
Dobromierz,  21 sierpień 2017 r.

RBiR.6220.8.14.2016-2017

wg rozdzielnika

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), a także na 

podstawie § 2 ust. 1 pkt 27 lit „a” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017  r.  poz.  1257)  po  rozpatrzeniu  wniosku  Pana  Adriana  Pietrasa  Wiceprezesa  Zarządu 

Komplementariusza spółki Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca – Skalimex Sp z o. o. Sp. k. 

Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na

kontynuowaniu eksploatacji złoża granitu „ Borów”

w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych

i jednocześnie:

I określam:

1.rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie  polega na kontynuacji  wydobycia  granitu  ze złoża „Borów”. 

Obecnie Inwestor prowadzi eksploatację omawianego złoża w obrębie obszaru górniczego „Borów 

II”  o  powierzchni  70  ha.  Przedmiotowe  przedsięwzięcie  będzie  zlokalizowane  w  granicach 

projektowanych obszarów górniczych znajdujących się na działkach:

–obszar górniczy „Borów III- Pole 14” na działce nr 2/40 obręb Borów,

–obszar górniczy „Borów III- Pole 50” na działce nr 250/6 obręb Kostrza.

2.warunki  wykorzystywania  terenu  w  fazie  realizacji  i  eksploatacji  lub  użytkowania 

przedsięwzięcia,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  konieczności  ochrony  cennych  wartości 

przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 
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sąsiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy:

a) prowadzić wydobycie do 350 000 Mg kopaliny rocznie;

b) maksymalne zużycie materiałów wybuchowych nie może przekroczyć                  

8 Mg na rok;

c) wydobycie prowadzić do poziomu 130 m n.p.m.;

d) wycinkę drzew i krzewów oraz zdjęcie wierzchniej warstwy gleby prowadzić w 

okresie od 15 września do końca lutego.

e) przed przystąpieniem do eksploatacji wyrobiska Borów 50 (zlokalizowanego na 

obszarze górniczym „Borów III - Pole 50”) należy przeprowadzić inwentaryzację  

zoologiczną znajdującego się tam zbiornika wodnego. Przedmiotowe badania winny 

być wykonane przez specjalistę zoologa. W przypadku potwierdzenia występowania 

chronionych gatunków zwierząt, dalsze prace prowadzić pod nadzorem ww. 

specjalisty;

f) na istniejących wałach ochronnych dosadzić rodzime gatunki drzew i krzewów,  

np.: brzoza brodawkowata Betula pendula, klon polny Acer campestre, głóg 

jednoszyjkowy Crataegus monogyna, kalina koralowa Viburnum opulus, bez czarny 

Sambucus nigra, ligustr pospolity Ligustrum vulgare. Sadzonki drzew powinny mieć 

przynajmniej 2-3 lata i mieć dobrze wykształconą bryłę korzeniową i koronę;

g) rok po dokonaniu nasadzeń dokonać przeglądu zdrowotnego drzew i krzewów.  

Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły zastąpić nowymi  nasadzeniami;

h) działalność zakładu, w tym wydobycie kopaliny, jej przerób, załadunek oraz 

transport wewnętrzny i zewnętrzny prowadzić tylko w porze dziennej;

i) transport samochodowy zewnętrzny prowadzić tylko w porze dziennej, od 

poniedziałku do soboty, przy maksymalnym dopuszczalnym natężeniu: do 84 

pojazdów ciężarowych na dzień (tj. 42 wjazdy i 42 wyjazdy do odbiorców 

indywidualnych i na bocznicę kolejową), w tym liczba transportu do odbiorców 

indywidualnych nie może przekroczyć 30 pojazdów ciężarowych na dzień;

j) prace strzałowe prowadzić w dni robocze, maksymalnie dwa razy na dobę tylko w 

porze dziennej;

k) zapobiegać nadmiernemu pyleniu poprzez zraszanie dróg i placów manewrowych 

oraz procesów kruszenia w czasie suchych i wietrznych dni;

l) w przypadku ewentualnego awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub 

innych materiałów eksploatacyjnych do gruntu konieczne jest natychmiastowe 

usunięcie zanieczyszczeń (niezwłoczne wywiezienie do uprawnionych podmiotów  

zajmujących się ich unieszkodliwieniem lub unieszkodliwienie na miejscu               
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za pomocą sorbentów przeznaczonych do ich chemicznego unieszkodliwienia) i 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego;

ł) zaplecze techniczne przedsięwzięcia, a w szczególności magazyny, składy i bazy 

transportowe wraz z miejscami przeznaczonymi do tankowania maszyn i sprzętu  

organizować na terenie utwardzonym i zaizolowanym (nie doprowadzając do 

przedostawania się zanieczyszczeń do gleby) oraz wyposażyć w maty sorpcyjne i  

sorbenty;

m) wody opadowe zgromadzone w rząpiu wykorzystywać do zraszania, o którym 

mowa w warunku nr I.2. k.

3.wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska  konieczne  do  uwzględnienia  w  dokumentacji 

wymaganej do wydania decyzji:

W dokumentacji należy uwzględnić zapisy i rozwiązania podane w „Raporcie oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą kontynuowanie eksploatacji dla złoża granitu „Borów” 

w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych” [Świdnica 2016 r., GreenPRO Biuro 

Projektowe - Paweł Całka – Inżynieria  i doradztwo w ochronie środowiska] wraz z uzupełnieniami.

