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W związku ż wnioskiem Burmistlza Mieroszowa z dnia 16 grudnia 2010 r., (data

rł'pły'w-t: 22.12'2010 r''). znak: GPIioŚ-7624/21-5/201 O w sprawie uzgodnienia warunków

rcalizacji przedsięwzięcia polegającego eksploatacji zloża melafiru''Rybnica I''

w Rybnicy Leśnej, na podstawie ań' 36 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks

ptlstępoulania adnlinistracyinego (Dz. U. z 2000 r' Nr 98 poz' 1011 z póŹn' zrn.).

zawiadamiam o niemoŻności załatwienia przedr-rriotowej spla\ł} \Ą wyZnacZon) m terminle.

Zgodnie z afi.71 $ 1 ww. ustawy. Regionalny D1'rektor Ochronl Srodowiska

we Wrocławiu. jako orgar-r administracji publioznej, jest obowiązar-ry w sposób wyczerpujący

zebrać i rczpllrzyó cały materiał dowodowy.

Z uwagi na koniecznośc przedłoŻenia przedmiotowej sprawy pod obrady Krajowe.j

Komisji do spraw Ocen Oddział1'rłania na Środowisk,l oraz konieczność póŹniejszego

przeanalizorvania zgromadzonych danych intbrmuję, iŻ sprawa zostanie rozpa1Jzona

w terminie 20 dni od daty zajęcia ostatecznego stanowiska przez ww. organ opiniodawczo_

doradcze.
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Generalny Dyrektor

ochrony Środowiska

Burmistrz Mieroszowa wy'stąpił pismem z dnia i 6 grudnia 2010 r. (data wpływu

22 grudnia 2010 r.). znak: GPIiOS-7o24'21-5/2010, do Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska we Wrocławiu z wt-lioskiem w sprawie uzgodnienia środor,viskow1'ch warunkórł

rea|izacjl przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoŻa melafiru ',Rybnica l" v"' Rybnic1'

Leśnej gm. Mieroszów, pow. wałbrzyski.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji udokumentowanego złoŻa

melafllu ,.Rybnica l" w Rybnicy Leśnej w szczytowej partii grzbietu o nazwie KIin

obejmującej jego zachodni i środkowy wierzchołęk z odchodzącym ku południowi

wypłaszczeniem na terenach leśnych Nadleśnictwa Wałbrzych oraz w południowej części

na łąkach IV i V klasy będących w gestii inwestola. Eksploatacja prowadzona będzie na

działkach ervidenc1'jnych o numerach 342/188' 318/200. j 12/1 87. 3I41199.181lŻ2'

Projektowane pr.zedsięwzięoie znajduje się 320 m od granic fr-rnkcj onu.jącqj kopalni

.,Rybnica Leśna'' i ok' 800 m od frontów eksploatacyj nych tej kopalni' Powierzchnia złoŻa

.'Rybnica Leśna'' wynosi 70,55 ha. Roboty górnicze prowadzone są na powierzchni ok.

2l .8 ha.

Zgodnie z warialltem l .,a", uznanym za najkorzystniej szy dla środowiska oraz

zaakceptowanym przez lnwestora. planowana eksploatacia złoża melafiru ''Rybnica I"

w Rybnicy Leśnej będzie prowadzona z powierzchni obszaru górniczego wynoszącego

22.85 ha. zaś powierzchnia zasobów eksploatacyjnych wynosi 22'6 ha'

Przed rozpoczęciern eksploatac.ji kopaliny inwestor będzie musiał wykonać praoe

dotyczące udostępnienia złoŻa polegające na wycince drzewostanu' zdjęciu warstwy
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glebowej oraz nadkładu i zdeponowaniu ich w I etapie na prvzmach na terenie poleśnym,

a następnie w wyrobisku' a takŻe na wykonaniu od strony południorł'o-zachodniej drogi

dojazdowej i placu manewrowego. Natomiast sama eksploatacja ZłoŻa melafiru ..Rybnica I"

prowadzona będzie odkrywkowo z uŻycien materiałórł' ur'buchorr1'c1r. Systemem

ścianowym. stokowo' Przewiduje się utrł'orzenie 6 pięter eksploatac1j nych o rr1sokoścr od l5

do 20 m. zakładając roczne wydobycie do 575 tys. Mg kruszy'*'a. Prz1' takiej wielkości

wydobycia, eksploatacja będzie prowadzona przez ok. 45 lat' Po urobieniu krusz1'rro będzie

rozdrabniane i przerabiane rł' mobilnych zakładach przeróbcz.vch prz1' rr1'robisku. Prz1

drodze dojazdorvej do kopalni w rniejscu w.r,'jazdu na drogę porr'iatorrą zostanie rrrkonanr

