DOSTÊPNOŒÆ KOPALIN SKALNYCH
W KONTEKŒCIE OBSZARÓW PRAWNIE CHRONIONYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŒL¥SKIEGO

S³owa kluczowe
ochrona œrodowiska, gospodarka z³o¿em, surowce skalne, dzia³alnoœæ górnicza
Streszczenie
W publikacji poddano analizie mo¿liwoœci eksploatacji kopalin skalnych z udokumentowanych
i nieeksploatowanych z³ó¿ kopalin skalnych zlokalizowanych na obszarach prawnie chronionych
województwa dolnoœl¹skiego. Badania wykaza³y, ¿e na obszarach prawnie chronionych województwo zlokalizowanych jest 39 przedmiotowych z³ó¿ o ³¹cznych zasobach 985,2 mln Mg. Z³o¿a te
po³o¿one s¹ na terenach Parków Krajobrazowych, Obszarów Chronionego Krajobrazu, obszarów
Natura 2000, pod zbiornikiem retencyjnym S³up (1 z³o¿e piasków i ¿wirów) oraz na obszarach dwóch
projektowanych Parków Krajobrazowych. Analiza mo¿liwoœci eksploatacji badanych z³ó¿ wykaza³a,
¿e wzglêdy przyrody nie wykluczaj¹ ca³kowicie eksploatacji kopalin, ale w du¿ej mierze j¹ ograniczaj¹. Bowiem z³o¿e surowca mo¿e byæ eksploatowane zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. prawo geologiczne i górnicze, tj. po uzyskaniu koncesji, która uprawnia do wykonywania
dzia³alnoœci górniczej w okreœlonej przestrzeni. Jednym z za³¹czników wniosku koncesyjnego jest
wczeœniej uzyskana decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiêwziêcia zgodnie
z art. 72 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku (Dz.U.2008.199.1227 z póŸn zm.).
Najwa¿niejszym elementem uzyskania takiej decyzji jest przeprowadzenie tzw. procedury oceny
oddzia³ywania. Celem tej procedury jest zapobieganie niekorzystnemu oddzia³ywaniu planowanego
przedsiêwziêcia na œrodowisko. Dodatkowo, w przypadku terenów prawnie chronionych, mo¿liwoœci
eksploatacji uwarunkowane s¹ ustaw¹ o ochronie przyrody, a w przypadku Parku Krajobrazowego
zale¿¹ od aktu prawnego uchwalaj¹cego dany Park Krajobrazowy. W aktach prawnych ustanawiaj¹cych trzy Parki Krajobrazowe (PK Doliny Bobru, Rudawski PK i PK Che³my) wprowadzono
ca³kowity zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko oraz pozyskiwania dla celów gospodarczych ska³, skamienia³oœci i minera³ów. Oznacza to, ¿e osiem z³ó¿ zlokalizowanych na terenie tych parków nie bêd¹ mog³y byæ zagospodarowane. Wyj¹tek w tej grupie
stanowi z³o¿e amfibolitu „Wieœciszowice” ze wzglêdu na zapis, w akcie uchwalaj¹cym Rudawski
Park Krajobrazowy, dotycz¹cy mo¿liwoœci wydobycia kopaliny jeœli przeprowadzona procedura
oceny oddzia³ywania wyka¿e brak niekorzystnego wp³ywu na przyrodê parku. W przypadku
Obszarów Chronionego Krajobrazu i obszarów Natura 2000 eksploatacja udokumentowanych z³ó¿
jest mo¿liwa pod warunkiem, ¿e przeprowadzona ocena odzia³ywania na œrodowisko wyka¿e brak
znacz¹co negatywnego wp³ywu inwestycji na przyrodê obszaru chronionego i na cele ochrony obszaru
Natura 2000. Analiza wykaza³a tak¿e, ¿e wykluczona jest eksploatacja z³o¿a piasków i ¿wirów
spod zbiornika retencyjnego S³up. Spowodowane jest to ustanowion¹ stref¹ ochronn¹ ujêcia wody
obejmuj¹c¹ czaszê zbiornika i jego budowle hydrotechniczne, co eliminuje ca³kowicie mo¿liwoœci
wydobycia kopalin z tamtego obszaru.

