ustaleń zmiany studium, nie ulegnie znaczącym zmianą, gdyż stanowią one obszar w całości położny 

w zasięgu aktualnego terenu górniczego, objętego przewidywanym wpływem aktualnie prowadzonych 

prac górniczych w czynnej kopalni wapieni „Wymysłów”, działającej w ramach udzielonej koncesje 

na wydobycie. Złoże jest stale eksploatowane. 

Wprowadzenie zmian wynikających z zakresu opracowania usankcjonuje powiększenie 

istniejącego wyrobiska kopalni „Wymysłów” do terenu wyznaczonego aktualną dokumentacją 

geologiczną złoża, do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Wniesienie aktualnych granic 

złoża do opracowania wynika z art. 95, art. 104 oraz art. 208 Prawa geologicznego i górniczego i jest 

obowiązkowe dla dokumentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Tereny planowanego powiększonego wyrobiska kopalni „Wymysłów” stanowią tereny 

przemysłowe, przeznaczone w aktualnie obowiązującym dokumencie studium pod zabudowę 

produkcyjno – składowo – usługową. Grunty humusowe zalegają jako nadkład nad udokumen-

towanym złożem i zostaną usunięte na hałdę tymczasową. Złoża surowców mineralnych podlegają 

zasadzie racjonalnego gospodarowania złożem, wyznaczoną przez Prawo geologiczne i górnicze. 

 W celu racjonalnego wykorzystania udokumentowanego złoża „Wymysłów”, racjonalne 

gospodarczo jest przeznaczenie terenu udokumentowanego złoża do wydobycia, pod warunkiem 

uniknięcia znaczącego wpływu prowadzonej eksploatacji na zdrowie i bezpieczeństwo ludności oraz 

na walory istniejącego środowiska przyrodniczego. 
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6.2. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

 Obszar zmiany studium ograniczony jest do terenu stanowiącego część obowiązującego terenu 

górniczego „Wymysłów III”. Łączna powierzchnia zmiany studium wynosi ok.39,60 ha. 

 
 W granicach zmiany studium znalazły się przedsięwzięcia określone w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), wymagające uruchomienia procedury przeprowadzenia 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zaliczane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§ 1 ust. 2 rozporządzenia). 

 
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem do przedsięwzięć znajdujących się w granicach 

zmiany studium, mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko należą: 

- instalacje do przerobu kopalin inne niż wymienione w § 2 ust.1, pkt 26, (§ 3 ust. 1, pkt 39 

rozporządzenia); 

- wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, 

bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: 

• w odległości nie większej niż 250 m od terenów o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, (§ 3 ust. 1 pkt 40 lit. a, tiret piąty 

rozporządzenia), 

• jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych, (§ 3 ust. 1 pkt 40 

lit. a, tiret szóste rozporządzenia), 

• z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha, lub o wydobyciu większym niż 

20 000 m3/rok, inne niż wymienione w lit. a (§ 3 ust. 1 pkt 40 lit. b rozporządzenia); 

− zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa wraz z 

towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: 1,0 ha na obszarach 

innych niż wymienionych w lit. a, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się 

powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnię przeznaczoną 

do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia, (§ 3 ust.1, pkt 52, lit. b rozporządzenia); 

− wylesienia mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu, o powierzchni nie mniejszej niż 

1 ha, inne niż wymienione w pkt 86, (§ 3 ust.1, pkt 87 rozporządzenia). 

 

 Analizowane przedsięwzięcie wiąże się bezpośrednio z wykorzystaniem zasobów środowiska, 

jakim jest eksploatowane wapienie dewońskie ze złoża „Wymysłów”. 

 

 Powiększenie terenu potencjalnej eksploatacji złoża „Wymysłów”, wprowadzony niniejszą 

edycją zmiany studium wynosi ok. 7 ha. W efekcie końcowym, łącznie z terenem aktualnego 

wyrobiska kopalni, teren potencjalnej eksploatacji złoża „Wymysłów” wyniesie 17,8211 ha. 
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 Teren potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, wnoszonego do 

niniejszej edycji zmiany studium wyniesie ok. 19,01 ha. Ustalenia zmiany studium nie przewidują 

wprowadzenia na analizowanym terenie innych działalności przemysłowych, nie związanych z 

wydobyciem i przeróbką wapieni ze złoża „Wymysłów”. 

  
 Opisy poszczególnych przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na środowisko zostały 

określone w odpowiednich rozdziałach niniejszej prognozy. 

 
 Dla realizacji przedsięwzięcia pn.: ,,Poszerzeniu zakresu eksploatacji złoża wapieni 

dewońskich „Wymysłów” wraz z budową zakładu przeróbczego oraz pozostałej infrastruktury 

technicznej”, objętej ustaleniami niniejszej zmiany studium, a zaliczonej do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, podlegających ocenie w prognozie oddziaływania 

na środowisko, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (znak: RG-VI.6220.2.2015, z dnia 25.05.2016 r.), której zalecenia zostały 

uwzględnione w niniejszym opracowaniu. 
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7. Oddziaływanie ustaleń projektu na środowisko 

7.1. Wpływ przewidywanych oddziaływań na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy 

o ochronie przyrody 

a) Wpływ na Parki Krajobrazowe i Obszary Chronionego Krajobrazu 

Wydobycie wapieni w granicach obszaru górniczego „Wymysłów III”, prowadzone jest poza 

granicami ustanowionych Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu.  

Najbliżej od obszaru zmiany studium znajdują się: 

- Jeleniowski Park Krajobrazowy, położony w kierunku północno – zachodnim od granic zmiany 

studium, w odległości 8,21 km, 

- otulina Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego, położona w kierunku północno – zachodnim od 

granic zmiany studium, w odległości 5,37 km, 

- Jeleniowsko – Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, położony kierunku południowo– 

zachodnim od granic zmiany studium, w odległości 4,66 km, 

- Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu, położony kierunku północno – zachodnim od granic 

zmiany studium, w odległości 5,28 km, 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej, położony kierunku północnym od granic 

zmiany studium, w odległości 11,63 km. 

 

Wydobycie wapieni ze złoża „Wymysłów”, jak i potencjalne skutki wydobycia nie obejmą 

swym zasięgiem terenów wymienionych form ochrony przyrody. Tereny te znajdują się poza 

wyznaczonym aktualną koncesją terenem górniczym, w granicach którego można spodziewać się 

wystąpienia ewentualnych skutków prowadzonego wydobycia. Tereny te znajdują się również poza 

potencjalnym zasięgiem leja depresji, wyliczonym w Raporcie oddziaływania na środowisko dla 

terenów powiększonego i pogłębionego wydobycia kopaliny ze złoża „Wymysłów”. Dodatkowo, 

powyższe formy ochrony przyrody znajdują się głównie na zachód od obszaru opracowania, co przy 

przeważających w regionie wiatrach z sektora zachodniego, uniemożliwia przenoszenie potencjalnych 

cząstek zanieczyszczeń pyłowych z kopalni w ich granice. 

 

b) Wpływ na obszary Natura 2000 

 Obszar objęty zmianą studium, w południowo – zachodniej części, graniczy z jedną z enklaw 

„Ostoi Żyznów”. Ustalenia zmiany studium obszary przygraniczne przeznaczają pod teren 

potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, związanej z przeróbką 

wydobytego surowca mineralego. Ustalenia zmiany studium nie przewidują lokalizacji w tym terenie 

innych rodzajów działalności przemysłowej, nie związanych z eksploatacją wapieni. 
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 Zgodnie ze wskazaniem RDOŚ w Kielcach, na południowy – wschód od granic opracowania, 

występują następujące siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w „Ostoi Żyznów”. 

- 9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio - Carpinetum, Tilio – Carpinetum), 

- *91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 

- 9110 – Kwaśne buczyny (Luzulo – Fagenion). 

 
 Teren położony w na południowy – wschód od obszaru objętego zmianą studium stanowi 

wzniesienie o wysokości przekraczającej 280,0 m n.p.m., odznaczające się płaską wierzchowiną i 

stromymi północno – zachodnimi, zachodnimi i południowo – zachodnimi zboczami. Lasy porastające 

wzniesienie, korzystają wyłącznie z wód opadowo – gruntowych dostępnych dla systemów 

korzeniowych roślin. Drzewa nie są w stanie dosięgnąć systemem korzeniowym do wód podziemnych 

zgromadzonych w GZWP nr 421 „Włostów”, gdyż ich pierwotny poziom, nawet przed rozpoczęciem 

odwodnienia wyrobiska kopalni układał się w rejonie kopalni na poziomie rzędnej 250,0 m n.p.m. 

Odwodnienie wyrobiska obecne jak i odwodnienie wyrobiska docelowe, których skutek oceniano w 

Raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, powoduje powstanie leja depresji, który 

ulegnie powiększeniu, przy odwodnieniu najniższego planowanego poziomu wydobycia 

zlokalizowanego na poziomie 210,0 m n.pm. Odwodnienie wyrobiska nie może oddziaływać na 

siedliska grądowe i siedliska buczyn, preferujących tereny wyżej położone, odznaczające się 

prawidłowymi stosunkami wodnymi. 

 Zgodnie z Raportem, teoretyczny zasięg leja depresji nie będzie miał wpływu na siedliska 

będące przedmiotem ochrony w w/w obszarze, bowiem roślinność czerpie wodę z czwartorzędowego, 

izolowanego od dewońskiego zwierciadła wód gruntowych 

 

 Siedliska łęgowe, zajmują obniżenia dolin cieków i lokalne podmokłości terenu. Siedliska te, 

położone na południe od obszaru opracowania, zlokalizowane w „Ostoi Żyznów”, nie odczują 

skutków spowodowanych odwodnieniem wyrobiska. Wody z wyrobiska odpompowywane są do 

zbiorników (osadników) ziemnych położonych na terenach kopalnianych następnie po oczyszczeniu, 

odprowadzane są do cieku od Kobylan, prowadzącego wodę w stronę Ostoi, aż do ujścia cieku do 

rzeki Modliborki. Wody te stale zasilają poziom wódy w analizowanych ciekach i raport wykazał, ze 

nie spowoduje to spadku ich poziomu w cieku, a wręcz rozpatrywano wariant, czy wody te nie 

spowodują nadmiernego podniesieni zwierciadła wód. Analiza wykazała występowanie prawidłowych 

poziomów wód w okolicznych ciekach, zdolnych pomieścić dopompowywaną ilość wód. Wody 

pochodzące z odwodnienia są dobrej jakości, a ich skład i ilość musi być na bieżąco (zgodnie z 

pozwoleniem wodnoprawnym) monitoringowana. Kopalnia zobowiązane jest też do pomiarów 

zapylenia. 