nierł,ie1ki plac z myjnią W któIej będą oczyszczane samochod1' rłr'jeŻdŻające z produktami

kopalni na drogi publiczne' Tlanspolt Wewnątlz kopalnian1'. Stoso\\an\'do transponu urobku

z wyrobiska do zakładu przeróbczego będzie prolradzon1 lr r'łacznie przenośnikami

taśmowyll'ti' Zakład rł,edług załozeń pracorvac będzie rr'godz' 6' ll . a robot1 sirzałlr\\ e

będą prowadzone raz na 5 do 10 dni. Transport rrr'robórr goto\\} ch przerr id1rran1 iest

istniejącą drogą powiatorł'a przez miejscorr'ość R1bnica Leśna. a nastepnie Jroga kr"ioir a_ Jo

boczr-ricy kolejorłej prz}' stacji Wałbrz1'ch Głórrnr. samochodami o ładorrności j0 \Is.

Z częstotliwością ok.5 po-jazdórr' na godzinę'

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach projektowanego Specjalnego

obszaru ochrony sicd]isk Natur.a 2000 ..Góry Kanlienne'' PLH020038 oraz obszaru

Specjalnej ochrony ptakóW Natura 2000 .'Sudety Wałbl zysko-Kamiennogórskie"

PLBO20010' a takze w otulinie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrz;'skich (granica Parku

przebiega wzdłuŻ południowo-wschodniej Stlony projektowanego obszaru gómiczego'1'

Wariant I Zaploponowany do realizacji przez lnwestora zakłada eksploatację głórrnej

części złoŻa. między jego zachodnimi i wschodr-rimi granicami' z wyłączeniem częsci

połucln ior'vo-wschodniej na terenie łąk rł' obrębie Flali Klrn ' stanowiących siedliska

przylo<1Iricze oraz Stal]owiSka chronionyclr gatunków roślin i zwierząt (zagroŻenie zniszczenie

powyŻszych siedlisk łąkowych było m.in. przyczyną odmowy Wojewody Dolnośiąskiego

uzgodrrienia rł,arunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na funkcjonowaniu kopalni

odkr1'rvkowej melaflru ..Rybnica l'' w R1'bnicy LeŚnej

SI{'V.ó6j8'ł\/271(l)/AM/06 z dnia 2 listopada 2006 r').

- nostanowlenre nr

PrzedłoŻony ,,Rttport o odclziałyvanitt na środov,isko przedsięu,zięcia ,,Eksploatacji

zloża melafiru ,'Rybnica I" y, Rybnicy Leśne.j gnl. Mieroszóv,, pou,. walbrzyski '' oraz jego

uzupełnienie zawarte w Aneksie nr ] nje wykazał w przekonywujący sposób, iż przedmiotowa

inwest1,cja podczas całego okresu eksploatac.ji nie będzie oddziaływać 7'nacząco



na przedmion' ochlony ww' obszarów Natura 2000 oraz na spójnośó i integralność sieci,
a także na gatunki roślin i zwierząI chronione na mocy przepisów prawa krajowego.

Po wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej i stwierdzeniu występowania na terenie

LłoŻa po Stronie północnej płatu priorytetowego siedliska przyrodniczego: jaworzyny i lasy
klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach rilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani

(kod x9180) ) wymienionego w załączniku I Ąrek\+vy Rady 92/13/EIIIG z dnia 21maja
1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i .flory
(Dz.U.UF'.L92.206.7, Dz'U.UE-sp.15-2-102 ze zm.) l odstąpieniu inwestora od planowanej

eksploatacji złoŻa w miejscu, gdzie zinwentaryzowano siedlisko przyrodnicze: jaworzyny

i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach Tilio platyphyllis-Acerion
pseudoplatani (kod *9180), pośrednie skutki podejścia ścianą kamieniołomu w sąsiedztwo

płata ww. siedliska w perspekty"wie całego, kilkudziesięcioletniego okesu wydobycia złoŻa
mogą znacząco negatywnie wpływać na ww. siedlisko, które wykazuje dużą wrażliwośÓ

na wahania wilgotności w glebie. Wynikać to moŹe m.in. z ograniczenia powierzchni spływu

wód opadowych, w szczególności biorąc pod uwagę drenujący charaktęr samego wyrobiska
w szczególności w partii Szcz}towej w najwyŻszym piętrze wydobycia, a takŻe małej ilości
wody' ograniczonej do zwietrzeliny oraz długotrwałą ekspozycję zapylenia.

