
                                                                                                   Dobromierz, dnia 19 marca 2013 r. 
 
RBiR 6220.4.12.2012 

 
D E C Y Z J A 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 
Na podstawie : 
- art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 
r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), 
 
- art. 71 ust 2 pkt 2, art. 84 oraz art. 85 ust 1, ust. 2 pkt 2  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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 
 
- § 3 ust. 1 pkt 40, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsiewzieć mogących znaczaco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397),  
 
po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„HYŻYŃSKI” Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków 
 

stwierdzam 
 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod 
nazwą: Eksploatacja granitu ze złoża „BORÓW –  POŁUDNIE”, znajdującego się w granicach 
działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz. 
 

UZASADNIENIE 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HYŻYŃSKI” Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59-

420 Bolków w dniu 20 październik 2011 r. wystąpiło z wnioskiem (uzupełnionym 15 i 21 listopada 
2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
pn: Eksploatacja granitu ze złoża „BORÓW – POŁUDNIE”, znajdującego się w granicach 
działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz. 

22 listopada 2011 r. Wójt Gminy Dobromierz wszczął postępowanie administracyjne w sprawie 
wydania przedmiotowej decyzji. Informację o wszczętym postępowaniu na podstawie art. 33 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 (Dz. U. z 2008 r., 
Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wojt Gminy Dobromierz podał do do publicznej wiadomości poprzez 
umieszczenie informacji na stronie internetowej www.bip.dobromierz.pl oraz wywieszenie na 
tablicy ogloszeń UG Dobromierz. W  Strony o wszczętym postepowaniu przez tut. Urząd 
zawiadomione zostały pismem z dnia 22 listopada 2011 r. znak : RBiR.6220.4.2.2011. Na podstawie 
art. 64 wyżej cytowanej ustawy, pismem z dnia 22 listopada 2011 r., znak: RBiR.6220.4.1.2011 tut. 
Urząd zwrócił się do  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o 
wydanie opinii, co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. Do pisma załączone zostały dokumenty tj: wniosek Przedsiębiorstwa 
Produkcyjno – Handlowego ,,Hyżyński” Sp. z o. o.  o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia, kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz 
wypis i wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z 
wyłączeniem wsi Szymanów dla działki nr 2/22, obręb 0001 Borów. 



Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, postanowieniem znak: 
WOOŚ.4240.819.2011.MS z dnia 7 grudnia 2011 r. (data wpływu 12.12.2011 r.) wyraził opinie, że dla 
przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji granitu ze złoża ,,BORÓW-POŁUDNIE” realizowanego 
w gminie Dobromierz, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 

Wójt Gminy Dobromierz w toku postępowania, posiłkując się § 3 ust. 1, pkt 40 Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) oraz wydaną opinią Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na podstawie art. 63 ust. 2 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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227 z późn. 
zm.) wydał w dniu 20 grudnia 2011 r. postanowienie znak: RBiR.6220.4.3.2011, w którym odstąpiono 
od obowiązku sporządzenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia. Informacja o wydanym postanowieniu do publicznej wiadomości 
podana została poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej  www.bip.dobromierz.pl 
oraz wywieszenie na tablicy ogloszeń UG Dobromierz. Strony o wydanym postanowienu 
zawiadomione zostały pismem z dnia 20 listopada 2011 r. znak : RBiR. 6220.4.3.2011. 

 Na niniejsze postanowienie w dniu 2 stycznia 2012 roku (data wpływu 03.01.2012 r.) Borowskie 
Kopalnie Granitu wniosły zażalenie żądając uchylenia niniejszego postanowienia i nałożenia na 
wnioskodawcę obowiązku sporządzenia raportu, ponieważ już w chwili obecnej eksploatacja 
oddziałuje negatywnie, głównie wskutek emisji hałasu oraz zapylenia na grunty Borowskich Kopalni 
Granitu Spółki z o. o. oraz usytuowane w ich granicach obiekty. Wnioskodawca zamierza tę 
działalność rozszerzyć co spowoduje spotęgowanie negatywnego oddziaływania. Zaznaczyć należy, że 
zażalenie wpłynęło po terminie lecz organ prowadzący postępowanie je uwzględnił uznając, że 
skarżący może się zwrócić o przywrócenie terminu podając ważne powody uniemożliwiające mu 
dotrzymanie terminu. W związku z powyższym Wójt Gminy Dobromierz pismem znak: 
RBiR.6220.4.4.2011 z dnia 10 stycznia 2012 r. przesłał zażalenie wraz z całą dokumentacją do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu i jednocześnie postanowieniem znak: 
RBiR.6220.4.5.2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia 
zagadnienia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu. 