 Wobec powyższego, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania eksploatacji złoża jak i 

przeróbki kruszywa w zakładzie, na powyższe siedliska przyrodnicze. 
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c) Wpływ na ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów 

 Zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko, na terenie objętym zmianą studium nie 

stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin, siedlisk przyrodniczych chronionych na 

podstawie Dyrektywy Siedliskowej, ani innych cennych zbiorowisk roślinnych. 

 Występują tu natomiast stanowiska gatunków, które do wejścia w życie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r w prawie ochrony gatunkowej roślin były objęte 

ochroną prawą, jednak zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem status ochronności nie 

obejmuje już występujących tutaj gatunków roślin: konwalii majowej Convallaria majalis, kruszyny 

pospolitej Frangula alnus, kaliny koralowej Viburnum opulus oraz przylaszczki pospolitej Hepatica 

nobilis. 

Teren położony w granicach obszaru górniczego przeznaczony jest pod działalność zakładu 

górniczego. Niewielką część gruntów zajmują niezbędne dla działalności gospodarczej obiekty 

przemysłowe. Gleby w otoczeniu kopalni były dawniej użytkowane rolniczo. Roślinność jest 

całkowicie przekształcona i zmieniona i w granicach opracowania jak i jego otoczeniu nie występują 

tu naturalne zbiorowiska roślinne. 

 Planowanego powiększenie terenu potencjalnej eksploatacji złoża, jak i powiększenie terenu 

planowanego pod zabudowę produkcyjno – składowo – usługową będzie wywierać wpływ na świat 

roślin, na skutek zmian w sposobie użytkowania gruntu. Przekształcenie powierzchni gruntu zostało 

już wcześniej dokonane w zasięgu aktualnego obszaru górniczego. Podczas dotychczasowej 

eksploatacji złoża, została zniszczona występująca na terenie kopalni roślinność. Grunty orne jak i 

szata roślinna występujące w terenie górniczym, nie została zniszczona ani też nie ucierpi wskutek 

realizacji w/wym. inwestycji, ponieważ eksploatacja złoża odbywać się będzie wyłącznie w granicach 

udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego, na gruntach użytkowanych obecnie 

przemysłowo. 

 Dalsza eksploatacja złoża nie spowoduje zachwiania równowagi ekologicznej rejonu. 

Wahania dewońskiego zwierciadła wodonośnego (wynikające z dopompowywania wód 

nadpływających do wyrobiska) odbywają się kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią terenu i tym 

samym nie mają wpływu na warunki wegetacyjne poszczególnych elementów flory. Zgodnie z 

Raportem, teoretyczny zasięg leja depresji nie będzie miał wpływu na świat roślin, bowiem roślinność 

czerpie wodę z czwartorzędowego, izolowanego od dewońskiego zwierciadła wód gruntowych. 

 W granicach aktualnego obszaru górniczego znajdują się grunty przemysłowo- kopalniane. 

Dalsza eksploatacja złoża nie spowoduje zmiany w sposobie użytkowania gruntu w obrębie obszaru 

górniczego, ponieważ dotyczy ona poszerzenia w głąb do rzędnej 210 m npm oraz na południe, gdzie 

aktualnie znajdują się składowiska wyrobów gotowych. W kierunku południowo- wschodnim, gdzie 

obecnie znajduje się zwałowisko do przemieszczenia, nie ma żadnej roślinności. 

 Planowane, ustaleniami zmiany studium, powiększenie terenu zabudowy produkcyjno – 

składowo – usługowej będzie wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele zabudowy przemysłowej. Po uzyskaniu zgody zostanie przeprowadzone wylesienie 
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terenów należących do Lasów Państwowych, zlokalizowanych w południowej części obszaru zmiany 

studium. 

 
 Zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko, na obszarze terenu górniczego nie 

występują gatunki ptaków wymierających wpisanych na listę w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. 

Stwierdzono tutaj występowanie kilkunastu gatunków objętych ochroną gatunkową, nie mniej jednak 

żaden z zaobserwowanych gatunków ptaków nie podlega ochronie strefowej. Nie stwierdzono 

występowania gatunków znajdujących się na liście Natura 2000. 

 Planowane poszerzenie eksploatacji złoża wapieni nie spowoduje istotnej utraty terenów 

lęgowych i bazy pokarmowej dla ptaków. Hałas może spowodować niewielkie zmniejszenie sukcesu 

lęgowego poszczególnych par ptaków w sąsiadującym z kopalnią drzewostanie. 

 Na wnioskowanym terenie nie stwierdzono występowania płazów z listy mającej znaczenie 

wskaźnikowe przy ocenie stanu lasu oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych w związku z 

Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią. Poszukiwania owadów objętych ochroną nie przyniosły 

rezultatów w postaci stwierdzenia ich obecności zarówno na terenie jak i obszarze górniczym. 

 

 Na terenie i obszarze górniczym nie stwierdzono występowania grzybów objętych ochroną 

prawną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało również 

negatywnego wpływu na populację grzybów nie objętych ochroną prawną. 

 

 Zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wycinkę drzew i krzewów należy 

przeprowadzić poza lęgowym ptaków w terminie od 1 marca do 15 października, co pozwoli na 

odchowanie lęgów i wyprowadzenie młodych osobników bez przeszkód. Usuwanie karp 

korzeniowych oraz zdjęcie humusu należy przeprowadzić w okresie od 15 sierpnia do 

15 października. Ewentualne zwierzęta mogące zimować w warstwie nadkładu powinny zakończyć 

okres rozrodczy, a jednocześnie zdążą wybrać inne, bezpieczne miejsca do zimowania. Przy 

wykonaniu prac przygotowawczych z uwzględnieniem w/w warunków oceniono, że nie wpłyną one 

znacząco na środowisko przyrodnicze. 

 Planowane wylesienie na powierzchni ok. 2 ha w skrajnej części dużego kompleksu leśnego, 

nie powinno ograniczyć zwierzętom możliwości swobodnego przemieszczania się i nie wpłynie 

znacząco negatywnie na drożność ewentualnych szlaków ich migracji. Z uwagi na skalę 

przedmiotowego wylesienia nie przewiduje się również wpływu na zasoby i jakość wód podziemnych 

(mając na względzie uwarunkowania hydrogeologiczne) oraz wody powierzchniowe. 

 

 Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowej inwestycji z 

punktu widzenia ochrony zwierząt, roślin i grzybów jest dopuszczalna i nie będzie miała istotnego 

wpływu na stan zachowania flory i fauny, w tym gatunków chronionych. 
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7.2. Rodzaje i skala przewidywanych oddziaływań na środowisko 

a) Analiza graficzna 

 Załącznik graficzny do opracowywanej prognozy, zamieszczony na końcu niniejszego 

opracowania, został wykonany na rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta i gminy Opatów. Na 

rysunku za pomocą palety kolorystycznej przedstawiono wpływ projektowanego zagospodarowania 

obszaru zmiany studium, na stan środowiska w granicach opracowania. 

 Ze względu na niewielki obszar objęty zmianą studium, ograniczony jedynie do terenów złoża 

i otaczających go terenów projektowanej zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, w 

granicach prognozy wyodrębniono tylko dwie kategorie terenu. 

 
 Większość opracowania znajduje się w granicach: terenów projektowanego 

zagospodarowania, mogących wywierać potencjalnie niekorzystny wpływ na środowisko 

oznaczone na rysunku prognozy kolorem fioletowym. 

 Tereny te obejmują: 

- teren aktualnego wyrobiska kopalni „Wymysłów”, ograniczonego zasięgiem obszaru górniczego 

„Wymysłów III” ustanowionego koncesją na wydobycie, 

- teren potencjalnej eksploatacji złoża „Wymysłów”, wniesiony po raz pierwszy w niniejszej edycji 

zmiany studium, ograniczone do granic złoża udokumentowanych Dodatkiem Nr 2 do 

dokumentacji geologicznej, oznaczone na rysunku szrafem poziomym, 

- teren potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, wniesiony po raz 

pierwszy w niniejszej edycji zmiany studium, obejmujący pozostałą część opracowania 

(z wyłączeniem doliny cieku), oznaczone na rysunku szrafem pionowym i symbolem PSU, teren 

ten jest funkcjonalnie powiązany z wydobyciem i przerobem kopaliny. 

 

 Wprowadzenie powyższych terenów spowoduje zwiększenie istniejącego przekształcenia 

terenu, znacznemu powiększeniu ulegnie wyrobisko, przeniesiony zostanie obecny zakład przeróbczy, 

zmienią się lokalizacje hałd, placów manewrowych, składu wyrobów gotowych. Wydobycie wiąże się 

z hałasem, zapyleniem, nasileniem ruchu samochodów ciężarowych oraz z występowaniem leja 

depresji powadzonego odwodnienia wyrobiska. 

 Poprawa zaistniałego stanu nastąpi dopiero po zakończeniu wydobycia i po przeprowadzeniu 

kompleksowej rekultywacji terenu zakładu przeróbczego, hałd i wyrobiska. Przewiduje się wodno – 

przyrodniczy charakter rekultywacji. Na wyrobisku w sposób naturalny ustabilizuje się zwierciadło 

wód, a pozostałe tereny zostaną obsadzone rodzimą roślinnością. 
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 Niewielki teren, przecinający wąskim pasem otaczające obszary, stanowi tereny 

zagospodarowania, korzystny dla środowiska, oznaczone na rysunku prognozy kolorem zielonym, 

do którego zaliczono: 

- dolinę istniejącego cieku wodnego od Kobylan 

- obszary ziemnych osadników wody wypompowywanej z wyrobiska. 

