
Załącznik 

Do decyzji nr 2/2020r., znak OŚN.6220.02.07.2020 

Charakterystyka przedsięwzięcia 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi obligatoryjny załącznik do decyzji nr 2/2020 r., 

znak OŚN.6220.02.07.2020 z dnia 10.03.2020 r. 

 

Przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Porszewice I” w 

m. Porszewice na dz. ew. 108/10, 108/11, 108/13, 108/14 obręb 0019 Porszewice 

Klasyfikacja przedsięwzięcia Przedsięwzięcie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz. U. 2019 poz. 1839):  

§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 3 - na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 

m od nich,  

§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit a tiret 5 - w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa 

w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.),  

§ 3 ust. 1 pkt. 40 lit b - z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu 

większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a.  

Przedsięwzięcie jest kwalifikowane w świetle 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 2018 r., poz. 2081 z późn. 

zm.) jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (art. 59 ust. 1 pkt. 2 

ustawy).   

Ustalenia MPZP Teren działek inwestycyjnych objęty jest zapisami MPZP - Uchwała Nr 

XX/134/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pabianice. Zgodnie z zapisami w/w planu teren działek oznaczony jest 

symbolem PHU – Tereny produkcyjne, handlu i usług.  

  



Tereny sąsiadujące Tereny wokół inwestycji również objęte są zapisami MPZP z 28 kwietnia 

2004 roku. Zgodnie z zapisami w/w panu tereny wokół inwestycji oznaczone są:  na północ 

tereny oznaczone symbolem K – droga lokalna oraz ALP – obszary w administracji Lasów 

Państwowych;  

na wschód i południe tereny oznaczone symbolem ALP – tereny leśne;  

przy wschodniej granicy działki 108/14 tereny oznaczone symbolem 1.NDe.K – Tereny otwarte 

o zróżnicowanym stanie środowiska przyrodniczego i wysokiej jakości krajobrazu zgodnie z 

Uchwałą Nr XX/188/2000 z dnia 27 października 2007 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny 

zagospodarowania przestrzennego gminy Pabianice w części obejmującej obszar działki 108/2 

we wsi Proszewice, na zachód teren oznaczony symbolem 03 KG – droga główna, a za nią 

tereny zabudowy zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług.  

Lokalizacja i otoczenie: 

Złoże udokumentowano na działkach o numerach ewidencyjnych: 108/10, 108/11, 108/13, 

108/14 - obręb 0019 Porszewice, stanowiących własność Kurii Metropolitarnej Łódzkiej, która 

wyraziła zgodę na przeprowadzenie na nich prac i robót geologicznych w celu 

udokumentowania złoża i udzieliła pełnomocnictwa do uzyskania koncesji na wydobywanie 

kopaliny przez p. Wiesława Drelicha.  

Złoże „PORSZEWICE I” udokumentowano na powierzchni – 105 466 m2 w dwóch polach 

rozdzielonych działką nr 108/9, odnośnie której Kuria nie posiada prawa własności oraz 

projektowaną drogą. Pole A - obejmuje powierzchnię - 77 326 m2, natomiast Pole B - 28 140 

m2.  

Obszar złożowy położony jest około 0,5 km na północ od Porszewic. Leży on bezpośrednio 

przy drodze krajowej nr 71 relacji Zgierz – Pabianice. Najbliższe zabudowania Zakładu 

Produkcji Leśnej znajdują się około 25,0 m na południowy – wschód od złoża, natomiast 

zabudowania mieszkalne w odległości około 75,0 m na południowy - zachód.  

Działki inwestycyjne stanowią gruntu orne niskich klas bonitacyjnych – RV.  

Okolice od strony zachodniej stanowią tereny rolnicze, natomiast od strony wschodniej 

siedliska leśne. 

Warunki eksploatacji złoża „PORSZEWICE I” są korzystne. Miąższość serii złożowej i jej 

zawodnienie nie będą sprawiały trudności podczas jej eksploatacji. Miąższość złoża ogółem 

wynosi od 13,9 m do 23,1 m, średnio – 18,2 m, przy czym warstwa sucha obejmuje kopalinę o 



miąższości od 7,3 do 16,6 m, średnio - 12,0 m, natomiast warstwa zawodniona od 2,9 do 10,0 

m, średnio - 6,2 m.  Grubość nadkładu nad złożem wynosi od 0,1 do lokalnie 3,0 m, średnio – 

0,3 m. Złoże „PORSZEWICE I” jest złożem częściowo -zawodnionym. Lustro wód 

gruntowych w granicach obszaru złoża występuje na głębokości od 7,4 do 16,7 m p.p.t. - to jest 

na rzędnej – 173,8 m n.p.m. Strop złoża występuje na rzędnych od 181,1 do 190,4 m n.p.m.  

Spąg złoża nawiązuje do hipsometrii terenu i występujących w podłożu serii złożowej osadów 

spoistych - glin piaszczystych. Występuje on na rzędnych od 163,8 do 170,9 m n.p.m.   