W dniu 16 stycznia Kancelaria Prawna LEX z siedzibą w Kamiennej Górze dołącza do akt sprawy 
pełnomocnictwo Borowskich Kopalni Granitu Sp. z o. o. w Borowie, do działania w postępowaniu, 
przed organami administracyjnymi wszelkich instancji, samorządowymi kolegiami odwoławczymi 
oraz sądami administracyjnymi wszelkich instancji dla Pana Tomasza Kani – radcy prawnego, w 
sprawie wszczętej przez Wójta Gminy Dobromierz na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – 
Handlowego „HYŻYŃSKI” Spółka   z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59 – 420 Bolków w przedmiocie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia. W związku z powyższym, Wójt Gminy Dobromierz przy piśmie z dnia 18.01.2012 r., 
znak: RBiR.6220.4.6.2012 przesłał to pełnomocnictwo, w celu dołączenia go do akt sprawy 
przesłanych przy piśmie z dnia 10.01.2012 r., znak: RBiR.6220.4.4.2011, do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, 58 – 302 Wałbrzych. 

W dniu 26 marca 2012 r. do tut. Urzędu wpłynęło postanowienie Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia 8 lutego 2012 r. znak: SKO 4131/2/2012 uchylające w całości 
zaskarżone postanowienie i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia wraz z pouczeniem o 
przysługującej skardze do WSA w terminie  30 dni.  

Wójt Gminy Dobromierz nie korzysta z przysługującego mu prawa do złożenia skargi  i w dniu 27 
kwietnia 2012 r. pismem znak RBiR.6220.4.7.2012 podejmuje zawieszone postępowanie. Po 
ponownym rozpatrzeniu i wnikliwym zapoznaniu się z dowodami w zgromadzonej dokumentacji 
wydaje w dniu 11 czerwca 2012 r. postanowienie znak: RBiR.6220.4.8.2012, w którym postanawia 



utrzymać w mocy wcześniejszą decyzję o odstąpieniu przez wnioskodawcę od obowiązku 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

W obszernym uzasadnieniu przedstawionym w ponownym postanowieniu odnosi się do zarzutów 
wymienionych w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego przytacza inne dowody, 
znajdujące się w aktach sprawy a mówiące o nieuzasadnionych zarzutach strony skarżącej. Należy 
zauważyć, że do akt sprawy wnioskodawca dołączył stosowne badania, z których nie wynika, żeby 
dotychczas, przy tym poziomie wydobycia zostały przekroczone parametry emisji i ochrony 
środowiska. Przez cały okres prowadzenia działalności przez wnioskodawcę brak jest jakichkolwiek 
innych obiektywnie sporządzonych dowodów w postaci pomiarów czy badań świadczących o 
ponadnormatywnym obciążeniu środowiska na tym terenie. Skarżący podkreśla  prawdopodobieństwo 
zwiększenia uciążliwości przedsięwzięcia. Wnioskodawca natomiast podkreśla, że intensyfikacja 
wydobycia w dużej mierze zależna będzie od sytuacji gospodarczej i popytu na rynku. W chwili 
obecnej organ prowadzący postępowanie nie dysponuje żadnymi wynikami badań dającymi 
obiektywne i zasadne przesłanki do nałożenia na wnioskodawcę obowiązku wykonania raportu o 
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.  

Na wydane po ponownym rozpatrzeniu postanowienie, w dniu 28 czerwca 2012 r. pełnomocnik 
Borowskich Kopalni Granitu wnosi ponowne zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Wałbrzychu zarzucając prowadzącemu postępowanie brak informacji o wydaniu w przedmiotowej 
sprawie opinii Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Organ prowadzący postępowanie w 
dniu 5 lipca 2012 r. pismem znak RBiR.6220.4.9.2012 przekazuje ponownie sprawę do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu wnosząc o niedopuszczalność takiego 
zażalenia. Organ odwoławczy w postanowieniu z dnia 11 lipca 2012 (data wpływu 19 lipca 2012) 
znak: SKO4131/19/2012 wydaje decyzję o niedopuszczalności zażalenia i zauważa, że brak w 
niniejszej sprawie przedmiotu zaskarżenia. Na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
stronie przysługiwało wniesienie w terminie 30 dni skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu.  