Obszary te są najmniej przekształconymi na skutek działalności człowieka, wpływają też 

pozytywnie na pozostałe formy zagospodarowania. Stanowią one bufor przyrodniczy do innych 

mocno ingerujących w środowisko sposobów zagospodarowania terenu przewidzianych w zmianie 

studium. Dolina cieku stanowi też lokalny ciąg przyrodniczy, sprzyjający migracji organizmów w 

granicach opracowania. 

 

b) Analiza tabelaryczna 

 Analizę przeprowadzono w formie tabeli Nr 2 syntetyzującej wpływ poszczególnych 

elementów projektowanego zagospodarowania na elementy środowiska przyrodniczego obszaru 

objętego zmianą studium, określone w Ustawie 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 2016 r. poz. 353) wg przyjętej skali: 

 

0 Oddziaływanie obojętne, czyli brak oddziaływania. 

1 Oddziaływanie nieznaczne, czyli takie, które można zdefiniować, lecz nie mające istotnego 

znaczenia dla środowiska. 

2 Oddziaływanie odczuwalne w skali lokalnej, np. danej doliny, danego pasa terenu, wydzielonego 

obszaru. 

3 Oddziaływanie istotne w skali problemów gminy w odniesieniu do danego elementu środowiska 

lub ekosystemu. 

Rodzaje i charakter oddziaływań: Przewidywany czas oddziaływania: 

B – bezpośrednie 

P – pośrednie 

W – wtórne 

S – skumulowane 

K – krótkoterminowe, kilkudniowe, 

Ś – średnioterminowe, około kilkumiesięczne 

D – długoterminowe, czyli efekty w cyklu wieloletnim, 

St – stałe, 

Ch – chwilowe, np. w momencie realizacji 

 Zakwalifikowanie przewidywanych oddziaływań opiera się na subiektywnej ocenie autorów 

opracowania i dostępnych danych literaturowych, oceniających wpływ danego elementu 

zagospodarowania terenu na poszczególne komponenty środowiska. 
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Tabela 2. Synteza wpływu poszczególnych elementów projektowanego zagospodarowania na 

elementy środowiska przyrodniczego obszaru zmiany studium 

 

Elementy projektowanego zagospodarowania terenu Elementy środowiska 
przyrodniczego obszaru 

zmiany studium Kopalnia odkrywkowa Zabudowa produkcyjno – 
składowo – usługowa 

Różnorodność biologiczna 3, P, S, D, St 3, P, S, D, St 

Ludność 2, P, S, K, Ch 3, P, S, D, Ch 

Zwierzęta 2, P, K, Ch 2, P, D, Ch 

Rośliny 2, B, D, St 2, B, D, St 

Woda 3, P, S, D, St 2, P, D, Ch 

Powietrze 3, P, S, D, Ch 3, P, S, D, Ch 

Powierzchnia ziemi 3, B, D, St 2, P, Ś, Ch 

Krajobraz 3, B, D, St 2, W, D, St 

Klimat 0 0 

Zasoby naturalne 3, B, D, St 3, B, D, Ch 

Zabytki 0 0 

Dobra materialne 3, B, D, St 3, B, D, St 

 
 

7.3. Rozwiązania eliminujące, ograniczające lub kompensujące negatywne oddziaływania na 

środowisko, przedstawione w projekcie 

W celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, realizacja ustaleń 

niniejszej zmiany studium, powinna spełniać poniższe zalecenia z zakresu ochrony środowiska: 

- W celu zminimalizowania szkodliwego oddziaływania górniczych robót strzałowych należy 

stosować najnowsze rodzaje materiałów wybuchowych i środków inicjujących gwarantujących 

utrzymanie się drgań parasejsmicznych w dopuszczalnych granicach; należy ograniczyć 

stosowanie pomocniczych metod urabiania złoża, powodujących znaczne zagrożenie rozrzutem 

odłamków skalnych (krótkie otwory). 

- Wody podziemne należy chronić przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi i z 

niecałkowitego rozkładu materiałów wybuchowych. 

- Wody wypompowywane z wyrobiska należy retencjonować w osadnikach ziemnych, w celu 

oczyszczenia z osadów, przed zrzutem do cieku od Kobylan oraz należy monitorować odnośnie 

ilości i jakości. 

– Zaplecze techniczne należy zlokalizować na terenie utwardzonym, zabezpieczając środowisko 

gruntowo - wodne przed zanieczyszczeniami, w tym substancjami ropopochodnymi. 
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– Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza okresem lęgowym ptaków (tj. poza 

okresem od 1 marca do 15 października). 

– Usuwanie karp korzeniowych oraz zdjęcie humusu przeprowadzić należy w okresie od 15 

sierpnia do 15 października. 

– Wykonać wał ziemny (ochronny) o wysokości min. 8 m od strony południowej zakładu 

przeróbczego i magazynu kruszyw, na całej długości występowania tych obiektów. 

– Wstępna przeróbka bezpośrednio wydobytej kopaliny może odbywać się za pomocą jednego 

mobilnego zestawu krusząco - sortującego, usytuowanego wyłącznie w wyrobisku, o wydajności 

max. 250 000 Mg/rok. Pozostałą przeróbkę prowadzić w zakładzie przeróbczym pracującym z 

wydajnością max. 750 000 Mg/rok. 

– Urządzenia stacjonarnego zakładu przeróbczego zasilać elektrycznie. 

– Stożki kruszyw i wyrobów gotowych na terenie Kopalni formować do wysokości 8 m. 

– Masy ziemne i skalne należy zwałować na zwałowisku wewnętrznym, zlokalizowanym w 

wyrobisku poeksploatacyjnym. 

– W porze nocnej nie prowadzić robót strzałowych, prac wiertniczych na pierwszym poziomie 

eksploatacyjnym oraz zwałowania mas ziemnych i przerostów skalnych na zwałowisku 

zewnętrznym, jak również ruchu samochodów technologicznych na trasie wyrobisko – 

zwałowisko północne. 

– Celem ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu należy: zabudować przenośniki taśmowe, 

wykonać zabudowy na wszystkich przesiewaczach; wyposażyć kruszarki oraz wszystkie punkty 

zrzutowe i magazynowe surowców w układy zraszające i stosować zraszanie; drogi wewnętrzne, 

technologiczne należy utwardzić, utrzymywać w czystości i zraszać w okresie suszy; należy 

stosować wiertnice wyposażone w systemy odpylania. 

– Do prowadzonej działalności na terenie Kopalni wykorzystywać wyłącznie sprawne maszyny i 

urządzenia, max. moc akustyczna urządzeń na warunkach decyzji środowiskowej. 

– Zapewnić płynność ruchu pojazdów spalinowych i ograniczyć czas jałowej pracy silników 

pojazdów, urządzeń i maszyn podczas postoju. 

– Zapewnić odpowiedni stan techniczny pracujących w wyrobisku urządzeń i maszyn, pojazdów 

celem wyeliminowania wycieków substancji ropopochodnych oraz zminimalizowania poziomu 

hałasu. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych należy używać sorbentów 

w celu ich zebrania, a następnie zagospodarować jako odpad. 

– Na każdej zmianie roboczej należy przeprowadzić kontrolę techniczną układów paliwowych, 

w tym również szczelności obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej. 

– Przy wymianie oleju z urządzeń i sprzętu pracującego podczas eksploatacji należy stosować 

wanny spustowe. Naprawy maszyn i pojazdów, które mogą powodować zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo – wodnego należy wykonywać poza wyrobiskiem. 

– Wody z odwodnienia zakładu górniczego i wody opadowo – roztopowe zebrane w rząpiach 

odprowadzać poprzez istniejące osadniki do cieku od Kobylan, na warunkach pozwolenia 
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wodnoprawnego. 

– Prowadzić monitoring jakości i ilości wód z odwodnienia zakładu górniczego i opadowo - 

roztopowych odprowadzanych z terenu Kopalni do cieku „Od Kobylan”, na warunkach 

pozwolenia wodnoprawnego. 

– Prowadzić monitoring jakości i poziomu zwierciadła wód podziemnych na dopływie wód 

podziemnych do wyrobiska w studni kopanej znajdującej się na posesji w m. Wymysłów nr 67, 

z częstotliwością min. 2 razy na rok. 

– Urządzenia do oczyszczania i odprowadzania wód opadowo - roztopowych i z odwodnienia 

zakładu górniczego oraz instalacje do przerobu kopaliny należy utrzymywać w sprawności 

i dobrym stanie technicznym. 

– Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami minimalizować ich ilość; zbierać je selektywnie 

w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed 

przedostaniem się do środowiska zanieczyszczeń oraz zapewnić ich sprawny odbiór, przez 

odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w wymaganym zakresie. 

– W przypadku ewentualnego odkrycia w trakcie prac wydobywczych przedmiotu, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące 

uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć go i niezwłocznie zawiadomić o tym 

Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza Miasta i Gminy 

Opatów lub Wójta Gminy Iwaniska. 

– Zgromadzony nadkład z tymczasowych zwałowisk wykorzystać do rekultywacji obszaru objętego 

eksploatacją. Skarpy wyrobiska winny otrzymać obudowę biologiczną, a północne zwałowisko 

nadkładu winno zostać zagospodarowane przyrodniczo. Rekultywację wyrobiska 

poeksploatacyjnego wykonać w kierunku wodnym lub innym wyznaczonym w drodze decyzji 

kierunku rekultywacji. 

– Teren po zlikwidowanych obiektach zakładu przeróbczego i zaplecza kopalni - należy 

uporządkować; elementy konstrukcji budowlanych selektywnie rozdzielić.  

– Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika, zapewniając ich 

okresowy odbiór, przez uprawnione w tym zakresie podmioty. 

– Zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno – bytowych pracowników należy realizować z 

wodociągu grupowego, na warunkach właściciela sieci. 

 

7.4. Możliwości rozwiązań alternatywnych do zawartych w projektowanym dokumencie oraz 

trudności w ich określeniu 

 Projektowana zmiana studium nie określa rozwiązań alternatywnych. 

 
 Zmiana studium dotyczy wprowadzenia ustaleń wynikających z wprowadzenia poszerzonego 

zasięgu złoża „Wymysłów” i wskazania go jako możliwego do eksploatacji po zmianie koncesji na 
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wydobycie oraz wprowadzenia poszerzonych terenów potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – 

składowo – usługowej. 

