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                                                                                                  Krzemieniewo, dn. 30.11.2011 r.   
      RRG.6220.5.2011 

D E C Y Z J A 
o środowiskowych uwarunkowaniach 

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113e, poz 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz 1387 z 2003 r. Nr 130, poz 1188, Nr 170, poz 1660; z 
2004 r. Nr 162, poz.1692) w związku z art. 71 ust. 2 pkt.1, art.75 ust.1 pkt.4 oraz art. 82 i art. 
85 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko  (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.) a także § 3 ust.1 pkt 40 lit. b,  
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko  (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 ze zm.) po rozpatrzeniu 
wniosku BUDOWLANEJ SPÓŁDZIELNI PRACY „BUDOMONT” w Lesznie z siedzibą  
64-113-Osieczna ul. Jeziorkowska 1 w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla   
planowanego  przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
polegającego na  wydobywaniu systemem odkrywkowym kopalin – iłów ceramiki budowlanej 
ze złoża „Bojanice” na terenie dz. nr 299/1, 300, 301, 302, 309, 310, 311/2 w miejscowości 
Bojanice. 

                            s t w i e r d z a m 
       brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

    

                                                      U z a s a d n i e n i e 

W dniu 28.09.2011 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w 
sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 
polegającego na  wydobywaniu systemem odkrywkowym  kopalin -         iłów ceramiki 
budowlanej ze złoża „Bojanice” na terenie dz. nr 299/1, 300, 301, 302, 309, 310, 311/2 w 
miejscowości Bojanice. 
Podstawą prawną do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 
art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z póź. zm.)  w myśl którego, 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla 
planowanych przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko. Organem właściwym zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 do wydania 
wnioskowanej decyzji jest wójt. 
Powyższe zadanie zostało zakwalifikowane w myśl   § 3 ust.1 pkt  40 lit. a    
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 r.,  
Nr 213, poz. 1397 ze zm.) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla którego sporządzenie raportu może być wymagane. W związku z tym w 
myśl art. 49 i 61  § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego wszczęto postępowanie,  o czym pismem z dnia 27.07.2011 r. 
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powiadomiono strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach na realizacje ww. przedsięwzięcia. 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt.2 ww. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko,  Wójt Gminy Krzemieniewo zapewnił udział 
społeczeństwa i podał do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania. 
Obwieszczenie Wójta Gminy Krzemieniewo z dnia 28.09.2011 r. umieszczono na 
tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu gminy Krzemieniewo i sołectwa wsi 
Bojanice. Ponadto powyższe obwieszczenie zostało umieszczone na stronie 
internetowej Gminy Krzemieniewo. 
W toku postępowania na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 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 /Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Poznaniu. 
Z treści przedłożonych dokumentów wynika, że w ramach  tego przedsięwzięcia 
planuje się:    
         wydobywanie systemem odkrywkowym kopalin – iłów ceramiki budowlanej 
metoda odkrywkową ze złoża „Bojanice” na terenie dz. nr 299/1, 300, 301, 302, 309, 
310, 311/2 w miejscowości Bojanice  
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 
09.11.2011 r. znak: WOO-I.4240.525.2011.PS wyraził opinię, że dla planowanego 
przedsięwzięcia nie występuje potrzeba przeprowadzenia postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z powyższym stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko. 
           
           

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Wójta Gminy Krzemieniewo w terminie 
14 dni od dnia jej doręczenia. 

                                                                                           Wójt Gminy Krzemieniewo 

                                                                                           /-/ Andrzej Pietrula 

Załącznik:    
 - załącznik nr 1 – Charakterystyka przedsięwzięcia  
 - załącznik nr 2 -  Karta informacyjna przedsięwzięcia. 
 
Otrzymuj ą: 
  

1.   BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY  „BUDO-MONT” w Lesznie z siedzibą 

       ul.  Jeziorkowska 1 

       64-113 Osieczna 

       

2.    Wioletta Świt           

       Bojanice 17 

       64-120 Krzemieniewo 

3.   a/a 
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                                                                        Załącznik nr 1 
                                                          do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych 

                                                                    z dnia  30 listopada 2011 r., znak RRG.6220.5.2011 
 

 
 