W dniu 09.08.2012 r. Kancelaria Radcy Prawnego  Dominik Krzyżkowski, ul. Legnicka 55a/2, 54 - 
203 Wrocław dołącza do akt sprawy pełnomocnictwo Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego 
„Hyżyński” Sp. z o. o. w Bolkowie, ul. Sienkiewicza 37/6, 59 - 420 Bolków do reprezentowania w 
postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi dla radcy 
prawnego Dominika Krzyżkowskiego. 

3 września 2012 r. decyzją znak: RBiR. 6220.4.11.2012 Wójt Gminy Dobromierz wydał decyzję, 
w której określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia oraz 
stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia 
pod nazwą: Eksploatacja granitu ze złoża ,,BORÓW – POŁUDNIE” znajdującego się w granicach 
działki nr 2/22 obręb 0001 Borów. 

8 października 2012 r. Radca prawny Tomasz Kania pełnomocnik Borowskich Kopalni Granitu Sp. 
z o. o. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy 
Dobromierz wniósł odwołanie od decyzji z 3 września 2012 r. znak. RBiR. 6220.4.11.2012. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu decyzją z dnia 11 lutego 2013 r. znak: SKO 
4131/35/2012 (data wpływu do tut. Urzędu 19.02.2013 r.) uchyliło w całości zaskarżoną decyzję i 
przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

 
Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia pod nazwą: Eksploatacja granitu ze złoża „BORÓW –  POŁUDNIE”, znajdującego 
się w granicach działki nr 2/22 obręb 0001 Borów, gm. Dobromierz tut. Urząd brał pod uwagę: 
1. zapisy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz: działka nr 2/22 
obręb 0001 Borów, na terenie której ma być realizowane omawiane przedsięwzięcie w Miejscowym 



palnie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów 
zatwierdzonym Uchwałą Nr VIII/44/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2003 r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego Nr 86 poz. 1780 z dnia 24 czerwca 2003 r. 
oznaczona jest jako PU – tereny przemysłu i działalności gospodarczej 
 
2. postanowienie z dnia 7 grudnia 2011 r. znak: WOOŚ.4240.819.2011.MS  Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu w którym wyrażono opinię, że dla analizowanego 
przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
 
3. uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 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 (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.): 

 
A). Rodzaj, miejsce realizacji i charakterystyka przedsięwzięcia. 

Przedsięwzięcie, polega na wydobywaniu kopaliny (granitu) ze złoża metodą odkrywkową z 
użyciem materiałów wybuchowych. Planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie jako kontynuacja 
dotychczasowej działalności wydobywczej. Powierzchnia terenu aktualnie przeznaczonego w 
projekcie zagospodarowania złoża do elksploatacji wynosi ok. 1,7 ha, natomiast terenu planowanego 
do poszerzenia ok. 1,3 ha. Łączna powierzchnia docelowo przeznaczona pod eksploatację wynoski ok. 
3 ha. Ustalone w koncesji granice obszaru i terenu górniczego „BORÓW – POŁUDNIE” ulegną 
niewielkiej zmianie. Nastąpi zmniejszenie powierzchni dotychczasowego obszaru górniczego i terenu 
górniczego o około 0,1 ha w związku z dostosowaniem granicy terenów do granicy administracyjnej 
gminy. Nastąpi powiększenie terenu przeznaczonego pod eksploatację granitu i zwiększenie ilości 
wydobywanej kopaliny w skali roku. Dotychczas ustanowiony obszar górniczy „BORÓW –
POŁUDNIE” ma powierzchnię 3,3 ha oraz teren górniczy „BORÓW – POŁUDNIE” o powierzchni 
11,4 ha. W zakładzie górniczym ,,BORÓW – POŁUDNIE “ zakłada się eksploatację wyłącznie pod 
kątem elementów foremnych. Eksploatacja złoża prowadzona będzie głównie pod kątem wydobycia 
elementów bocznych z użyciem materiałów wybuchowych. Eksploatacja jest i będzie prowadzona 
systemem zbierakowym, pasami równoległymi z prostym postępem frontu roboczego. 