 Rozwiązania wariantowe dla planowanego poszerzenia wydobycia rozpatrywane byłe na 

etapie opracowania „Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia zakresu 

eksploatacji złoża wapieni dewońskich „Wymysłów” wraz z budową zakładu przeróbczego oraz 

pozostałej infrastruktury technicznej”, opracowanego w 2015 r. 

 
Zgodnie z Raportem rozpatrywano trzy warianty : 

1. Polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia - nie wchodzi w rachubę, gdyż złoże jest 

już od dawna eksploatowane i na dalszą kontynuacją wydobycia wskazuje racjonalne 

wykorzystanie zasobów naturalnych oraz cele ekonomiczne ludności. Teren złoża został już 

przekształcony antropogenicznie, w miejscu planowanego wydobycia występują duże zasoby 

geologiczne wapieni. Brak kontynuacji działalności górniczej przyniosłoby znaczne szkody 

społeczne. Po wyeksploatowaniu złoża i przeprowadzeniu rekultywacji na terenie tym powstanie 

zbiornik wodny i tereny przyrodnicze. 

2. Proponowanego przez wnioskodawcę poszerzeniu eksploatacji w głąb złoża do rzędnej 210 

m n.p.m. oraz w granicach poziomych, w kierunku południowym – wariant przewiduje 

generalnie, że praca prowadzona będzie na 4 poziomach eksploatacyjnych. Głównym kierunkiem 

eksploatacji będzie kierunek wschodni i południowy. Z punktu widzenia ochrony środowiska nie 

widzi się przeciwwskazań do podjęcia takiego rozwiązania. 

3. Najkorzystniejszego dla środowiska – niepodejmowanie dalszej eksploatacji należy uznać za nie 

realistyczne i niecelowe ze względu na warunki społeczno-ekonomiczne. Zaniechanie eksploatacji 

na złożu „Wymysłów” przyczyniłoby się do zwiększenia bezrobocia w tym rejonie. Ze względu 

na stan środowiska otaczającego kopalnię Wymysłów nie widzi się przeciwwskazań do 

kontynuowania i poszerzenia eksploatacji na złożu. Inwestor planuje zastosowanie tych samych co 

dotychczas, bezpiecznych dla środowiska rozwiązań technicznych (np. zraszanie w okresach 

suchych nawierzchni, zraszanie surowca na mobilnym zestawie krusząco-sortującym, zwałowiska 

nadkładu spełniające rolę ekranów akustycznych). 

 

Wniesienie terenów udokumentowanych i zatwierdzonych złóż kopalin do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do zmian studium, jest 

obowiązkowe i nie podlega alternatywą, wynika z art. 95, art. 104 oraz art. 208 Prawa geologicznego i 

górniczego (tj. 2015, poz. 196 z poźn. zm.). 

Jedynym rozwiązaniem alternatywnym, możliwym dla rozwiązań wnoszonych w niniejszej 

zmianie studium, jest zaniechanie wniesienia całości lub części proponowanego terenu zabudowy 

produkcyjno – składowo – usługowej.  
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8. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

 Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do „Zmiany Nr 2 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Opatów”, w 

granicach terenu położonego w obrębie Kobylany, na terenie gminy Opatów, zwana dalej „zmianą 

studium”. 

 Zmiana studium została zainicjowana Uchwałą Nr X/88/2015 Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 19 czerwca 2015  r. Przedmiotem zmiany studium będą ustalenia uwzględniające 

uwarunkowania wynikające z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w zakresie dostosowanym do występujących potrzeb w granicach objętych 

opracowaniem, obejmujących m.in. wniesienie nowych granic, udokumentowanego w kat. C1, złoża 

wapieni dewońskich „Wymysłów”, poszerzenie granic terenu przewidzianego do potencjalnej 

eksploatacji złoża oraz powiększenie terenu przewidzianego pod zabudowę produkcyjno – składowo – 

usługową. 

 Celem niniejszej prognozy jest ocena skutków realizacji ustaleń zmiany studium, dla 

środowiska. Podstawą wykonania prognoza oddziaływania na środowisko, jest 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. Opracowujący 

prognozę oddziaływania na środowisko, jej zakres i stopień szczegółowości uzgodnił z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Opatowie. 

 Prognoza oddziaływania na środowisko odnosi się do rozwiązań przestrzennych zawartych w 

zmianie studium i stanowi formalną ocenę tych rozwiązań w kontekście ich oddziaływania na 

środowisko. Prognoza została wykonana w oparciu o aktualne ustawy i rozporządzenia i uwzględnia w 

swoim zakresie wnioski z innych dokumentacji opracowanych dla terenu objętego zmianą studium 

(m.in. dokumentacji geologicznych, koncesji, raportu o oddziaływaniu na środowisko, decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach). 

 W dokumencie Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany studium zastosowano 

metodę opisową, syntezę tabelaryczną oraz analizę graficzną, co skutkowało przedstawieniem części 

tekstowej opracowania oraz załącznika graficznego. 

 
 Ze względu na znaczne oddalenie terenu objętego zmianą studium od granic Państwa, nie 

przewiduje się wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 
Charakterystyka istniejącego stanu środowiska 

 Siedliska przyrodnicze. W granicach opracowania występują zarówno siedliska dość 

wysokiego potencjału bioróżnorodności tj. siedliska leśne i łąkowe; średnio i mało zasobne siedliska 

pól uprawnych, jak i skrajnie ubogie i zdewastowane siedliska na terenie kopalni odkrywkowej. Na 

badanym obszarze nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych chronionych na podstawie 



 69 

Dyrektywy Siedliskowej ani żadnych innych cennych zbiorowisk roślinnych. 

 Najwartościowsze siedliska przyrodnicze występują na terenie sąsiadującym od południa z 

terenem opracowania, i są położone są w granicach mającego znaczenie dla wspólnoty Obszaru 

Natura 2000 „Ostoja Żyznów”. Najbliżej granic opracowania zmiany studium występują siedliska: 

grądu (środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego); łęgu (wierzbowo, topolowo, olszowo 

jesionowego) i olsu (źródliskowego) oraz kwaśne buczyny. Siedliska te są przedmiotem ochrony w 

„Ostoi Żyznów”. 

 Roślinność. Las położony w granicach zmiany studium zaliczany jest do siedliska lasu 

świeżego wyżynnego, tworzą go głównie drzewostany sosnowe, z udziałem buka, dębu, jawora 

modrzewia i osiki. W warstwie zielnej występują: konwalia, zawilec, przylaszczka, fiołek, poziomka 

malina, borówka czarna, jeżyna. Nie stwierdzono obecności rzadkich zagrożonych wyginięciem 

gatunków roślin. 

 Na nieeksploatowanych skarpach i zwałowiskach nadkładu sporadycznie występują: brzoza, 

dąb, wierzba, głóg, tarnina i róża dzika. Najczęściej spotykanymi gatunkami są: wyka ptasia, firletka 

poszarpana, szczaw zwyczajny, jaskier ostry, kostrzewa łąkowa, krwawnik pospolity, podbiał 

pospolity. 

 Zwierzęta. Tereny rolne i leśne, przylegające do kopalni są miejscem żerowania zwierzyny 

łownej, tj. sarna, dzik, lis, tchórz zwyczajny, borsuk, kuna, zając, bażant i kuropatwa. Stwierdzono 

także, występowanie wielu gatunków ptaków, t.j.: skowronek zwyczajny, trznadel zwyczajny, bocian 

biały, pokrzewka czarnołbista, sikora bogatka, drozd śpiewak, sójka, kos, rudzik, mysikrólik, zięba, 

jastrząb gołębiarz, myszołów zwyczajny. Wszystkie powyższe ptaki objęte są zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. ochroną gatunkową, nie mniej 

jednak żaden z nich nie podlega ochronie strefowej. Nie znajdują się również na liście gatunków 

naturowych. 

 Jakość powietrza. Podstawowy wpływ na jakość powietrza w granicach opracowania ma 

działalność górnicza i przemysłowa prowadzona w granicach Kopalni Wymysłów, a w mniejszym 

stopniu komunikacja i ogrzewanie pomieszczeń. 

 Procesy wydobycia i przetwarzania wapieni charakteryzuje emisja pyłów oraz gazów do 

powietrza. Głównymi źródłami tej emisji na terenie kopalni są procesy: usuwania, transportu i 

zwałowania nadkładu, robót strzałowych, urabiania, załadunku oraz transportu urobionego kruszywa 

oraz erozji wietrznej z obszaru górniczego. Głównym zanieczyszczeniem emitowanym z zakładu jest 

pył oraz dodatkowo, ze względu na funkcjonowanie w kopalni urządzeń technologicznych 

wyposażonych w silniki spalinowe, do powietrza emitowane są substancje gazowe. 

 W celu ograniczenia emisji pyłów z procesów wydobywczych i technologicznych, Decyzja o 

środowiskowych uwarunkowaniach, nakłada na Inwestora obowiązek obudowania urządzeń 

technologicznych, zraszania kruszyw w czasie przeróbki i składowania, utrzymywania dróg w 

czystości o raz stosowania wiertnic wyposażonych w systemy odpylania. Przy pełnym zastosowaniu 

powyższych zaleceń, inwestycja nie będzie wpływać negatywnie na stan powietrza atmosferycznego 
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w sąsiedztwie terenu kopalni. 

 Dodatkowo, wymieniona decyzja nakłada na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy 

porealizacyjnej w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza po upływie 6 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia eksploatacji złoża „Wymysłów” (w poszerzonych granicach) oraz po rozpoczęciu 

użytkowania nowego zakładu przeróbczego, przez okres roku. 

 Wody powierzchniowe. Teren objęty zmianą studium położony jest w dorzeczu rzeki 

Modliborki, stanowiącej zlewnię III rzędu. Modliborka stanowi lewobrzeżny dopływ Koprzywianki, 

uchodzącej bezpośrednio do rzeki Wisły. Tereny bezpośrednio są odwadniane przez rzekę Modliborkę 

jak i jej lewobrzeżny dopływ z Kobylan, uchodzący do niej poza granicami opracowania, na terenie 

gminy Iwaniska. 