 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 
 

         Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji eksploatacji odkrywkowej 
iłów ceramiki budowlanej ze złoża „Bojanice” w miejscowości Bojanice (na potrzeby 
produkcyjne przyległej Cegielni Bojanice), w jego dotychczasowych granicach , na terenie dz. 
nr  299/1, 300, 301, 302, 309, 310, 311/2 (ca 2,85 ha). Na potrzebę prowadzenia eksploatacji 
iłów ceramiki budowlanej decyzją byłego Wojewody Leszczyńskiego (pismo nr OS-IV-
7512/12//97 z dnia 05.12.1997 r.) został ustanowiony Obszar Górniczy BOJANICE II o 
powierzchni 28492 m2.  Jest to obszar na którym będzie realizowane (i kontynuowane, bez 
zmian) przedsięwzięcie. Całość powierzchni opisywanej kopalni odkrywkowej w dalekiej 
przeszłości została przekształcona (jest to użytek kopalniany) i w częściach aktualnie nie 
objętych bieżącą eksploatacją porasta chwastami, trawami, samosiewami drzew i krzewów, a 
lokalnie jest zalewana wodami poopadowymi i  roztopowymi.  
 Natomiast  nowo nabyta dz. nr 311/4 stanowiąca dotychczas grunt orny: 
 - zostanie przeznaczona na pas ochronny dla przyległych od południa obcych gruntów rolnych  
  (dz. nr 311/3) i może być dalej użytkowana rolniczo, 
 - zostanie ona włączona w granice Terenu Górniczego BOJANICE II (przez co ulegnie 
zmianie jego 
   powierzchnia i nazwa)     
  Iły ceramiki budowlanej eksploatowane będą w części przemysłowej złoża „ Bojanice” tak jak 
  dotychczas sposobem odkrywkowym,  
  Odstawa urobku odbywać się będzie tak jak dotychczas za pomocą transportu szynowego po 
  drogach wewnętrznych 
  Całość ternu złoża „Bojanice” jest prawnie chroniona przed zagospodarowaniem trwałym 
innym, niż 
  powierzchniowa eksploatacja kopalin. 
  Ze względu na  dotychczasowe doświadczenia w odwadnianiu terenu eksploatowanego złoża 
„Bojanice” (niewielkie wpływy wody gruntowej ze stałej skarpy południowej) nie przewiduje 
się 
 powstania leja depresji i obniżenia się zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska 
 utworzonego na tym złożu. 
 Planowana eksploatacja  (jej kontynuacja, już po wykupieniu dz. nr 311/4) nie wpłynie 
negatywnie  
 na tereny przyległe do tego wyrobiska, w tym na gleby, siedliska zwierząt i szatę roślinną.  
 W sąsiedztwie wyrobiska czynnego na złożu „Bojanice” flora i fauna reprezentowane są przez 
 typową roślinność i zwierzęta polne. 
 W wyniku planowanej dalszej eksploatacji na terenie ww. działek powstanie wyrobisko o 
większej  
 niż dotychczas głębokości  (17-25 m głębokości, bez zwiększania powierzchni), docelowo po 
 rekultywacji  zawodnione i ze skarpami obsadzonymi drzewami.  
 Kontynuowana eksploatacja odkrywkowa złoża „Bojanice” prowadzona będzie zgodnie z 
górniczymi   zasadami bhp i ustawowymi warunkami ochrony środowiska, co nie spowoduje 
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zanieczyszczenia wód podziemnych, ani zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami. 
 Sama kopalina (iły, mułki) w kontakcie z wodami opadowymi i gruntowymi nie wykazuje 
właściwości toksycznych. 
Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje ruchów masowych ziemi (osuwisk) na terenach 
przyległych, gdyż będą one chronione przed taką sytuacją pasami ochronnymi o normatywnych 
szerokościach (6,0m, 10,0 m). 
Nie wpłynie ono również negatywnie na klimat. 
Rekultywacja odbywać się będzie w nawiązaniu do ustaleń w sporządzonej dokumentacji 
rekultywacyjnej (zatwierdzona w 1992 r. decyzją Wójta Krzemieniewa) przyszłych terenów 
poeksploatacyjnych na złożu „Bojanice”.   
Wpływ eksploatacji surowców ilastych ze złoża „Bojanice” na zanieczyszczenie powietrza 
będzie znikomy. W związku z prowadzoną eksploatacją tych kopalin w stanie wilgotności 
naturalnej sprzęt wydobywczy nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń emisji 
pyłów poza granicami  
ww. złoża.  
Ocenę wpływu eksploatacji na hałas i akustykę rejonu złoża przeprowadzono na podstawie 
analogii do pomiarów wykonanych na innych kopalniach prowadzących podobną działalność 
wydobywczą. 
Hałas ze strony maszyn pracujących przy eksploatacji złoża „Bojanice” nie będzie uciążliwy 
dla najbliższych  siedlisk ludzkich (są położone w odległości ponad 200 m, na terenie Cegielni 
Bojanice). 
  

 

 
 

 

         
  

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