Złoże granitu „Borów-Południe” położone jest w południowo-zachodniej części masywu 
granitowego Strzegom - Sobótka. Administracyjnie położone jest w obrębie gruntów wsi Borów, gm. 
Dobromierz, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. 
 
1. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje.  

Dopuszczalne jest zwiększenie powierzchni złoża objętej planowaną eksploatacją do około 3,1 ha 
oraz wielkości rocznego wydobycia z 30 000 ton do 91 000 ton. Nowy projektowany obszar górniczy 
„BORÓW – POŁUDNIE I” będzie miał powierzchnię 3,2 ha, nowy projektowany teren górniczy 
„BORÓW – POŁUDNIE I” będzie miał powierzchnię 11,3 ha. Docelowa wielkość wydobycia 
uzależniona będzie od zbytu. Przewidywane  wydobycie granitu w ilości około 91 000 Mg /ton/ w 
skali roku. Przy takim poziomie wydobycia, zasoby złoża przy uwzględnieniu strat eksploatacyjnych 
mogą być wyeksploatowane w okresie około 40 lat. Złoże „Borów-Południe” leży w granicach działek  
nr 2/21 i 2/22, obręb Borów, gm. Dobromierz. Obszar górniczy „Borów-Południe” znajduje się w 
granicach działki nr 2/22 obręb geodezyjny Borów i zajmuje powierzchnię 3,3129 ha. Całkowita 
powierzchnia działki nr 2/22 wynosi 3,89 ha. 

 
2. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań  
przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 



Oddziaływanie eksploatacji części złoża zlokalizowanego w Gminie Dobromierz będzie ściśle 
związane z eksploatacją większej jego części prowadzonej w granicach wsi Borów. W bezpośrednim 
sąsiedztwie wyrobiska znajdują się obiekty kopalniane, kamieniołomu należącego do Borowskich 
Kopalni Granitu Sp. z o. o. Najbliższe obiekty mieszkalno-gospodarcze położone są w odległości 
około 150 m w kierunku południowo-zachodnim od granicy złoża – wieś Borów, które znajdują się 
poza projektowanym terenem górniczym. 
 
3. Wykorzystanie zasobów naturalnych.  

Złoże „BORÓW – POŁUDNIE” zostało udokumentowane w kategorii rozpoznania C1 w 2005 
roku na powierzchni ok 5,76 ha. Możliwe do wydobycia zasoby złoża w granicach eksploatacji 
wynoszą 3,723 mln Mg. 
 
4. Emisje i występowanie innych uciążliwości. 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia a następnie eksploatacji dopuszczalna jest  negatywna emisja 
zanieczyszczeń do środowiska na wszystkich etapach tj. : od rozpoczęcia prac przygotowawczych i 
udostępniających złoże, poprzez cały czas eksploatacji i wydobycia granitu, jak również na etapie 
rekultywacji. Oddziaływać na środowisko i przyległe tereny  będą następujące emisje : hałas, 
zapylenie, ścieki, odpady. Biorąc pod uwage powyższe Inwestor zobowiazany jest : 
1) Przestrzegać zasady, by poziom emisji hałasu, na terenie najbliższego obszaru chronionego, 
przenikającego do środowiska z terenu eksploatacji nie przekraczał dopuszczalnego poziomu hałasu 
wyrażonego równoważnym poziomem dźwięku, a wynikającego z uregulowań Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120, poz.826 z późn. zm.) to jest:  

    LAeqTd = 55 dB (A)  dla pory dziennej w godz.   600  -  2200  
    LAeqTn = 45 dB (A)  dla pory nocnej w godz.   2200 -  600 