 Jakość wód cieku od Kobylan, jak i rzeki Modliborki nie podlega badaniom. Rzeka 

Koprzywianka, prowadzi wody o dobrym stanie ekologicznym, zaliczanym do II klasy jakości. 

 W granicach terenu objętego zmianą studium nie występują obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1,0 %. 

 Wody podziemne występujące na terenie zmiany studium, można podzielić na płytkie wody 

czwartorzędowe i wgłębne wody paleozoiczne. Płytkie wody czwartorzędowe związane są głównie z 

piaskami i żwirami rzecznymi. Na terenach wyżej położonych płytkie wody zasilane są głównie przez 

opady i często zanikają w suchych porach roku. 

 Głęboko położone wody podziemne, zostały udokumentowane jako Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych Nr 421 „Włostów”. Zbiornik zbudowany jest z zawodnionych utworów szczelinowo – 

krasowych dewonu środkowego i górnego. Zwierciadło wody występuje na głębokości do kilkunastu 

metrów. Zasilanie zbiornika w wodę odbywa się zarówno przez przenikanie w głąb ziemi opadów 

oraz przez przesączanie przez z innych podziemnych dopływów bocznych. Ze względu na słabe 

odizolowanie zasobów zbiornika od wpływów z powierzchni ziemi, proponuje objąć ochroną całą 

powierzchnię zbiornika wraz z obszarem zasilania. Wody w zbiorniku „Włostów” posiadają III klasę 

jakości wody. 

 Krajobraz . W granicach objętych zmianą studium krajobraz uległ znaczącym 

przekształceniom na skutek wieloletniej, powierzchniowej eksploatacji wapieni, magazynowania 

nadkładu na hałdach oraz przeróbki wapieni w zakładzie przylegającym do wyrobiska. Wprowadzenie 

zmian wynikających z zakresu opracowania usankcjonuje powiększenie i pogłębienie istniejącego 

wyrobiska kopalni „Wymysłów”, spowoduje przeniesienie zakładu przeróbczego poza prognozowany 

zasięg wyrobiska na tereny, na które przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Stan ten pogłębi istniejące 

przekształcenie krajobrazu w gminie Opatów. 

 Na terenie kopalni „Wymysłów”, po zakończeniu eksploatacji, powstanie wyrobisko o 

głębokości do ok. 63 m. Docelowo, w wyniku rekultywacji, planuje się przekształcenie wyrobiska w 

zbiornik wodny, który w sposób naturalny napełni się wodą do rzędnej +250,00 m n.p.m., a strome 

ściany kamieniołomu poddane zostaną naturalnej, choć powolnej sukcesji przyrody ożywionej. W 

otoczeniu wyrobiska oraz na zwałowiskach zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku 
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przyrodniczym z użyciem rodzimych gatunków roślin. W efekcie końcowym, teren po byłej kopalni 

odzyska, a nawet wzbogaci, walory krajobrazowe otoczenia. 

 Rzeźba terenu i jej przekształcenie. Najwyższe wzniesienie (o wysokości 278,9 m n.p.m.), 

znajduje się w południowo - wschodniej części terenu. Najniższy punkt (o wysokości 248,0 m n.p.m.) 

znajduje się w dolinie cieku od Kobylan, tuż przy południowo – zachodniej granicy opracowania. 

Lokalna różnica wysokości terenu wynosi 30,9 m. 

 Tereny o łagodnej rzeźbie, zlokalizowane są w północnej i środkowej części opracowania, 

gdzie spadki terenu są rzędu 1,8 % – 2,9%. W części południowej średnie spadki terenu wynoszą 

9,6%– 14,7 %. Największe spadki terenu występują na skarpach wąwozów i na zachodnim zboczu 

najwyższego wzniesienia, gdzie miejscami przekraczają 40%. 

 Wprowadzenie zmian wynikających z zakresu opracowania spowoduje powiększenie 

istniejącego wyrobiska kopalni „Wymysłów” do terenu objętego zasięgiem całego udokume-

ntowanego złoża, wydobycie obejmie też udokumentowane w głąb zasoby złoża, znajdujące się 

również pod poziomem zwierciadła wód w GZWP Nr 421 „Włostów”. Stan ten zwiększy istniejące 

przekształcenie rzeźby terenu, jednak wydobycie wapieni jest niezbędne dla zaspokojenia 

gospodarczych potrzeb społeczeństwa. Poprawa zaistniałego stanu możliwa jest dopiero po 

zakończeniu wydobycia i po przeprowadzeniu kompleksowej rekultywacji terenu. 

 Na podstawie projektu Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, w południowej części terenu 

objętego zmianą studium, w granicach terenu potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – 

składowo – usługowej, zostały wskazane obszary predysponowane do powstawania osuwisk. 

 Gleby. Najliczniej występują gleby brunatne wyługowane, brunatne oraz bielicowe, na 

podłożu lessowym i gliniastym. Pod względem występowania kompleksów rolniczej przydatności 

gleb, na obszarze występują kompleksy gleb: pszenny dobry i wadliwy; żytni bardzo dobry, dobry i 

słaby; zbożowo – pastewny mocny oraz kompleksy użytków zielonych słabe i bardzo słabe. 

 Degradacja gleb najczęściej jest wynikiem erozji wodnej, powodującej zmywanie gleby ze 

zboczy i osadzanie się jej u podnóża stoków. Nasilenie zjawisk erozyjnych uzależnione jest od 

wielkości i natężenia opadów, rodzaju gleb (największa podatność gleb lessowych i piasków luźnych) 

oraz nachylenie i długości zbocza (spadki powyżej 8% – zagrożenie silne). W granicach powiatu 

opatowskiego nie zaobserwowano trendu gromadzenia się metali ciężkich w glebach. 

Złoża. Na terenie zmiany studium występuje udokumentowane złoże wapieni dewońskich 

„Wymysłów”, eksploatowane od 40 lat jako surowiec do produkcji kruszyw łamanych dla 

drogownictwa i budownictwa oraz nawozów wapniowych. Obecne zasoby złoża, zgodnie z „Bilansem 

zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r.”, wynoszą: 16 937 tys. t zasobów 

geologicznych bilansowych, w tym 3 754 tys. t zasobów przemysłowych. Wydobycie w 2015 r. 

wyniosło 447 tys. t. 

 Wydobycie jest prowadzone na podstawie Koncesji na wydobycie, udzielonej Kopalnią 

Dolomitu S.A. z siedzibą w Sandomierzu (koncesja z 2003 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi w 

2009 i 2016 r.), ustanawiającymi: obszar górniczy „Wymysłów III” i teren górniczy „Wymysłów III”. 
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Koncesji udzielono do 31.12.2021 r. 

 Udokumentowana powierzchnia złoża „Wymysłów” jest większa niż ten objęty aktualną 

koncesją na wydobycie. Eksploatacją nie jest objęta południowo – wschodnia część złoża. Poszerzenie 

eksploatacji złoża do granic wyznaczonych aktualną dokumentacją geologiczną (Dodatkiem Nr 2), jest 

możliwe po uzyskaniu zmiany obowiązującej koncesji na wydobycie, w poszerzonym obszarze 

górniczym. 

 
 Zabytki . W granicach zmiany studium nie znajdują się: stanowiska archeologiczne, obiekty 

zabytkowe, ani dobra kultury współczesnej wymagające ochrony. 

 
 W granicach zmiany studium nie znajdują się obszary podlegające ochronie na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody. Obszar znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu mającego 

znaczenie dla Wspólnoty (TZW) Natura 2000 „Ostoja Żyznów”, graniczącym z nim od strony 

południowo – zachodniej. 

 
Ochrona zasobów wodnych 

 Zasoby wód podziemnych, udokumentowanych jako Główny Zbiornik Wód podziemnych 

Nr 421 „Włostów”, wymagają szczególnej ochrony przed potencjalnymi zanieczyszczeniami 

mogącymi pogorszyć ich jakość, a w szczególności uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, w 

granicach znacznie przekraczających obszar niniejszej zmiany studium, obejmującym cały obszar 

zbiornika wraz z jego obszarem zasilania. 

 Prowadzenie działalności górniczej na złożu „Wymysłów” wymaga sukcesywnego 

wypompowywania wód gromadzących się w wyrobisku górniczym, zlokalizowanym poniżej 

zwierciadła wód powierzchniowych lokalnych cieków jak i zwierciadła wód podziemnych. 

Dodatkowo do wyrobiska wpływają wody opadowe. Wody z odwodnienia Kopalni odprowadzane są 

na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego w 2007 r., na 10 kolejnych lat. Wody 

wypompowywane są z zagłębienia na dnie wyrobiska i odprowadzane są do wybudowanych stawów 

gdzie podlegają oczyszczeniu z zawiesiny a następnie odprowadzane są do cieku od Kobylan, 

prowadzącego wody do rz. Modliborki. Inwestor na obowiązek sprawdzania ilości i jakości 

odprowadzanych wód oraz utrzymania właściwego stanu technicznego cieku. Ze względu na 

uzyskanie koncesji umożliwiających eksploatację niższych partii złoża wymagane jest uzyskanie 

nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

 Obecnie wydobycie jest prowadzone na poziomach II (+241 m) i III (+225 m) i wymaga 

odwadniania wyrobiska. Docelowo w kopalni planowany jest IV poziom wydobycia (+210 m), który 

również będzie wymagał odwodnienia. W Raporcie oddziaływania na środowisko, wyliczono 

teoretyczny lej depresji (poziomy okręg zasięgu oddziaływania odwodnienia w wyrobisku): 

– dla poziomu 241 m n.p.m.: zasięg leja depresji 360 m, dopływ wód 224 m3/h, 

– dla poziomu 225 m n.p.m.: zasięg leja depresji 665 m, a dopływ wód 310 m3/h, 

– dla poziomu 210 m n.p.m.: zasięg leja depresji 1 110 m, a dopływ wód 525 m3/h. 
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 Rzeczywiste dopływy wód podziemnych są zazwyczaj mniejsze, aniżeli obliczone. Prawie 

cała ilość wody wypompowanej z odkrywki wraca do systemu wodnego zlewni w postaci wód 

powierzchniowych, powodując, że oddziaływanie odwodnienia ograniczy się tylko do granic 

teoretycznego zasięgu leja depresji. Odwadnianie wyrobiska kopalni „Wymysłów” będzie miało 

czasowy, długoterminowy wpływ na zasoby dyspozycyjne zbiornika GZWP „Włostów”. Po 

zakończeniu odwadniania poziom wodonośny wróci do pierwotnego położenia, a zasoby wodne 

zostaną odbudowane, gdyż woda jest surowcem odnawialnym. 