Zaproponowane przez autorów rapońu jako działania minimalizujące (ewentualne

nalładnianie siedliska. monitorowanie co 3 lata stanu fitocenoz leśnych) lv opinii tut. olganu

nie zabezpieczą ww. siedliska j aworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach

i zboczach (o znaczeniu priorytetowym dla Unii Europejskiej)' będącego przedmiotem

ochrony obszaru Natura 2000 ,,Góry Kamienne''' przed pogorszeniem jego właściwego stanu

ochrony - co jest splzeczne z zapisami art' 33 ustawy o ochronie przyrody z ]6 lałietnią
2001 r. (Dz.U. z 2009 r Nr 151, poz. 1220 ze zm.).

Ponadto w wyniku realizacji inwestycji bezpośredniemu zniszczeniu uległby cały ok.

10 m2 płat siedliska przyrodniczego ściany skalne i urwiska kzemianowe ze zbiorowiskami

z Androsacetalia vandelli (kod 8220) _ znajdującego się w bezpośrednim zasięgu wyrobiska.

Siedlisko to jest przedmiotem ochrony projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony

siedlisk Natura 2000 .,Góry Kamienne'' PLH020038. Według SDF powierzchnia tego

siedliska na całym obszarze wynosi zaledwie 0'01 % (tj. 2'4 ha).

Natomiast w wyniku działalności kopalni (lokalizacja placów manewrowych' drogi

dojazdowej' remont ujęcia wody) możliwe jest także naruszenie struktury równieŻ innych

siedlisk stanowiących przedmioty ochrony tego obszaru Natura 2000, tj.: ziołorośla górskie

AdenosĘlion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium (kod 6430') oraz

górskie łąki konietlicowe uzytkowane ekstensywnie (kod ó520) _ najlepiej zachowane



siedliska w tym rejonie, stanowiące rł'aŻly element krajobrazu i ostoję wielu gatunkó\Ą'

rzadkich roślin i zwierząt. Dodatkowo zmiany przepływu wod-v r.ł' potoku Rybna mogą

przycz'ynić się do negatywnego wpływu na priolytetowe siedlisko: łęgi rłierzborł'e. topolowe,

o1szowe i jesionowc Sttlicetum albae, Populetun albae' Alnenitln glulillostl-iłlcunae. olsy

Źródliskowe (kod * 91E0).

Jak wynika charakterystyki siedlisk przyrodniczych, roślin i grzr'bórr chronion1'ch

zawartej w przedłoŻonym 
', 
Raptlrcie'' planowana inwestycja 1ig$'ątplirr'ie będzie rt'pł1 rr ac

na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz kraiobraz Gór Kamienn1'ch. borriem

jest to obszar o wyjątkowym znaczenitl w utrzymaniu róŻnorodności biologiczne.1

europejskie.i sieci Natura 2000. w ostoi występuje szereg gir-rąc1'ch qatunkórr roś1in

i zwierząt, obszar stanowi również miejsce w1'stępolł'ania rzadkich i chronion}ch siedlisk

przyrodniczych' pośród których pierwszoplanowa rola prz1'pada roś]inności nieleśnej tj'
łąkom i pastwiskom. Na obszarze będącym przedmiotem opracorrania (obszar rr prlrl]lieniu

1 km zakreślonego od środka planor.vanej odkryrrki) stuierdzono na 1]8 stanl_'ri isxach

występorł,anie az 18 gatunkórł' chronion1ch rośltn u1nrienionrch rr Ro:pol':.ILi:. ąiL! \Iii};\!]'-

Sroclrlu,iska z tlnia 9 tipca 2()01 r':,t sprcnie gutunkt)v t1-iktl wl 'st e-p L1it1cl th rtlsIilt obię!tit

ochroną (Dz. U. Nr 168. poz. 1764). . lr trnr 13 gatunkólł' obj ęt1'ch ochroną ścisła_ im'in'

śnieżyca rł'iosenna Leucoium vernum, dziewięćsił bezłodygow1 Carlina acąulis' kruszczyk

szerokolistny Epip(tcti,t helleborine), paprotka zwyczajna Polypodium vulgare oraz

5 gatunków - pod ochloną częściową (m.irr. kopytnik pospolity' Asarun eto'opaeLłn'

przy.tulia wonna Galiutt odortttum. konlł'alia ma1owa Cclnl'allaria majalis). Niektóre z t1'ch

gatunków sąjednocześnie uzna\\'ane za 7agroŻoie w skali kraj orvej lub regionalnej. Ponadto

na opisywanym obszarze strvierdzono wJstępowanie 4 gaturrków nie objęt1'ch ochrona_. ale

wymienionych w Polskiej Czerlvonej Księdze RoŚlin lub na regionalnej czenronej liście.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje ginąca i umieszczona w czerwonej księdze Polskr

prz1tulia szorstkoowocko wa (}aliunl pumilun oraz gatunki figuruj ące na dolnośląskiej.

czerwonej liście: gruszyczka okrągłolistna Pyrola rotundiJillia, krzyŻorłnica

ostroskrzydełkowa Polygala oxyptera oraŻ narażona na rłymarcie koniczyna kasztanowata

Trfolium spadicutm.