2) W fazie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji złoża prowadzący działalność powinien 
przestrzegać przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 
poz. 21. Przy ubieganiu się o koncesję na wydobywanie kopalin ze złoża uwzględnić zapis art. 2 pkt. 
11 wspomnianej wyżej ustawy o odpadach. Odpady magazynować w wyznaczonych oznakowanych 
miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, w sposób uniemożliwiający ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko  i zdrowie ludzi. Wytworzone odpady należy przekazywać 
specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami, 
posiadającym wymagane prawem zezwolenie w celu odzysku lub unieszkodliwiania.  
3) Uwzględnić wymogi określone w art. 125 i art. 126 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm..) oraz określone w przedłożonej 
karcie informacyjnej.  
4) W fazie realizacji przedsięwzięcia i eksploatacji złoża prowadzący działalność powinien w 
przypadku odprowadzania wód z wyrobiska i zakładu przeróbczego do innych cieków  posiadać 
ważne pozwolenie wodno-prawne zgodnie z art. 31 i 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(Dz. U. 2012 poz. 145 z późn. zm.). 
5) Celem zmniejszenia zapylenia podczas eksploatacji złoża drogi dojazdowe i place winny być 
wyłożone płytami i zraszane wodą przez urządzenia stacjonarne lub przewoźne, aby ograniczyć do 
minimum pylenie wtórne i zmniejszyć negatywne oddziaływanie na środowisko.   
 

Z przeprowadzonej analizy karty informacyjnej wynika, że realizacja przedsięwzięcia zgodnie 
z przyjętymi w karcie założeniami technicznymi i technologicznymi powinna uciążliwości 
przedsięwzięcia zamknąć w granicach nieruchomości, do której Inwestor posiada tytuł prawny. Do 
karty informacyjnej przedsięwzięcia dołączona została:  



- mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych omawiane złoże nie znajduje się w 
granicach GZWP. W trakcie prac rozpoznawczych złoża nie stwierdzono obecności poziomów 
wodonośnych. Wszystkie otwory były suche.  Eksploatacja złoża nie powinna negatywnie wpłynąć na 
na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Zagrożeniem dla wód podziemnych mogą być 
produkty ropopochodne pochodzące z maszyn i urządzeń wykorzystywanych do eksploatacji. Inwestor 
w karcie informacyjnej przedsięwzięcia jako środek zapobiegawczy zastosował stały nadzór nad w/w 
urządzeniami.  
- protokół z kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Delegatura w 
Wałbrzychu, gdzie dokonano kontrolnych pomiarów hałasu wykonanych w punktach 
reprezentujących tereny zabudowy mieszkaniowej narażone na oddziaływanie akustyczne źródeł 
zakładu Inwestora, w którym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku. 
 
5. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych 
technologii. 

W trakcie prowadzenia prac górniczych i wydobycia jak również podczas funkcjonowania kopalni 
zgodnie z informacjami jakie Inwestor przedstawił w karcie informacyjnej przedsiewzięcia nie istniej 
ryzyko wystąpienia poważnej awarii. 
 
B). Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska w 
szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i 
odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: 
 
1.Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 

Przedsięwzięcie realizowane jest na terenie, gdzie nie występują obszary wodno - blotne i brak jest 
płytkiego zalegania wód podziemnych. Stosownie do przedstawionych w karcie infomacyjnej danych 
obszar ten należy do terenów suchych, nie ma do niego żadnych dopływów wód podziemnych.  
 
2. Obszary wybrzeży 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży. 
 
3. Obszary górskie i leśne. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi. 
 
4. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników   wód 
śródlądowych. 

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefą ochronną ujęć wód oraz poza strefą obszarów ochronnych 
zbiorników wód śródlądowych. 
 
5. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin      i zwierząt 
lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz 
pozostałe formy ochrony przyrody. 

Na terenie projektowanego przedsięwzięcia, ani w jego sąsiedztwie nie występują obszary 
specjalnej ochrony ptaków oraz obszary ochrony siedlisk Natura 2000. Najbliższymi obszarami 
„Natura 2000” są: obszar „Góry i Pogórze Kaczawskie” o kodzie obszaru PLHO20037 oraz obszar 
Dobromierz o kodzie obszaru PLHO20034, oddalone o około 7,0 km w kierunku zachodnim oraz o 
około 8,0 km w kierunku południowym. Biorąc pod uwage odległość planowanej inwestycji od w/w 
obszarów planowana inewstycja nie powinna negatywnie na nie oddziaływać. 
 
  



6. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. 
Teren, na którym planowane są obiekty nie należy do obszarów na których standardy środowiska 

zostały przekroczone . 
 
7. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

W miejscu realizacji przedsięwzięcia ani w bezpośrednim jego oddziaływaniu brak  jest obszarów 
o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Nie wystepują również 
obiekty o istotnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu, wymagające ochrony 
dóbr materialnych i kulturowych.  
 
8. Gęstość zaludnienia. 

Realizacja przedsięwzięcia ma miejsce w granicach administracyjnych wsi Borów liczącej 417 
mieszkańców co w przeliczeniu stanowi 209,55 osoby na 1 km². Dla całej gminy Dobromierz gęstość 
zaludnienia wynosi ok. 63 osoby na 1 km2.  
 
9. Obszary przylegające do jezior. 

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora ani inne 
naturalne zbiorniki wód stojących. 
 
10. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. 

Realizowane przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochrony uzdrowiskowej. 
 
C). Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań 
wymienionych w pkt A i B wynikające z: 
  
1.Zasięgu oddziaływania – obszar geograficzny i liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może 
oddziaływać. 

Eksploatacja złoża nie może wykraczać poza granice istniejącego obszaru górniczego. Dolną 
granicę eksploatacji stanowić będzie dolna granica złoża usytuowana na rzędnej +190m npm. Od 
strony północnej planowane przedsięwzięcie graniczy z terenami przemysłowymi, gruntem leśnym i 
użytkiem kopalnianym, od strony wschodniej z terenami przemysłowymi, od południa z nieużytkami, 
natomiast od strony zachodniej sąsiaduje z wyrobiskiem kopalni „Borów-Południe”.  

Najbliższe odosobnione zabudowania, należące do wsi Borów, oddalone są od południowo-
zachodnich granic terenu przeznaczonego na przedsięwzięcie o ok. 150 m. Uwzględniając kierunek 
wiatrów w tym rejonie /wiatry głównie zachodnie/, wgłębny charakter wyrobiska oraz istniejący od 
strony zabudowań pas ochronny z nadkładu o wysokości około 6 m, można stwierdzić, że emisje 
substancji z terenu inwestycji nie będą powodować ponadnormatywnych uciążliwości dla okolicznych 
mieszkańców. Bezpośredni wpływ prac wydobywczych zaznaczy się uciążliwością związaną z 
zajęciem i odkształceniem powierzchni terenu. Poza przekształceniem morfologii terenu nie mogą 
powstawać żadne zabudowania trwale związane z gruntem. Kopalina ze złoża powinna być 
transportowana tak jak dotychczas drogą wewnątrzzakładową.   
 
2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy 
przyrodnicze. 

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko w przypadku realizacji w/w przedsięwzięcia nie 
występuje, ponieważ kopalnia położona jest w znacznym oddaleniu od granicy państwowej, leży w 
całości na terenie Polski i nie znajduje się w strefie nadgranicznej. 
 
3. Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury 
technicznej. 



Realizacja zadań eksploatacyjnych winna być wykonywana przy zachowaniu wszelkich zaleceń 
projektu zagospodarowania złoża, planu ruchu zakładu górniczego, jak również wszystkich zaleceń 
nadzoru górniczego i geologicznego. Negatywny wpływ na środowisko wyróżnia się min. poprzez: 
drgania sejsmiczne, rozrzut odłamków skalnych, falę uderzeniową. Zachowanie wytycznych 
technologicznych zawartych w opracowaniu „Badania zasięgu oddziaływań od robót strzałowych w 
kopalni granitu „BORÓW - POŁUDNIE” pozwala na ochronę najbliżej położonych zabudowań 
mieszkalno-gospodarskich i hal przemysłowych sąsiadujących zakładów górniczych zlokalizowanych 
w miejscowości Borów. 
 
4.  Prawdopodobieństwo oddziaływania. 

Oddziaływanie eksploatacji złoża na otoczenie będzie stosunkowo niewielkie ze względu na 
korzystne położenie, charakter kopaliny i sposób eksploatacji. Kontynuacja wydobycia granitu ze 
złoża „Borów-Południe” w jego nowej części nie spowoduje istotnych zmian w najbliższej okolicy. 
Analizowany obszar jest już przekształcony w związku z prowadzoną w pobliżu działalnością 
górniczą. Niemniej wpływ taki istnieje i pomimo jego zmniejszenia będzie w ograniczonym zakresie 
występował nadal. 
 