 Ochrona ujęcia wody. W granicach zmiany studium znajdowało się ujęcie wód podziemnych 

„Wymysłów”. Obecnie, ze względu na drastyczne zmniejszenie wydajności studni (związane z 

odwadnianiem wyrobiska kopalni), jest nieczynne. 

 Obecnie, najbliższymi czynnymi ujęciami wód podziemnych są „Kobylany” (w gminie 

Opatów), położone na północ od granic zmiany studium, oraz w Mydłowcu (w gminie Iwaniska), 

położony na południowy – wschód od granic opracowania. Ze względu na znaczną odległość ujęcia 

„Kobylany”, oraz położenie poza lejem depresji kopalni, zarówno obecnym jak i prognostycznym, nie 

przewiduję się wpływu wydobycia na jakość wód i zasoby wód dostępne dla ujęcia „Kobylany”. 

 Odnośnie ujęcia w Mydłowcu, autorzy Raportu stwierdzili, iż zwierciadło wody w studniach 

ujęcia „Mydłów” uległo obniżeniu, Kopalnie Dolomitu S.A. sfinansowały pogłębienie i renowację 

ujęcia wody w Mydłowcu. 

 Ochrona wód powierzchniowych. W granicach zmiany studium znajdują się tereny wód 

powierzchniowych, o powierzchni ok. 2,76 ha, stanowiące fragment cieku od Kobylan. Ochrona wód 

powierzchniowych w zlewni rzeki Koprzywianki wymaga prowadzenia właściwej gospodarki wodno-

ściekowej na obszarze zmiany studium jak i w granicach całej zlewni rzeki Koprzywianki. 

 Przedmiotowa eksploatacja nie spowoduje wyschnięcia cieku, z uwagi na uwarunkowania 

geologiczne analizowanego terenu. Ciek jest w stanie odprowadzić wody pochodzące ze zlewni i nie 

przewiduje się niebezpieczeństwa podtopienia okolicznych terenów. Ponadto, w przypadku 

wystąpienia deszczy nawalnych, istnienie większego wyrobiska zwiększy możliwość retencjonowania 

wód na dnie najniższego poziomu eksploatacyjnego. 

 Wprowadzane wody z odwodnienia kopalni nie powinny wywoływać w cieku od Kobylan, jak 

również Modliborce i Koprzywiance zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które 

uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych. Zgodnie z raportem, wody 

odprowadzane z odwodnienia kopalni są dobrej jakości. 

 Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Gleby w rejonie kopalni (poza obszarem wyrobiska i 

zakładu przeróbczego – gdzie obecnie znajdują się nieużytki górnicze i przemysłowe), użytkowane są 

rolniczo. Grunty w obrębie terenu górniczego wykorzystywane są głównie do uprawy zbóż. Stanowią 

one niejako „strefę buforową” dla kopalni. 

 Powiększenie terenów przeznaczonych pod potencjalną eksploatację złoża oraz pod zabudowę 

produkcyjno – składowo – usługową, będzie się wiązać ze zmianą przeznaczenia części terenu obecnie 

użytkowanego rolniczo i leśnie. Część terenów objętych zmianą studium będzie wymagać uzyskania 
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zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolniczne i nieleśne. Zgodę tę 

uzyskuje się na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 
 Ciąg ekologiczny. Ciek od Kobylan, spełnia rolę lokalnego ciągu ekologicznego 

prowadzącego do położonego na południu Lasu Państwowego oraz do dolin rzek Modliborki i 

Koprzywianki. Realizacja ustaleń zmiany studium nie ograniczy możliwości swobodnej migracji 

gatunków, nie spowoduje wykonania przegród terenowych na jej przebiegu. 

 
 Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym, 

krajowym, powiatowym, istotne z punktu widzenia niniejszego dokumentu, zostały w nim 

uwzględnione w całości. 

 
Czynniki mogące pogorszyć stan środowiska objętego niniejszą analizą 

 Pobór wód. Działalność wydobywcza Kopalni „Wymysłów” oraz działalność Zakładu 

Przeróbczego, nie wymaga dostarczenia wody dla celów technologicznych. Dostarczenia wody 

wymagają cele socjalne pracowników. Woda cele socjalne będzie pobierana z gminnej sieci 

wodociągowej. Natomiast woda wypompowywana z wyrobiska będzie wykorzystana do zraszania 

(zapobiegającego pyleniu), prowadzonemu na terenie kopalni. 

 Odprowadzanie ścieków. W granicach zmiany studium powstają ścieki socjalno – bytowe, 

oraz odprowadzane są wody z odwodnienia wyrobiska górniczego Kopalni Wymysłów. W granicach 

opracowania nie powstają ścieki przemysłowe. Ścieki komunalne powstające w granicach 

opracowania będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, skąd będą wywożone są do najbliższej 

oczyszczalni ścieków. Docelowo ścieki sanitarno-bytowe mogą być odprowadzone siecią 

kanalizacyjną do gminnej oczyszczalni ścieków, po jej zrealizowaniu. 

Wody z odwodnienia Kopalni odprowadzane są na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, (ważnego 

do 2017 r.). Ze względu na uzyskanie koncesji umożliwiających eksploatację niższych partii złoża 

wymagane jest uzyskanie nowego pozwolenia wodnoprawnego. 

Gromadzenie odpadów. Odpady komunalne powstające na obszarze opracowania są zbierane 

do indywidualnych pojemników lub kontenerów i wywożone na międzygminne składowisko odpadów 

w Jańczycach w gminie Baćkowice. 

Utylizacja odpadów przemysłowych powstających na terenie zmiany studium odbywać się 

będzie w oparciu o indywidualne umowy i pozwolenia udzielone podmiotom gospodarczym 

wytwarzającym i przyjmującym odpady do utylizacji. 

 
Działalność górnicza i przemysłowa. Obszar objęty opracowaniem, ustalenia zmiany 

studium, przeznaczają pod: 

- teren potencjalnej eksploatacji złoża „Wymysłów”, rozszerzonej do granic udokumentowanego 

złoża; eksploatacja w poszerzonych granicach jest możliwa po uzyskaniu zmiany obecnej 

koncesji na wydobycie kopaliny; 
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- teren potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, rozumianej jako 

obszaru funkcjonalnie powiązanego z wydobyciem kopaliny; w sytuacji udokumentowania złoża 

w tych granicach obszary te docelowo, mogą stanowić przedmiot eksploatacji, w 

zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić zagrożenia wynikające z położenia części terenu w 

granicach obszarów predysponowanych do powstawania osuwisk. 

 
 Obszar zmiany studium obejmuje całość ustanowionego Koncesją obszaru górniczego 

„Wymysłów III” oraz stanowi część ustanowionego terenu górniczego „Wymysłów III”. Koncesja 

przewiduje, że eksploatacja wapieni ze złoża „Wymysłów” prowadzona będzie w granicach 

ustanowionego obszaru górniczego, metodą odkrywkową, systemem ścianowym, na czterech 

poziomach eksploatacyjnych, tj. na trzech istniejących założonych na rzędnych: +253 m n.p.m. 

(I poz.), +241 m n.p.m. (II poz.) i +225 m n.p.m. (III poz.) oraz na jednym projektowanym na rzędnej 

+210 m n.p.m. (IV poz.), która stanowi spąg (dno) złoża, przy użyciu materiałów wybuchowych. 

 Koncesja zobowiązuje przedsiębiorcę do: prowadzenia eksploatacji złoża zgodnie z zasadami 

bezpieczeństwa i techniki górniczej, wykonywania robót strzałowych w sposób wykluczający ich 

oddziaływanie na obiekty budowlane nie stanowiące własności przedsiębiorcy, zastosowania się do 

wytycznych ustalonych w obowiązującej decyzją Burmistrza Miasta i Gminy w Opatowie (z 2016 r.) 

o środowiskowych uwarunkowaniach, dotyczących wydobycia kopaliny (tj.: wydobywaniu do 

1 000 tys.t./rok, niewykonywaniu w porze nocnej zwałowania i robót strzałowych, utwardzaniu i 

zraszaniu dróg w obrębie kopalni, ograniczenie czasu pracy silników na postoju, używanie sprawnych 

technicznie pojazdów i maszyn, dokonywanie napraw sprzętu poza wyrobiskiem). 

 Wydobycie surowców w kopalni odkrywkowej jest istotną ingerencją w środowisko. 

Wydobycie, prowadzone jest dla potrzeb przemysłu produkcji mineralnych materiałów – głównie 

kruszywa łamanego, powoduje trwałe zmiany ukształtowania terenu, w postaci rozległych wyrobisk, 

hałd nadkładu, konieczności wykonania dróg technologicznych i zakładów przeróbczych. Wydobycie 

surowców wiąże się z wzrostem hałasu i zapylenia powietrza. Może też potencjalnie przyczyniać się 

do powstania szkód budowlanych i może potencjalnie wpłynąć na bezpieczeństwo okolicznej 

ludności. Wydobycie wymaga odwodnienia wyrobiska, co wywołuje wpływ na poziom zwierciadła 

wody w zbiorniku GZWP „Włostów”. Z drugiej strony, występowanie złóż kopalin podnosi wartość 

ekonomiczną terenu i stwarza źródło dochodu dla budżetu gminy. Eksploatacja prowadzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami gwarantuje zachowanie ładu przestrzennego, efektywne gospodarowanie 

przestrzenią i zachowanie jej walorów ekonomicznych. 