Na potrzeby oceny wpływu inwestycji na ptaki stanowiące przedmioty ochrony

obszaru Specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 .,Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie"

PLB020010, wymienione rł'Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz w Rozporządzenitł Ministra

Śrtldou,iska z dnia 28 w-rze'śnia 2001 r. y, sprav,ie gatunków dziko występujących zwierzt1t

objętych ochroną (Dz. L]. Nr 220 poz' 2237 ) wykonano na zlecenie Inwestora dwię

częśoiowo Sprzeczne ze sobą opnie ornitologiczne. Autor inwentaryzacji ornitologicznej pan



/ Cezary Dziuba wskazuje na wybitne walory awifaunistyczne i na istotne znaczenie dla

zachowania ciągłości i trwałości populacji wszystkich stwierdzonych na nim gatuŃów

ptakórr' będących przedmiotami ochrony ww. obszatu Natura 2000, z uwagi na udział

st\\ ierdzonych liczebności w całkowitych populacjach ostoi wynoszących co najmniej 1%''.

Jednakze wnioski wynikaj ące z dalsze1 części (analityc znej) ,, Raportu ... " są niespójne

ze stanowiskiem autora inwentaryzacji ptasiej. Autorzy Raportu zawarli m.in. stwierdzenie,

Źe ,,negatywne oddziĄwanie na awifaunę w okresach udostępniania złoŻa (i jego

eksploatacji) będzie zalwuŻalne, ale na poziomie dopuszczalnym''' co wobec faktu

bezpośredniego znLszczenia stanowisk lub uszczuplenia terJ.toriów lęgowych w ramach

reallzac1i inwestycji - kilkunastu stanowisk ptaków (w tym w szczególności sóweczki

claucidium fluviatilis (kod A2I7), jarząbka Bonasa bonasia (kod A 104) i dzięcioła czamego

Dryocopus martius (kod 'Ą236), tut. organ uznaj e za nieadękwatne w kontekście

przewidywanego możliwego stopnia oddziaływania. Natomiast ograniczanie się do

stwierdzeń, Że z uwagi na sukcesywne powiększanie obszaru wydobycia, ,,konfliktowe
gatunki ptaków'' przeniosą się na tereny odległe od projektowanego kamieniołomu' nie jest

właściwą oceną oddziaływania, bowiem ,, Raport . '. " powinien oceniaÓ również

długoterminowe oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, podczas całego

okesu.jego eksp1oatacji. PowyżsZa argumentacj a nie uwzględnia tez faktu nasycenia siedlisk.

terytorializmu i innych eto1ogicznych czynrrików, wpłyrł'aj ących na rozmieszczenie ptaków.

Ponadto w miarę rozbudowy kamieniołomu ulegną zniszczeniu stanowiska

następujących ptaków waloryzujących wartośó ww. obszaru Natura 2000: czeczotki

Cclrduelis flammeą słonki Scoloptłr rusticola, LłzyŻodzioba świerkowego Loxia curviroslra,

orzechówki Nucifraga caryocatactes. W pobliżu granicy złoŻa od strony wschodniej

(przewidywanego do eksploatacji za 25 30 lat) znajduje się również stanowisko krogulca

Accipiler nisus' klore w miarę postępu eksploatacji na|prawdopodobniej zostanie zniszczone.

Na skutek pośredniego oddział}.wania przedsięwzięcia (tj. eksploatacji z ttżycienl

ładunłów wybuchowych, przeróbka kopaliny i jej transport) zagroŻone teŻ będą siedliska lub

miejsca lęgowe cennych gatunków ptaków, takich jak np. derkacz Crex crex (kod 4122)'

gąsiorek Lanius co]lurio (Al22)i trzmielojad Pernis apivorus (A072) _ związanych

z terenami otwańymi, które stanowią kompleksy łąk występuj ące w sąsiedztwie miejsca

inwestycji.

Zaproponowane natomiast w ,, Raporcie ... " óziałania minimalizujące negatywne

oddziaływania w stosunków do ptaków (w postaci prowadzenia wycinki drzew poza oklesem

lęgowym w okęsie od 15 sierpnia do 30 marca) należy lznaó za niewystarczające. Także

wskazane działania kompensacji przyrodniczej (wynikającei z Atl.. 75 ustawy z dnia



27 kwietnia 2007 r. Pray,o ochrony środoyviska Dz'L]. z 2008 r. Nr Ż5, poz. 150 ze zm.).

