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Charakterystyka Przedsięwzięcia

              

           Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji metodą odkrywkową kopaliny 

pospolitej ze złoża „ Mielnica IV”, na działce o numerze ewidencyjnym 286   w, obręb geod. Mielnica 

Duża. Obszar udokumentowanego  złoża  „MIELNICA  IV” leży  w północno – wschodniej części  

województwa wielkopolskiego, w powiecie konińskim, w gminie  Skulsk ,   w  obrębie  Mielnica  

Duża,   na działce   o numerze    ewidencyjnym  286.  Działka ta jest własnością   Pana  Marka  

Kubackiego  i jego brata  Pana Jacka  Leszka Kubackiego  (kserokopia   aktu  notarialnego). Od 

siedziby  Gminy  dokumentowany teren  położony jest na wschód w  odległości około  1,8 km. Teren  

złoża od strony północnej przylega do  drogi  asfaltowej  relacji  Skulsk – Piotrków  Kujawski, a  od 

strony zachodniej  przedmiotowego terenu  przebiega  droga  polna  stanowiąca  granicę  działki, od 

strony  wschodniej graniczy z  lasem,  a od strony    południowej z zagajnikiem.Teren  złoża  stanowią  

grunty  rolne niskiej klasy bonitacyjnej – klasy V i  VI.  Obecnie    część działki   o powierzchni 2, 76 

ha  stanowią  nieużytki,  a pozostałą  część  działki  stanowi   las.   Warunki  komunikacyjne  są 

korzystne,  gdyż złoże leży przy  drodze  asfaltowej  łączącej   Skulsk   -  Piotrków  Kujawski.    

            Złoże  „MIELNCA   IV”  udokumentowano  w formie jednego pola w granicach własności  

Przedsiębiorcy,  w  opracowaniu  geologicznym pt.  „Dokumentacja  geologiczna  złoża  kruszywa  

naturalnego   MIELNICA  IV  w  kat.  C1 „   przyjętym     przez   Marszałka   Województwa 

Wielkopolskiego  DSR.IV.7510-54/08   z  dnia  03.12.2008 r.  Powierzchnia  udokumentowanego 

złoża  wynosi  40 629 m2.Złoże  jest  nie eksploatowane. Złoże  udokumentowano  z  zachowaniem 

pasów  ochronnych. Północną  granicę   ustalono  w  oparciu  o zalecenia  Inwestora  tzn.  30 metrów 

od  drogi  asfaltowej  relacji  Skulsk –Piotrków  Kujawski   (pas  ten będzie  stanowił  filar  ochronny  

od drogi  oraz  miejsce  składowania  nadkładu o znacznej  kubaturze). Pozostałe  granice  złoża  

(zachodnią,   wschodnią   i  południową)   ustalono  z   zachowaniem pasów  ochronnych (zgodnie 

z  obowiązującą  normą  PN –G -02100– Górnictwo  odkrywkowe – Szerokość  pasów  ochronnych 

wyrobisk  odkrywkowych)  o następującej  szerokości:10 m -   dla   lasu, 6 m -  dla  granicy  z  działką 

sąsiednią.Wydobycie  ze  złoża  „MIELNICA  IV” planuje się w  ilości  ponad  20 000 m 3 na  rok 

(  będzie  zależała  od  rocznej  wielkości  wydobycia  )  i  uzależniona  będzie  od  zapotrzebowania  

odbiorców. Sprzęt  stosowany do robót  górniczych eksploatacyjnych i  udostępniających (  koparka, 

spychacz)  będzie  posiadał  zgodnie  z  przepisami  badanie  techniczne.  Transport  związany 

z  działalnością  kopalni  emituje  hałas  na poziomie dopuszczalnym i  porównywalny  jest   z  pracą  

ciągnika rolniczego. Wszelkie naprawy sprzętu odbywały się będą w punktach serwisowych, więc nie  

zachodzi  potrzeba  zabezpieczenia  środowiska  gruntowo-wodnego  przed  zanieczyszczeniami  .  Nie 

przewiduje się przechowywania olejów odpadowych na terenie kopalni.  Eksploatacja odbywać się 

będzie  sukcesywnie.  Powierzchnia  złoża  wynosi  ok.  4,06  ha.  Planowane  przedsięwzięcie  nie 



spowoduje  osuwisk.  Rekultywacja  terenów  poeksploatacyjnych  prowadzona  będzie  poprzez 

złagodzenie skarp wyrobiska i wyrównanie dna. Obszar  projektowanej  eksploatacji  pokrywa  się  z 

obszarem  udokumentowanego  złoża   w   granicach  geologicznych.  Lokalizacja  przedsięwzięcia 

znajduje się w granicach Goplańsko – Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustanowionego 

na mocy uchwały nr 53 Wojewódzkiej Rady Narodowej z dnia 29 stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia  

obszarów krajobrazu  chronionego na  terenie  województwa  konińskiego,  zasad  korzystania  z  tych 

terenów (Dz. Urz. Woj. Kon. Z 1986 r. Nr 1, poz. 2, ze zm.)

      Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji :

-  prowadzenie robót udostępniających i eksploatacyjnych w sposób odpowiedni do warunków 

geologiczno-  górniczych  i  wyposażenia  technicznego  ,  aby  zachowane  były  odpowiednie 

parametry  poziomów  eksploatacyjnych,  pochylni  transportowej  oraz  skarp  roboczych 

i końcowych zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze,

- eksploatację należy prowadzić bez użycia materiałów wybuchowych,

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace na terenie złoża należy prowadzić w porze  

dziennej;  transport  kruszywa powinien odbywać się  sprawnymi  technicznie  samochodami, 

a  masa  kruszywa  ładowana  na  samochody  oraz  ich  prędkość  nie  powinny  przekraczać 

wielkości dopuszczalnych na drodze prowadzącej przez teren zabudowy,

-  teren  kopalni  łącznie  z  terenem zwałów i  hałd  tymczasowych powinien  być  oznaczony 

tablicami, ostrzegawczymi o zakazie wstępu na teren kopalni,  a szczególnie niebezpieczne 

miejsca powinny być ogrodzone,

- w przypadku natrafienia w trakcie eksploatacji na stanowiska archeologiczne nie ujawnione 

w  badaniach  powierzchniowych,  należy  niezwłocznie  przerwać  prace  i  powiadomić 

o zaistniałym fakcie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

- wyrobisko należy zabezpieczyć przed nielegalnym składowaniem odpadów,

- jeżeli planowany jest na terenie zakładu górniczego budynek socjalno-biurowy ścieki należy 

gromadzić w szczelnych lub przenośnych szambach, a następnie wywozić  do oczyszczalni 

ścieków,

- użycie nakładu do rekultywacji wyrobiska pożwirowego.
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