5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 

Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia tj. emisja hałasu, pylenie, emisja 
spalin ze środków transportu i maszyn będą krótkotrwałe i odwracalne. Biorąc pod uwagę 
przedstawioną przez inwestora kartę informacyjną przedsięwzięcia, zakładane zagospodarowanie 
terenu oraz proponowane rozwiązania techniczne, można uznać, że inwestycja nie powinna w sposób 
istotny wpływać na środowisko oraz powodować konfliktów społecznych. Zasięg oddziaływania 
przedsięwzięcia będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenów realizacji przedsięwzięcia.    

 
W toku postępowania, na każdym jego etapie zapewniono udział stron poprzez dostarczanie 

dokumentów za potwierdzeniem odbioru a udział społeczeństwa poprzez wydawanie komunikatów na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i stronie internetowej BIP. 

 
Komunikaty informowały o wszczęciu postępowania administracyjnego, udostępnieniu do wglądu 

wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami, wystąpieniach do organów opiniujących, wydanym 
postanowieniu o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu.  

 
W wyznaczonych w komunikatach terminach jak również poza wyznaczonymi terminami w 

trakcie trwania postępowania, mieszkańcy wsi Borów i gminy Dobromierz nie wnieśli żadnych uwag 
o udostępnieniu dokumentów i nie skorzystali z możliwości składania uwag i wniosków.  

 
Biorąc pod uwagę zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia informacje na temat 

oddziaływania przedsiewzięcia na środowisko, przepisy ustawy z o udostepnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu postanowiono orzez jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

1) Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008 roku 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.) decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-6. 



2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o której 
mowa w art. 72 ust 1 w/cyt. ustawy. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed 
upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się 
ostateczna. 
 
3) Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób 
trzecich. 
 
4) Komunikat o niniejszej decyzji zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobromierzu oraz stronie internetowej BIP Urzędu Gminy. 
 
5) Zgodnie z art. 7 ust. 3 i załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z dnia 8 grudnia 2006 r., Nr 225 poz.1635) do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zostało dołączone potwierdzenie o wniesieniu 
na konto Urzędu Gminy w Dobromierzu opłaty skarbowej w kwocie 205 zł./dwieściepięćzłotych/ za 
wydanie decyzji. 
 
6) Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, ul. Dmowskiego 22, za moim pośrednictwem w 
terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 
 
Załączniki stanowiące integralną część decyzji: 
1. Karta informacyjna przedsięwzięcia   
 
Otrzymują: 

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „HYŻYŃSKI” Spółka z o. o., 
ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków 
reprezentowane przez radcę prawnego Dominika Krzyżkowskiego 
ul. Legnicka 55a/2, 54 – 203 Wrocław 
 

2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
     ul. Plac Powstańców Warszawy 1, 50 – 951 Wrocław 
 

3. Agencja Nieruchomości Rolnych, ul. Kliczkowska 28, 58 – 100 Świdnica 

4. Borowskie Kopalnie Granitu Spółka z o. o., Borów,58 – 173 Roztoka Reprezentowane przez radcę prawnego 
Tomasza Kanię Kancelaria Prawna LEX Al. Wojska Polskiego 12, 58 – 400 Kamienna Góra  

5. Pan Andrzej Litwin, Borów 37/ 58 - 173 Roztoka 

6. a/a                                                                                                                      

 
                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 



 Załącznik Nr 1 
                                                                   do decyzji RBiR 6220.4.12.2012 
                                                 z dnia  19  marca 2013 r. o środowiskowych 
                                           uwarunkowaniach zgody na realizację 
                                                                       przedsięwzięcia. 
                                                                                                                                                                                               

Charakterystyka przedsięwzięcia. 
Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na wydobywaniu kopalin ze złoża metodą odkrywkową 

