
CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 
 

1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji lub użytkowania. 
 
 Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest odkrywkowa eksploatacja 

bloku 2 złoża kruszywa naturalnego „Ostrowy C” w miejscowości Ostrowy nad 

Oksza, gmina Miedźno, powiat kłobucki, woj. śląskie – w granicach 

udokumentowanego złoża o całkowitej powierzchni 46616 m², wielkość 

udokumentowanych  zasobów piasków kat. C1 obliczona metodą blokową wynosi dla 

całego złoża „Ostrowy C” 941635 Mg zasobów geologicznych. Projektowany obszar 

górniczy będzie obejmować jeden blok nr 2. Powierzchnia bloku 2 wynosi 5410,9  m², 

natomiast zasoby 106161,5 Mg.  

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie tylko w bloku 2, części złoża 

„Ostrowy C”. Wydobywanie kopaliny będzie się odbywało metoda odkrywkową, 

systemem wgłębnym, z wydzieleniem poziomów eksploatacyjnych, w zależności od 

miąższości złoża, bez użycia środków wybuchowych, do spągu złoża ustalonego na 

rzędnych ok. 209,3 m n.p.m. W rejonie przerostów skały płonnej eksploatacja 

prowadzona będzie w sposób selektywny. Przed przystąpieniem do eksploatacji złoża 

nakład będzie zebrany i zwałowany w postaci pryzm w celu późniejszego 

wykorzystania do rekultywacji całego obszaru górniczego. 

 

2. Charakterystyka procesów technologicznych. 
 

 Wydobywanie kopaliny będzie się odbywało metodą odkrywkową, systemem 

wgłębnym  z wydzieleniem poziomów eksploatacyjnych, w zależności od miąższości 

złoża, bez użycia środków wybuchowych. Wielkość wydobycia ze złoża  będzie 

uzależniona od zapotrzebowania w danym roku na kruszywo oraz możliwości jego 

zbycia.  

Eksploatacja złoża rozpocznie się od wykonania wykopu udostępniającego z 

pochylnią, w północno – wschodniej części złoża. Eksploatacja prowadzona będzie 1, 

lub 2 poziomami eksploatacyjnymi, w zależności od napotkanych warunków 

geologiczno – górniczych. Planowana eksploatacja dotyczyć będzie powierzchni bloku 

nr 2 udokumentowanego złoża, z zachowaniem niezbędnych pasów ochronnych – 6 

metrowego pasa ochronnego od nieruchomości, nienależących do Przedsiębiorcy. 

Dodatkowo planuje się pozostawienie złoża w skarpach docelowych (stałych) 

wyrobiska pogórniczego. Nakład będzie gromadzony na tymczasowych zwałowiskach 

wokół wyrobiska lub wewnątrz wyrobiska, jednak nie bliżej niż 1 m od brzegu 

wyrobiska. 

W przypadku pojawienia się poziomu wodonośnego w obrębie złoża, nie przewiduje 

się obniżania jego zwierciadła, a jedynie eksploatacje spod wody. 

Eksploatacja złoża oraz transport kopaliny odbywać się będzie wyłącznie w porze 

dziennej, tj. w godz. 6.00 – 17.00. 



Tankowanie maszyn urabiających odbywać się będzie przy zapleczu kopalni na 

specjalnie przygotowanym utwardzonym podłożu. Wykonywane będą również prace3 

konserwacyjne i naprawcze sprzętu wykorzystywanego na terenie kopalni. 

Przewiduje się po zakończeniu eksploatacji, że wyrobisko zostanie ze względów 

bezpieczeństwa częściowo zasypane (w pobliżu drogi dojazdowej), a częściowo 

pozostawione jako zbiornik wodny. Skarpy zostaną odpowiednio uformowane oraz 

obsiane roślinnością niską. 

  

 

 

3. Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego 

przedsięwzięcia. 

 

 W projektowanym zakładzie górniczym kruszywa naturalnego „Miedźno” do 

wydobycia kopaliny nie będzie wykorzystywana woda, surowce, energia elektryczna, 

cieplna i gazowa. Jedynym paliwem wykorzystywanym w działalności wydobywczej 

jest olej napędowy do napędu maszyn prowadzących wydobycie i pojazdów 

samochodowych obsługujących kopalnię. Woda do celów socjalnych będzie 

dostarczana w zbiornikach wymiennych z tworzywa sztucznego o pojemności 1m3, co 

nie stanowi zagrożenia dla środowiska; 

Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa: dla koparki gąsiennicowej - do 20 l/h; dla 

ładowarki – 16 -17 l/h. 

 Przewiduje się eksploatację jednego ewentualnie dwóch urządzeń, których 

praca będzie okresowa i niejednoczesna. Kopalnia pracować będzie okresowo i 

sezonowo, wyłącznie w porze dziennej. W okresach letnich i suchych przewiduje się 

okresowe zraszanie drogi wewnętrznej w celu ograniczenia wtórnego unosu pyłu. 

Wpływ na powietrze atmosferyczne oraz poziom oddziaływania akustycznego bedą 

niewielkie, gdyż skarpy wyrobiska górniczego będą pełnić rolę naturalnych ekranów 

akustycznych i przeciwpyłowych. 