tj. wywieszenie nieokreślonej liczby budek lęgowych, wydają się nieadekrł'atne do skali

oddziaływania i zakresu zniszczeń-

Poproszony o wyiaśnienie i przedstawienie jednoznacznej opinii Inwestor

lv przedłoŻonym ,.Aneksie" zawarł stanowisko innego omitologa pana Jana Lontkorvskiego.

który określił, iŻ teren leśny (monokultura śrł'ierkowa) porastając'v omarł'ianr' obszar jest

sieciliskiem niewielkiej liczby gatunków cennych. W odniesieniu do jarza.bka Bollrrsa

bonasict^ sóweczki Glaucitlium fluvlalllls' krogulca Accipiter łriasłs, orzechórvki '\'irc'iź'ago

cary()Ctllclcte:j wskazuje on, iŻ w związku z planowaną eksploatacją ZłoŻa fioŻna 1icz1c sie

z opuszczeniem lub przesunięciem ich rewiru/stanowiska. \\'edług niego bardziej rea1ne

i bezpośretlnie zagroŻenie dla ww. gattrnków ptakórł stanorr'ić będzle lr1cinła drzerr ostanu

zgoclnie z operatem urządze niorłym Nadleśnictrr'a \\_ałbrzr ch' \atoniast rr '"'r niku

pr.zekształcenia środowiska powstanie no\\'}' t}'pu siedjiska. ti ' uni isko skalne. kttire sianL]\\ i'

może atrakcyjne miejsce gniazdoue dla inn1ch gatunkóu' rzadkich ptako\\.i3k m'in' llcr:cz

Btńo bubo. sokół wędroli,I)' Falco peregrinzr'r' Choc po\\l ZSZe snl ierdzenia rr\,1aia s:ę 
-rr 

c

słuszne' to jet]nakŻe nie zmieniaja. taktu. iŻ rr' rrrniku realizacji inrrest}cji mlrŻe dojS.

do straty siedlisk jednej par1' sór.veczki cz1' jarząbka. \\- prz}'padku sórreczki Glaucidiunl

/Iuviatilis (kod 4217) udział liczby par lęgowych z obszartt opracowania (tj ' 1 para)

w oclrriesicniu do znanej wielkości populacji w granicach ostoi Natura 2000 (wg SDF obszaru

- 52 par.v) stanorvi 2 % - co nalez.v juŻuznać za Znaczapo negat\'\\:ne oddział}'t'anie na \\aŻn\

przedmiot ochron-v \\l.znaczonego obszaru Natura ]000 ..Sudet} \\'ałbrzr sko-

Kamierrnogórskie'' PLB020010. któn co naleŻ1 podkreślic _ został porr oł:.nr jak.]

kompensacja za zniszczenie siedliska m'in' tego gatunku ptaka rł i616' rr czesniei

wyznacZonym obszarze Natura 20O0 '.Bor.v 
Dolnośląskie PT 'B020002'

Niewykazanorównieżjakibędziewpływinwestycjinazrvierzęta.auszczegóiności

ptaki węc{rowne oraz nietoperze, podczas ich migracji wzdłuŻ lokaln}ch kor1tarz1'

migracyjnych' a takŻe krajowego korytarza ekologicznego (zw'' Zachodnim)'

Analiza oddziaływania na clrronione gatunki płazów i gadótł" nie wskazuje

szczegółowo wielkości i rozmieszczenia ich siedlisk, miejsc Żerowania i rozrodu' które

zostaną bezpośrednio zniszczone na skutek buclowy kamieniołomu (etapowość prac nie

zmienia taktu iŻ siedlisko ulegnie 1ikwii'lacji), a także jaki będzie wpływ zwiększenia ruchu

samochodowego (w wyniku tlansportu surowca ciężarówkami) na śmieńelność tej grupy

zvłierząt.Uwzglęc1niającdocelowąwielkośćkamieniołomu,sposóbeksploatacji
i prowadzony transpoń należy uznaó, żę ww. oddziaływania na tę Zwielzęta będą miały

rniejsce. Pominro, iŻ w roku obserwacji nie stwierdzono by'towania na terenie gómiczym



/ części gatunków ww. glomady zwierząt (np. salamandry plamistej Salamanc]ra salamantlra)'
występolł'anie których Stwierdzono na sąsiednich obszarach, istnieje duże
prawdopodobieństwo, iz gatunki te \łystępują również w zasięgrr oddziaływania
przedsięwzięcia' a tym samym ich siedliska są narażone na zniszczenie.