z użyciem materiałów wybuchowych, bez względu na powierzchnię obszaru górniczego, wymienione 
jest w § 3 ust.1 pkt. 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) i zalicza 
się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Złoże „BORÓW – POŁUDNIE” zostało udokumentowane w kategorii rozpoznania C1 w 2005 
roku na powierzchni ok 5,76 ha. Możliwe do wydobycia zasoby złoża w granicach eksploatacji 
wynoszą 3,723 mln Mg. Planowane przedsięwzięcie prowadzone będzie jako kontynuacja 
dotychczasowej działalności wydobywczej. Docelowa wielkość wydobycia uzależniona będzie od 
zbytu. Przewiduje się wydobycie granitu w ilości około 91 000 Mg /ton/ w skali roku. Złoże „Borów-
Południe” leży w granicach działek nr 2/21, 2/22, obręb Borów, gmina Dobromierz. Obszar górniczy 
„Borów-Południe” znajduje się w granicach działki nr 2/22 obręb geodezyjny Borów i zajmuje 
powierzchnię 3,3129 ha. Całkowita powierzchnia działki nr 2/22 wynosi 3,89 ha. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno - Handlowe „HYŻYŃSKI” Spółka z o. o., ul. Sienkiewicza 37/6, 59-420 Bolków jest 
właścicielem następujących działek: 2/22, 2/24. 

W zakładzie górniczym ,,BORÓW – PPOŁUDNIE“ zakładz sie eksploatację wyłacznie pod kątem 
elementów foremnych, projektowane poziomy lub piętra elsploatacyjne będą wykorzystwać naturalny 
system spękań tzw. cios. Eksploatacja złoża prowadzona będzie głównie pod kątem wydobycia 
elementów bocznych z niewielkim użyciem materiałów wybuchowych. Materiały wybuchowe mają za 
zadanie odspojenie bloków – monolitów, a wtórny podział wykonywany jest przy pomocy 
perforatorów, klinów i rozłupiarek hydraulicznych oraz sporadycznie za pomocą materiałów 
wybuchowych.W poczatkowej fazie eksploatacji, urobek bedzie wywożony z wyrobiska ładowarkami. 
Po osiagnięciu wgłębnego zakresu eksploatacji, uniemożliwiajacego realizacje transportu za pomoca 
ładowarek, wydobycie granitu ze złoża będzie prowadzone za pomocą dzwigu. Transport na poziomie 
bedzie prowadzony z zastosowaniem ładowarek dostarczajacych urobek do zakładu przerobu 
kamienia. 

 Eksploatacja jest i będzie prowadzona systemem zabierkowym, pasami równoległymi z prostym 
postępem frontu roboczego. Eksploatacja złoża nie wykroczy poza granice istniejącego obszaru 
górniczego. Dolną granicę eksploatacji stanowić będzie dolna granica złoża usytuowana na rzędnej 
+190m npm.  

Przy planowanej skali wydobycia szacowane zużycie surowców przedstawia sie nastepujaco: 
zużycie oleju napędowego w ilości ok. 80 000 litrów/rok. Energia elektryczna ok. 2000 kwh/rok. 
Woda wykorzystywana bedzie wyłacznie do celów pitnych, dostarczana ma być procownikom kopalni 
w butelkach. 

Kopalina ze złoża transportowana będzie tak jak dotychczas drogą wewnątrzzakładową, 
przebiegającą przez teren należący do inwestora z pominięciem wszelkiej zabudowy. Droga ta biegnie 
w kierunku południowo-zachodnim, przecina szosę Jawor – Borów - Strzegom i prowadzi do zakładu 
przerobu kamienia należącego do PP-H „Hyżyński“ Sp. z o. o.. Zakład ten znajduje się poza terenem 
przeznaczonym pod rozpatrywane przedsięwzięcie.  

W wyrobisku i jego obrębie będą pracować maszyny i urządzenia tj: ładowarki o napedzie 
spalinowym, wiertarki udarowo powietrzna, perforatory oraz palniki termiczne wrębowe,   Praca w 
wyrobisku, przy najbardziej niekorzystnym wariancie, będzie dwuzmianowa w godzinach od 600 do 
2000.  

Na etapie eksploatacji kopalnia będzie pracować pięć dni w tygodniu na 2 zmiany, średnio przez 
252 dni w ciągu roku. Planuje się również pracę w soboty w przypadku zwiększonej sprzedaży 
surowca, w związku z prowadzeniem prac związanych z usuwaniem nadkładu oraz przygotowaniem 
frontu eksploatacyjnego w przypadku pojawienia się większych zaburzeń w złożu. Wydobycie będzie 
wynosić maksymalnie 91 tys. Mg/rok. Kopalinę ze złoża będą ładowały i transportowały ładowarki, 
które wywożą średnio 12 Mg produktu. 



 
 
 