 Zmiana studium, uwzględnia poszerzony zasięg złoża, oraz przewiduje możliwość 

prowadzenia eksploatacji w jego granicach. Poszerzenie terenu eksploatacji złoża będzie wymagać 

przeniesienia istniejącego zakładu przeróbczego do nowej lokalizacji, poza południową granicą złoża. 

Przewiduje się zastosowanie takich metod i technologii wydobycia i przeróbki kopaliny, aby ich 

skutki dla środowiska nie wykraczały poza granice aktualnie ustanowionego terenu górniczego. 

Zgodnie z Raportem oddziaływania na środowisko, złoże „Wymysłów” jest eksploatowane 

od 1972 r. Złoże jest obecnie urabiane na trzech poziomach o rzędnych około + 253 m, + 241 m i 
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+ 225 m. Docelowy poziom + 210 m jest przewidywany do eksploatacji w przyszłości. 

 W ramach, prac przygotowawczych do dalszej eksploatacji, znad złoża zostanie zdjęty 

zalegający nad nim nadkładu (z gleby i nieprzydatnych do produkcji skał). Następnie, masy ziemne i 

skalne, zdeponowanych na zwałowisku południowo – wschodnim, zostaną przemieszczone do 

wewnątrz wyrobiska (po całkowitym wyeksploatowaniu północno- zachodniego narożnika złoża). 

 Złoże jest urabiane przy pomocy materiałów wybuchowych (strzelanie długimi otworami). Do 

urabiania progów skalnych, rozbijania brył, ramowania ścian, stosowany jest również młot 

hydrauliczny, zamontowany na wysięgu koparki gąsienicowej. 

 Odstrzelony urobek jest ładowany koparkami i ładowarkami na samochody samowyładowcze, 

niewielka ilość uzyskanego urobku jest sprzedawana bezpośrednio spod ściany wyrobiska jako 

kamień łamany. W zakładzie przeróbczym, pozyskany z kopalni urobek zostaje przekruszony i 

posortowany. Aktualnie Przedsiębiorca planuje wybudowanie nowego zakładu przeróbczego 

zlokalizowanego za południową granicą złoża. 

 
 Wykonywane w kopalni roboty strzałowe przy użyciu materiałów wybuchowych powodują 

zagrożenia wynikające ze: 

- wstrząsów (drgań parasejsmicznych) powstałych w wyniku detonacji materiału wybuchowego, 

- rozrzutu odłamków skalnych, 

- działania udarowej fali powietrznej. 

Strefy rozrzut odłamków skalnych są większe dla poziomów wydobywczych położonych 

bliżej powierzchni terenu. Roboty strzałowe w kopalni należy wykonywać w sposób wykluczający ich 

szkodliwe oddziaływanie na obiekty budowlane nie stanowiące własności Przedsiębiorcy. 

 
 Dla kopalni „Wymysłów” najkorzystniejsza byłby rekultywacja (odtworzenia wartości 

użytkowych i przyrodniczych terenu) w kierunku wodno – przyrodniczym, ponieważ wyrobisko 

górnicze po zakończeniu odwadniania, będzie się samoczynne napełnienia wodą. Skarpy wyrobiska i 

zwałowiska należy uporządkować. Docelowo zwałowiska powinny zostać zadrzewione. 

 W okresie prowadzenia eksploatacji nie przewiduje się prowadzenia rekultywacji na terenie 

wyrobiska, ponieważ musi być przez cały czas odwadniane i prowadzone będzie tam zwałowanie 

wewnętrzne, na dnie najniższego poziomu wydobywczego. Wcześniejsza rekultywacja będzie 

możliwa jedynie na zwałowisku północnym, które jest w końcowej fazie formowania i niebawem 

będzie można na nim przeprowadzić prace rekultywacyjne. 

 Zgodnie z Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, poszerzenie zakresu wydobycia w 

kierunku południowo – wschodnim wiązać się będzie z: 

– likwidacją istniejącego zakładu przeróbczego oraz budową nowego zakładu i składowiska 

wyrobów gotowych wraz z infrastrukturą techniczną, 

– likwidacją budynków administracyjnych, 

– likwidacją południowo-wschodniego tymczasowego zwałowiska nadkładu, 

– wprowadzeniem do wyrobiska mobilnego zakładu przeróbczego, 
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– zmianą sieci dróg transportowych w obrębie kopalni oraz zakładu przeróbczego. W związku 

z zamiarem przeniesienia zakładu przeróbczego planuje się również zmianę przeznaczenia części 

gruntów leśnych (ok. 2 ha) na przemysłowe. 

 Kopalnia „Wymysłów” pracować będzie przez 250 dni w roku na trzy zmiany 

(24 godziny/dobę). Planowane jest max. roczne wydobycie w ilości ok. 1 000 000 Mg/rok i max. 

4 000 Mg/dobę. Przy takim wydobyciu kopalnia będzie działać min. 9 lat. W wyniku eksploatacji 

złoża „Wymysłów” powstanie wyrobisko poeksploatacyjne o głębokości do ok. 63 m. 

 
 Komunikacja. Ustalenia zmiany studium nie przewidują budowy nowych dróg. Obszar objęty 

zmianą studium będzie obsługiwany komunikacyjnie, tak jak i obecnie, przez drogę gminną 

Nr 358113T relacji Kobylany – Mydłowiec (o znaczeniu lokalnym), łącząca się w miejscowości 

Kobylany z drogą wojewódzką Nr 757 relacji Opatów - Iwaniska - Staszów - Stopnica. 

 Hałas. Wydobycie, przeróbka kopaliny, jak i jej transport związany będzie z emisją hałasu. 

Głównymi emitorami hałasu na terenie kopalni są maszyny i urządzenia w Zakładzie Przeróbczym i 

Mobilnym Zestawie Krusząco - Sortującym (na wyrobisku). Na terenie Kopalni grupę ruchomych 

źródeł hałasu stanowi transport technologiczny, tj.: ładowarka, koparka, wiertnica, spycharka, wozidła 

technologiczne oraz samochody ciężarowe. Występują też źródła hałasu impulsowego, związane z 

zastosowaniem metod strzałowych. 

 Przedmiotowa kopalnia nadal będzie funkcjonowała w porze dziennej jak i w porze nocnej. 

Oddziaływanie kopalni w zakresie emisji hałasu oraz pyłów i gazów będzie zmienne w czasie i 

uzależnione od poziomu eksploatacji. Najbardziej niekorzystne oddziaływania wystąpią podczas pracy 

na poziomie terenu. 

Najbliższe tereny chronione akustycznie (przed nadmiernym hałasem), znajdują się po 

północnej stronie terenu objętego granicą zmiany studium, we wsi Wymysłów (obr. Kobylany), 

graniczącej z terenem opracowania od strony północnej, oraz w sołectwa Krępa Dolna (gmina 

Iwaniska), graniczącej od południowego zachodu z terenem objętym projektowaną zmianą studium. 

 W Raporcie dokonano obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu. W obliczeniach uwzględniono 

wszystkie źródła hałasu, w tym funkcjonujący tylko w porze dziennej Węzeł Betoniarski, położony na 

południe od terenu kopalni. Wyniki wskazują, że przedsięwzięcie nie spowoduje wpływu na obecnie 

istniejący klimat akustyczny w okolicy kopalni. Generalnie, przeniesienie się z frontem robót w 

kierunku południowym, spowoduje spadek uciążliwości w rejonie północnym i północno - wschodnim 

kopalni oraz wzrost uciążliwości w rejonie południowym. Analiza obliczeniowa wykazała 

konieczność zastosowania wału ekranującego hałas, który znajdować się będzie od strony południowej 

zakładu przeróbczego. Oddziaływanie akustyczne prac wydobywczych będzie uzależnione od 

poziomu eksploatacji. Rozprzestrzenianie się hałasu i zapylenie ograniczane będą również skarpami 

otaczającymi wyrobisko ze wszystkich stron, jak również północnym zwałowiskiem zewnętrznym. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, nakłada na 

Inwestora szereg obowiązków, zapewniających brak niekorzystnego oddziaływania na otoczenie, tj.:  
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– wykonanie ziemnego wału ochronnego od strony południowej zakładu przeróbczego i magazynu 

kruszyw, na całej długości występowania tych obiektów, co spowoduje ograniczenie 

rozprzestrzenia się dźwięku w kierunku zabudowań znajdujących się na południe od kopalni; 

– zakaz prowadzenia prac wiertniczych na powierzchni terenu w porze nocy oraz zwałowania mas 

ziemnych na zwałowisku północnym i związanego z tym transportu; 

– wstępną przeróbkę bezpośrednio wydobytej kopaliny należy przeprowadzać wyłącznie w 

wyrobisku. 

Dodatkowo, Decyzja nakłada na Inwestora obowiązek sporządzenia analizy porealizacyjnej w zakresie 

emisji hałasu, na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej. Biorąc pod uwagę 

powyższe założenia, przewiduje się, że hałas emitowany z terenu kopalni, na terenach chronionych, 

nie przekroczy dopuszczalnych standardów jakości środowiska w zakresie hałasu, w porze dnia i 

nocy, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

 Emisja pól elektromagnetycznych. Na stan środowiska i zdrowie mieszkańców wpływa 

emisja pól elektromagnetycznych. W granicach zmiany studium znajdują się fragmenty: istniejących 

linii elektroenergetycznych 15 kV; oraz stacje transformatorowe 15/0,4 kV. 

 Źródłem silnych pól elektromagnetycznych są stacje bazowe telefonii komórkowej. Na terenie 

opracowania nie występują stacje bazowe. Ustalenia zmiany studium nie wprowadzają nowych 

obiektów telekomunikacyjnych. 

 
 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu. Sytuacja terenów objętych opracowaniem, nie ulegnie znaczącym zmianą, gdyż stanowią 

one obszar w całości położny w zasięgu aktualnego terenu górniczego, objętego przewidywanym 

wpływem aktualnie prowadzonych prac górniczych od czynnej kopalni wapieni „Wymysłów”, 

działającej w ramach udzielonej koncesje na wydobycie. Złoże jest stale eksploatowane. 

Wprowadzenie zmian wynikających z opracowania spowoduje powiększenie istniejącego 

wyrobiska kopalni „Wymysłów” do terenu wyznaczonego aktualną dokumentacją geologiczną złoża, 

do którego przedsiębiorca posiada tytuł prawny. Wniesienie aktualnych granic złoża do opracowania 

wynika z Prawa geologicznego i górniczego i jest obowiązkowe dla tego dokumentu. 