Ponadto choć zamieszczony w ,,Raporcie'' wykaz taksonów bezkręgowców
stwierdzonych na obszarze realizacji inwestycji i terenach przyległych, wskazuje duże
bogactwo i znaczenię tęgo telenu dla zachowania stanu lokalnych populacji tej gromady
zwierząL nie zaproponowano żadnych działań osłonowych wobec gatuntów, których
siedliska są zagroŻonę rea|izacją inwestycji (w tym introdukowanego motyla niepylaka
mnemozyna P ar nas s ius mne mo syn e) -

W przedłożonym ,,Raporcie'' i jego 
''Aneksie" nie dokonano właściwej i pełnej oceny

oddziaływań skumulowanych na środowisko przyrodnicze, w szczególności wynikających
z uciąŹliwości zwięanych z istniejącym w pobliŹu inwestycji kamieniołomem melafiru
.'Rybnica Leśna'' (w tym m.in. hałas, zapylenie, oświetlenie' przekształcenie krajobrazu,
wzrost ruchu pojazdów na lokalnej drodze)' który zgodnie z koncesją może funłcjonować do
20'l5 r. a jego właścicielę wystąpili o przedłużenie koncesji na obszar 133 ha. Nie wykazano
jaki to będzie miało wpĘw na integralność obu ww. obszarów Natura 2000, spójność sieci
oraz ciąłośó korytarzy ekologicznych. W opinii tut. organu łączne oddziaływanie obu
kamieniołomów' spow-oduje zwiększenie skali oddziaływania do Stopnia Znacząco
nęgatywnego wobec chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków roślin
i zlvierząt.

Dr Zygmunt Kącki członek Regionalnej Rady ochrony Przyrody i autor

,'Imłentaryzącji siedlisk przyrodniczych i gatunków chronionych roślin naczyniowych
na obszarze planowanej inwestycji Rybnica 1" wykonanej na potrzeby 

',Raportu,,, w odrębnej
opinii sporządzonej przed posiedzeniem Rady ochrony Przyrody jednoznacznie wskazuje,

Źe oba przedstawione warianty planowanej inwestycji będą miały negatywny wpływ
na integralność obszaru Natura 2000 ,,Góry Kamienne''. Wskazuj e on, iż nieodwracalnemu
zn|szczeniu' zarówno w wariancie I jak i w wariancię II, ulegnie przynajmniej część
z wykazanych w niniejszej inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk
chronionych gatunków roślin' W bezpośrednim oddziaływaniu inwestycji według
dr Kąckiego znajduje się pięó siedlisk przyrodniczych w tym dwa siedliska o priorytetowym
znaczeniu. Zniszczenil ulegną siedliska: 8220,8230, *6230 (częŚó powierzchni), 6520 (częśó

powierzchni) oraz *9180. Niekorzystny wpływ planowanej inwestycji ujawnia się także

w pogorszeniu staniu siedlisk znajdujących się w otoczeniu dlóg tlansportu kruszywa oraz

na przyległych obszarach łąk znajdujących się u podnóża masy\łu Klina i w południowej



części Hali pod Klinem. Zwięane to iest Z zanteczyszczeniem pyłami i spalinami, rozrzutem

kamienia oraz składowaniem nadkładu i spływem powierzchnior.łym' a dotyczy przede

wszystkim siedlisk 6520 i *6230 (część powierzchni). *91E0 oraz 6130. Ze wzg|ędu

na kolejrre planowane inwestycje na tynr obszarze Natura 2000' sugeruje on koniecznośó

rozważenia oceny oddziaływania skumulowanego na rriektóre siedliska prz1'rodnicze.

Ze względu na wyjątkowo szerokie spektrum negatywnego oddziałyr'i'ania tej insest1'cji

ocenia on, iż nie sposób zaproponować realnych działań minimalizując1'ch 1ub

kompensacyjnych.

Pomimo, iŻ altorzy raportu nie wykazują negatywnego rłpł1'rł-u przedsięrrzięcia

na cele ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrz-vskich, to według opinii D}rektora

Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych (lł 
'vraŻonej 

podczas obrad Rad1 ochrc''n1

Przyrody) inwestycja stanowić będzie zagroŻenie zerr'nętrzne. srnikające z działa1nt'',sci

człorł,ieka, więc znacząco negaty\Ąrnie rł,płynie na prz1'rodę i fuŃcjlrnL-l\\anie Parku

Krajobrazowego.

Regionalny Dyrektor ochron1 Środorriska rre \\'rocłarłiu. korzr staiąc Ze s\\lrich

uprawnień wynikając1,ch Z art. 133 usta$\ Z dnia 3 pazdziemika ]008 r' o u(1osIe'pl1[dł1i1,

infornacji o środrn;isku i jego ochronie. utl:iale społec:eńshtct ll'ochrołlie 'śrotlolriska ora:

o ocenach oddziabłłania na środowisko, zwrócił się do Regionalnej Komisji ds. ocen

oddziaływania na Środow_isko z prośbą o wydanie opinii dotyczącej realizac.|i

przedsięwzięcia polegającego na eksp1oatacji złoŻa melafiru ..R;_bnica l'' rł' R.vbnic1' Leśnej '

RegiollaIna Komisja cJo sprarr ocen oddziałr rrania na 5rodorr isko pru r iela opinic

o uzgodnieniu i.varunków Środorł'iskon1'ch dla eksploatacji złoŻa me]atlru ''R1bnica l"

w Rybnicy Leśnej gm' Mieroszów.