Eksploatacja kopaliny będzie prowadzona sposobem odkrywkowym, systemem wgłębnym, 

dwoma piętrami wydobywczymi (suchym i zawodnionym).  Urabialność utworów nadkładu i 

serii złożowej jest dobra.  Właściwy sposób urabiania złoża będzie omówiony w „Projekcie 

zagospodarowania złoża...”. Dojazd do złoża zapewniają drogi o nawierzchni bitumicznej 

przebiegające w bezpośrednim jego sąsiedztwie.  W wyniku prowadzonej eksploatacji 

powstaną wyrobiska o zawodnionym dnie (zbiorniki wodne). 

Jako fazę budowy w przypadku projektowanej kopalni kruszywa należy uznać jedynie wstępną 

fazę polegającą na przygotowaniu terenu, w postaci zdjęcia nadkładu, do przyszłej eksploatacji 

piasku. Nie planuje się budowy jakiegokolwiek trwałego zaplecza socjalnego lub biurowego, 

Możliwe jest jedynie usytuowanie tymczasowego zaplecza (kontener socjalny) i toalety 

przenośna typu toy-toy na terenie Zakładu Górniczego, w jego północnej części. Nie przewiduje 

się również postojowania samochodów transportujących kruszywo w sąsiedztwie złoża 

(transport surowca prowadzony będzie przez odrębne podmioty gospodarcze). 

Faza eksploatacji będzie polegała na wydobywaniu piasku ze złoża „Porszewice I”.  

Do wydobycia kruszywa nie będą wykorzystywane materiały wybuchowe.   

Eksploatacja prowadzona będzie metodą odkrywkową, piętrami wydobywczymi. Prowadzona 

będzie w granicach udokumentowanego złoża, z uwzględnieniem pasów ochronnych. Obszar 

złożowy przewidziany do eksploatacji, w obrębie obszaru górniczego, uwzględnia pasy 

ochronne (10 – metrowe pasy ochronne od dróg i 6 – metrowe od granicy nieruchomości 

gruntowej osób trzecich i siedlisk leśnych).   

Prowadzenie prac przygotowawczych i eksploatacja kopaliny odbywać się będzie pod 

nadzorem osób posiadających stosowne kwalifikacje.  Wjazd do kopalni znajdować się będzie 

w północno - zachodniej części od strony drogi krajowej i będzie utwardzony płytami 

betonowymi. 



Po całkowitym wyeksploatowaniu kruszywa ze złoża „Porszewice I” obszar wyrobiska 

zostanie zrekultywowany i zagospodarowany. Kierunek rekultywacji przyszłych terenów 

poeksploatacyjnych zostanie uzgodniony ze Starostwem Powiatowym. Przewiduje się, że teren 

zostanie zrekultywowany w kierunku rolnym. Wyrobisko zostanie zasypane czystymi masami 

ziemnymi.   

W ramach prac rekultywacyjnych można złagodzić skarpy poeksploatacyjne poprzez zasypanie 

jego obrzeży zwałowanym nadkładem lub skałą płonną, zlikwidować niepotrzebne drogi  

wewnątrz zakładowe oraz rampy. Prace rekultywacyjne mogą być prowadzone sukcesywnie z 

postępującą eksploatacją o ile nie stanowią one przeszkody dla prac wydobywczych. Zakres i 

kierunek rekultywacji ustalony będzie przez władze samorządowe.     

Do rekultywacji wyrobiska wykorzystany zostanie nadkład, przewarstwienia.  

Po przeprowadzonych badaniach geologicznych złoża prawdopodobieństwo występowania 

innej struktury geologicznej niż udokumentowana kopalina jest niewielkie. Jednakże w złożu 

mogą się trafić przewarstwienia, które mogą nie mieć rynku zbytu. Jeżeli pojawią się w niej 

takie przewarstwienia, dla których nie znajdzie się odbiorca zostaną one złożone w 

wydzielonym miejscu i wykorzystane do późniejszej rekultywacji wyrobiska. W myśl ustawy 

o odpadach taki fragment złoża nie będzie wówczas odpadem, gdyż zostanie wykorzystany w 

miejscu jego naturalnego występowania i wydobycia. Jeżeli w trakcie eksploatacji kopalni 

wystąpią w postaci przerostów warstwy złoża zawierające np. głazy lub kamienie, podobnie jak 

w przypadku surowca nienadającego się do wykorzystania zostanie ta część zmagazynowana 

wraz z nadkładem na terenie inwestora i wykorzystana przy rekultywacji wyrobiska jako 

naturalne wypełnienie. Analogicznie do poprzedniej sytuacji w myśl ustawy o odpadach taki 

fragment złoża nie będzie wówczas odpadem, gdyż zostanie wykorzystany w miejscu jego 

naturalnego występowania i wydobycia.  

Usunięty nadkład będzie przemieszczany w ramach terenu, do którego Inwestor dysponuje 

tytułem prawnym (poza obszarem wydobycia) do czasu rekultywacji wyrobiska. 