W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium, zmieni się stan części terenów obecnie 

użytkowanych rolniczo i leśnie, a obecnie planowanych pod zabudowę produkcyjno – składowo – 

usługową. Tereny te utracą swój charakter przyrodniczy i zostaną zabudowane zabudową 

przemysłową, ściśle związaną z przeróbką wydobytej kopaliny. W celu racjonalnego wykorzystania 

udokumentowanego złoża „Wymysłów”, uzasadnione gospodarczo jest przeznaczenie terenu 

udokumentowanego złoża do wydobycia, a okolicznych terenów pod związaną nimi produkcję, pod 

warunkiem uniknięcia znaczącego wpływu prowadzonej eksploatacji na zdrowie i bezpieczeństwo 

ludności oraz na walory istniejącego środowiska przyrodniczego. 

Stan analizowanego obszaru ulegnie poprawie po przeprowadzeniu kompleksowej 

rekultywacji terenu objętego projektowaną zmianą studium. 
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W granicach zmiany studium znalazły się inwestycje zaliczane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), tj: 

– instalacje do przerobu kopalin, 

– wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową; 

– zabudowa przemysłowa, o powierzchni ponad 1,0 ha; 

– wylesienia (w celu zmiany sposobu użytkowania terenu), o powierzchni ponad 1 ha. 

 

Wpływ przewidywanych oddziaływań na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o 

ochronie przyrody 

 Wpływ na Parki Krajobrazowe i Obszary Chronionego Krajobrazu. Wydobycie wapieni 

ze złoża „Wymysłów”, jak i potencjalne skutki wydobycia nie obejmą swym zasięgiem terenów 

wymienionych form ochrony przyrody. Tereny te znajdują się poza wyznaczonym (aktualną koncesją) 

terenem górniczym, oraz poza potencjalnym zasięgiem leja depresji, dla terenów powiększonego i 

pogłębionego wydobycia kopaliny ze złoża „Wymysłów”. Dodatkowo, powyższe formy ochrony 

przyrody znajdują się głównie na zachód od obszaru opracowania, co przy przeważających w regionie 

wiatrach z sektora zachodniego, uniemożliwia przenoszenie potencjalnych cząstek zanieczyszczeń 

pyłowych z kopalni w ich granice. 

 Wpływ na obszary Natura 2000. Obszar zmiany studium, w południowo – zachodniej 

części, graniczy z „Ostoją Żyznów”. Ustalenia zmiany studium obszary przygraniczne przeznaczają 

pod teren potencjalnego zasięgu zabudowy produkcyjno – składowo – usługowej, związanej z 

przeróbką wydobytego surowca mineralego. Ustalenia zmiany studium nie przewidują lokalizacji w 

tym terenie innych rodzajów działalności przemysłowej, nie związanych z eksploatacją wapieni. 

 Teren położony w na południowy – wschód od obszaru objętego zmianą studium stanowi 

wzniesienie o wysokości przekraczającej 280,0 m n.p.m. Lasy porastające wzniesienie, korzystają 

wyłącznie z wód opadowo – gruntowych dostępnych dla systemów korzeniowych roślin. Drzewa nie 

są w stanie dosięgnąć systemem korzeniowym do wód podziemnych zgromadzonych w GZWP nr 421 

„Włostów”, gdyż ich pierwotny poziom, nawet przed rozpoczęciem odwodnienia wyrobiska kopalni 

układał się w rejonie kopalni na poziomie rzędnej 250,0 m n.p.m. Odwodnienie wyrobiska obecne jak 

i odwodnienie wyrobiska docelowe, nie może oddziaływać na siedliska grądowe i siedliska buczyn, 

preferujących tereny wyżej położone, odznaczające się prawidłowymi stosunkami wodnymi. 

 Siedliska łęgowe, zajmują obniżenia dolin cieków i lokalne podmokłości terenu. Siedliska te, 

położone na południe od obszaru opracowania, nie odczują skutków spowodowanych odwodnieniem 

wyrobiska. Wody z wyrobiska odpompowywane są do zbiorników (osadników) ziemnych położonych 

na terenach kopalnianych, następnie po oczyszczeniu, odprowadzane są do cieku od Kobylan, 

prowadzącego wodę w stronę Ostoi, aż do ujścia cieku do rzeki Modliborki. Wody te stale zasilają 

poziom wódy w analizowanych ciekach i raport wykazał, ze nie spowoduje to spadku ich poziomu w 



 80 

cieku, ani zalania okolicznych terenów. Wody pochodzące z odwodnienia są dobrej jakości, a ich 

skład i ilość musi być na bieżąco badana. 

 Wobec powyższego, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania eksploatacji złoża jak i 

przeróbki kruszywa w zakładzie, na powyższe siedliska przyrodnicze będące przedmiotem ochrony w 

obszarze Natura 2000 „Ostoja Żyznów”. 

 Wpływ na ochronę gatunkową roślin, zwierząt i grzybów. Na terenie objętym zmianą 

studium nie stwierdzono występowania gatunków chronionych roślin, siedlisk przyrodniczych 

chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej, ani innych cennych zbiorowisk roślinnych. 

 Dalsza eksploatacja złoża nie spowoduje zachwiania równowagi ekologicznej rejonu. 

Wahania zwierciadła wód podziemnych odbywają się kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią terenu i 

tym samym nie mają wpływu na warunki wegetacyjne poszczególnych roślin, gdyż nie obejmują 

strefy korzeniowej roślin. 

 Planowane poszerzenie eksploatacji złoża wapieni nie spowoduje istotnej utraty terenów 

lęgowych i bazy pokarmowej dla ptaków. Hałas może spowodować niewielkie zmniejszenie sukcesu 

lęgowego poszczególnych par ptaków w sąsiadującym z kopalnią drzewostanie. 

 Na wnioskowanym terenie nie stwierdzono występowania płazów z listy mającej znaczenie 

wskaźnikowe przy ocenie stanu lasu oraz prognozowaniu zmian w ekosystemach leśnych w związku z 

Dyrektywą Siedliskową i Dyrektywą Ptasią. Poszukiwania owadów objętych ochroną nie przyniosły 

rezultatów w postaci stwierdzenia ich obecności zarówno na terenie jak i obszarze górniczym. 

 Na terenie i obszarze górniczym nie stwierdzono występowania grzybów objętych ochroną 

prawną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w 

sprawie ochrony gatunkowej grzybów. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało również 

negatywnego wpływu na populację grzybów nie objętych ochroną prawną. 

 Wycinkę drzew i krzewów, należy przeprowadzić poza lęgowym ptaków w terminie od 

1 marca do 15 października, co pozwoli na odchowanie lęgów i wyprowadzenie młodych osobników 

bez przeszkód. Usuwanie karp korzeniowych oraz zdjęcie humusu należy przeprowadzić w okresie od 

15 sierpnia do 15 października. Ewentualne zwierzęta mogące zimować w warstwie nadkładu 

powinny zakończyć okres rozrodczy, a jednocześnie zdążą wybrać inne, bezpieczne miejsca do 

zimowania. Przy wykonaniu prac przygotowawczych z uwzględnieniem w/w warunków oceniono, że 

nie wpłyną one znacząco na środowisko przyrodnicze. 

 Planowane wylesienie na powierzchni ok. 2 ha w skrajnej części dużego kompleksu leśnego, 

nie powinno ograniczyć zwierzętom możliwości swobodnego przemieszczania się i nie wpłynie 

znacząco negatywnie na drożność ewentualnych szlaków ich migracji. Z uwagi na skalę 

przedmiotowego wylesienia nie przewiduje się również wpływu na zasoby i jakość wód podziemnych 

(mając na względzie uwarunkowania hydrogeologiczne) oraz wody powierzchniowe. 

 Na podstawie powyższego należy stwierdzić, że realizacja przedmiotowej inwestycji z 

punktu widzenia ochrony zwierząt, roślin i grzybów jest dopuszczalna i nie będzie miała istotnego 

wpływu na stan zachowania flory i fauny, w tym gatunków chronionych. 
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 Załącznik graficzny do opracowywanej prognozy, zamieszczony na końcu niniejszego 

opracowania, został wykonany na rysunku Kierunków zagospodarowania przestrzennego, Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta i gminy Opatów. Na 

rysunku za pomocą palety kolorystycznej przedstawiono wpływ projektowanego zagospodarowania 

obszaru zmiany studium, na stan środowiska w granicach opracowania. 

 Ze względu na niewielki obszar objęty zmianą studium, większość obszaru opracowania 

znajduje się w granicach: terenów projektowanego zagospodarowania, mogących wywierać 

potencjalnie niekorzystny wpływ na środowisko oznaczone na rysunku prognozy kolorem fioletowym. 

Niewielki teren, przecinający wąskim pasem otaczające obszary, stanowi tereny zagospodarowania, 

korzystny dla środowiska, oznaczone na rysunku prognozy kolorem zielonym. 

 
W celu zminimalizowania uciążliwości dla środowiska przyrodniczego, realizacja ustaleń 

niniejszej zmiany studium, powinna spełniać zalecenia z zakresu ochrony środowiska, szczegółowo 

opisane w tekście niniejszej prognozy. 

 
 Projektowana zmiana studium nie określa rozwiązań alternatywnych. Rozwiązania 

wariantowe dla planowanego poszerzenia wydobycia rozpatrywane byłe na etapie opracowania 

„Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego poszerzenia zakresu eksploatacji złoża 

wapieni dewońskich „Wymysłów” wraz z budową zakładu przeróbczego oraz pozostałej 

infrastruktury technicznej”, opracowanego w 2015 r. 

Wniesienie terenów udokumentowanych i zatwierdzonych złóż kopalin do studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe i nie podlega 

alternatywą. 

Jedynym rozwiązaniem alternatywnym, możliwym dla rozwiązań wnoszonych w niniejszej 

zmianie studium, jest zaniechanie wniesienia całości lub części proponowanego terenu zabudowy 

produkcyjno – składowo – usługowej.  
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