W toku postępowania zwrócono się także do organu opiniodat'czo_doradczego

w zakresie ocl.rony przyrody, jakim jest Regionalna Rada Ochronl' Przlrodl przl'

Regionalnym Dyrektorze ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o zajęcie stanor.ł'iska

clot. moż1iwości realizac.|i przedmiotowego przedsięwzięcia.

Członkowie Rady wyrazili negatywną opinię wobec planowanego wydobycia melafiru

na górze Klin. uzasadniając to Znacząco negatywnym oddziaływaniem na przedmioty

ochrony obszarów Natura 2000 i ich integralnoŚć: projektowanego Specjalnego obszaru

ochrony siedlisk Natura 2000 ..Góry Kamienne'' kod PLH020038 oraz obszaru Specjalnej

ochrony ptaków Natura 2000 .'Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie'' kod PLB0200l0'

wskazując że obszar ptasi wyznaczony Został w ramach kompensacji za straty przyrodnicze

związane z budową autostrady A4 w obszarze Specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

..Bory Dolnośląskie".



/ Na]ezr nliec takŻe na uwadze. iż pianorł,ana cksploalacja melafirórł' na złoŻ.u

".R1'bnicl I-' rrrr.r'o1uje szcreg konfliktórł. i sprzecir.,lórł, społecznvch. Podstalrą t1''ch

kt]ntliilL)\\ są: chęc utrz1''nania dotvchczasowego stanu środorł,iska. względv ochrony

prz1rod;-' i krajobrazu oraz terenów rekreac1'jnych' obawa przed wzlostem uciąŻliwoŚci

rrr-rł'ołanej tlanSportem urobku (kunru)acja tranSportu urobku z obu kamieniołomów).

ZaslfzeŻ'e]1ia rr' zrł'iązku z planorł'anvn uruchonrieniem eksploalacji zgłaszĄą organizac.jc

elrologiczIle. takie jak: Storł,arzr'szenie Pracou'nia na rzecz Wsz1'stkicIl Istot. Polski K1ub

Ekologiczl-r1'' oklęg Dolnośląski. I)olnoślaski Ruch ochrony Przyrody. Komitet obr'ony Prarv

Mieszkańcórł' Wałbrz.vcila. a takŻ.e osoby plywatne. t-n'in.: Katarzyna LJbik" .Tustyna

PicIror.vicz. 'l'ornasz Śr,vitor1. Ryszard Gnyp. Piotr Blachnik' Tac'leusz Wendycz' Albeń

l{ubacha' OrgaIrizac.je eko]or:iczne ri'ystępujip do tut. Dvrekcji z .jednoznacznvtn apclem

'' rt..J;tllic.l'.lIll,lrrr. tl,/!U(Inie1]lJ przedsrcrłziecla tprz.'eirri;J4 się iglrororłaniu i zenlżalliu

rvpł'vr.vów skurnulowanl clr z sąsiednim kamieniołotrlem. k1óry jest w tlakcie ubicgania slę

o powiększenie obszaru górniczego do 133 ]ra. Ponadto podkreślają iŻ rozlvój górnictwa

skalr-rcgo na dwóch obszarach Natura 2000 jest zaprzeczcttienl dbałości o spćljrlosc

i intcgralnośc obszarórr' Natura 2000. Zwracają lównieŻ uu'agę iŻ kor-riecznym jest wskazanie

clocclorr'ego zakresu oddział.vll'ania planor'vanego plzedsięrł'zięcia pod kątetn emisji hałasu.

erlis.ji zanieczr''szczeń do ptllł'ietrza czy tez emisji lvtid opac1orł'-vcl-t i rozlopowyclr plz!-

cZ\tll taka ailaliza pouitltla odrrosić się do riszrstkich Źródeł (lł t1't-tl np' oilenic z drilg

r.r'ewnętl zn1'ch i zerł,nętrznych. p'"-'ler-rie z hałd nadkładu. urobku i tzw. l-licSofiu) i w1''kazyrr ae

ich łryzn}' rł'pł}'rł' - takzc w pcrspekt1'wie docelowego Zakresu przeclsięrvzięcia. organizac.jc

c]iil]oticzlle podkr'cślają l'tllł Iljez. iz dokunlentac.ja nie oc1nosi się clo taliich kw,estii. jak u'płyu,

na osiągliięcie lub u1rz1nranie wlaścirvego stanLl oc]-]ron\ sjcd1isk i gatunków' dla ochrorry

któr,vcl-r został porł,ołally' obszal Natura 2000. Nje analizujc takze \\'pl)'\^_Ll pt zedsięlvzięcitr na

integrainość i spójnośc obszaru. nie Ina także odniesienia clo cclórł' środowiskorvyc1-r

lł1'nikających z planu gospoclalor.r'ania rłodanri na obSZarZe dclrzccza' Bez oclr-riesier-ria się

dcl t;,clr l<onkretn1'ch clarrych naleŻv uznać. Że dokonana ocena nie pozwala na r.vvkluczenic

ztlaczącr,cl't tregatvr,r'n1,ch oddziały'lvari - r.r' zrviązku z cz1m na1eŻv przr' jąć w-vsokie

pra rr dupu,.lobieIrst rł a iclt za i. tt liell ie.

Ma.|ąc na urvadze iŹ istnieje nroŻlirvośc oddział1'rł,ania na środo\Ą'iSko planorvnIlc.]

inrłest1''cji poza gral]iCanli państrł'a plou'adzone .jest takzc po\tępo\Ąallic tralrsgraliczne przez

l]Llr]llislfza \,{iet'oszor.r a' Chęć LrdziałLl rr' posteprlrranirt r.rl'raziła stt-t_ltla czeska' .iako

najistotnieisze aspekt1 koniccznc clo irrł'zględniellia u' latrrach ocen;'' oddziaływania

na ŚIodowiSko Stl'ol]a l]alazona wskazała r-rastępujące elenrenty: ocenę negatywnego

oddzialy'lvania przedsięwzięcia na lrra.jobraz. z naciskienl na istotne linie rvidokorve



l
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dostrzegalne Ze szclyIów gór Ruprechticky Spicak i Siroky' ograniczenie pylenia oraz hałasu

do minimum, ocenę negatywnego oddziaływania hałasu oraz Sztucznego oświet]enia

na środowisko w tym na zdrowie i Życie ludzi' a takŻe na gatunki Zwięrząt ob'jęte ochroną

na telytorium Republiki Czeskiej ' ustanowienie waruŃu' któr'v rł'ykluczy erł'entualny

tlanspoń wydobytego nrelafiru przez ol:szar Parku Krajobrazowego Brouovsko' ocenę

oddziaływania na potencjał tulystyczno _ rekreacyjny oraz istniejące cenne obiekty

turystyczne na tęrenie pogranicza polskich Gór Kamiennych oraz czeskich Gór Such-vch

w ramach obszarów chronionych park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich oraz Park

Kr.r.iohrazou; Brunlor tko' 
]l ^ :^'.l_^ ,ń.'

Z irriormacji Zawaltych w przeclłoŻorre1 dokumentacię nie wynika jednoznacznte'

iz nie rłystąpi 7nac7ąCe neBatywne oddział;lłanie na przedmior1 ochronr ohszarórr \atura

2000 i ich integralność: proiektowanego Specjalnego obszaru ochron;' siedlisk Natura ]000

..Góry Kamtenne'' kod PLH020038 oraz obszaru Spec.jalnej ochron1 ptakórr \atura ?000

..Sudet.v Wałbrzysko-Kanriennogórskie'' kod PLB0200l0' jednakze rr opinii 1ut' oIganu

realizacja i eksploatacja fi\oŻe ZnaęZąco negat'v\łne oddziałyrł'ac na środolr isko prz1rodnicze

w tym na cele ochrony ww' obszarów ch-ronionych' Ponadto mając na urr'adze brak

jednoznacznego rozstrzygnięcia organów opiniodar'vczo_doradcz'vch Regionalnego D1'rektora

ochrony Środowiska we Wrocławiu' w myśl ań' 132 ust' 4 uslawy Z dnia 3 października 2008

r o utloslępnianitł inf'ornlacii o śroclou'i'skll i jego ochronie' ucłziale społeczeńst\|'a w ochronie

śrotlolliskttoraztlocenachotltżzialyvanianaśrotloll'isktl(Dz'U.Nrl99'poz'l227zpóźn'

zm') Zwracamsię z prośbą o rozwaŻenie propoz1cji przedłoŻenia Krajorvej Komrsji do spra*

ocen oddziaływania na Srodowisko wniosku o wydanie opinii dotr cza3ej ocen1

or1działvwanla na środowisko ww' przedsięr'vzięcia'

? 7"t*"'"*'*'

Edward Biały

I

)..

1

O

o!rz]]!L'_Lą
Adresat
ala

L)o wiadomości:
\4r,rill.' qf ,, ".o.
Rrbni.i' lt'rrr i" ib lil R'l'n''r l"na
Lir-rr'.trr V cr, izn'r "
1" 1.p,,.11;sl, *'I r'{ :rrl\llr"t "s

10