II Po zakończeniu eksploatacji stwierdzam konieczność podjęcia następujących działań:

1.Infrastrukturę techniczną Kopalni wraz z maszynami i urządzeniami mobilnymi zdemontować i 

usunąć z terenu inwestycji.

2.Wykonać  odpowiednie  prace  rekultywacyjne  w  kierunku  poprawy  i  przywrócenia  wartości 

przyrodniczych  terenu  określone  w  projekcie  rekultywacji  zagospodarowania  terenów 

pogórniczych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 2 sierpnia 2016 r. uzupełnionym w dniu 23 sierpnia 2016 r. Pan Adrian 

Pietras  Wiceprezes  Zarządu  Komplementariusza  spółki Borowskie  Kopalnie  Granitu

i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom zwrócił się 

do Wójta Gminy Dobromierz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia polegającego na kontynuowaniu eksploatacji złoża granitu "Borów" 

w nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych.   Do wniosku dołączono wymagane 

przepisami art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 

środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) dokumenty. Po ich przeanalizowaniu, 

przedmiotową inwestycję zgodnie z §2 ust. 1 pkt 27 lit. "a", tj. wydobywanie kopalin ze złoża 

metodą  odkrywkową  na  powierzchni  obszaru  górniczego  nie  mniejszej  niż  25  ha 

rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia  9  listopada 2010 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących 
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znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zakwalifikowano do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z art.  71 ust.  2 pkt 1 ustawy

z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn.

Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest 

wymagane  dla  planowanych  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na 

środowisko.

Wójt Gminy Dobromierz pismem z dnia 15 września 2016 r. znak RBiR.6220.8.1.2016, na 

podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  23  z  późn.  zm.)  oraz  art.  73  ust.  1  ustawy  z  dnia

3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.

z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie 

wydania  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia 

polegającego  na kontynuowaniu  eksploatacji  złoża  granitu  "Borów"  w  nowych  granicach

z  użyciem  materiałów  wybuchowych.  Zawiadomienie  o  wszczęciu  postępowania 

administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez: 1) udostępnienie informacji 

na stronie www.bip.dobromierz.pl; 2) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie umieszczone na 

tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Dobromierz;  3)  ogłoszenie  informacji  poprzez  obwieszczenie 

umieszczone  na  tablicach  ogłoszeń  w  miejscowościach  Borów  (gm.  Dobromierz)

i Kostrza (gm. Strzegom); 4) ogłoszenie informacji poprzez obwieszczenie umieszczone na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Strony postępowania zostały 

zawiadomione poprzez obwieszczenie z dnia 15 września 2016 r. znak RBiR.6220.8.2.2016.

Dnia 15 września 2016 r. na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353

z późn. zm.) Wójt Gminy Dobromierz zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

we  Wrocławiu  o  wydanie  opinii  w  sprawie  zakresu  sporządzenia  raportu  o  oddziaływaniu 

przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  planowanego  przedsięwzięcia  mogącego  zawsze  znacząco 

oddziaływać na środowisko.

Dnia  16  września  2016  r.  w  publicznie  dostępnym  wykazie,  aplikacji  utrzymywanej

i  administrowanej  przez  Ministerstwo  Środowiska  "Ekoportal",  zamieszczono  dane  o  wniosku

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 3 października 2016 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 06.10.2016 r.)  znak 

WOOŚ.4240.799.2016.MS.1  Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu 

poinformował,  że  ze  względu na  konieczność  rzetelnego przeanalizowania  zebranego materiału 
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dowodowego, stanowisko organu zostanie wyrażone w terminie do 17 października 2016 r. Wójt 

Gminy Dobromierz dnia 7 października 2016 r. (pismo znak RBiR.6220.8.4.2016) poinformował o 

tym strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Regionalny  Dyrektor  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  w  piśmie  z  dnia

17  października  2016  r.  (data  wpływu  do  tut.  Urzędu:  21.10.2016  r.)  znak 

WOOŚ.4240.799.2016.MS.2 wyraził opinię, iż zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia

polegającego  na kontynuowaniu  eksploatacji  złoża  granitu  "Borów" w nowych  granicach

z  użyciem  materiałów  wybuchowych  powinien  być  zgodny  z  art.  66  ustawy  z  dnia

3  października  2008  r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale 

społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz  o ocenach oddziaływania  na środowisko (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz określił elementy wymagające szczegółowej 

analizy.

Po  zasięgnięciu  opinii  co  do  obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na 

środowisko  planowanego  przedsięwzięcia  Wójt  Gminy  Dobromierz  postanowieniem z  dnia  28 

października  2016  r.  znak  RBiR.6220.8.6.2016  nałożył  obowiązek  przeprowadzenia  oceny 

oddziaływania  na  środowisko,  ustalił  zakres  raportu  o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na 

środowisko oraz określił elementy wymagające szczegółowej analizy.

Dnia  21  grudnia  2016  r.  został  przedłożony  Raport  oddziaływania  na  środowisko  dla 

przedsięwzięcia  pod nazwą:  Kontynuowanie  eksploatacji  dla  złoża  granitu  „Borów” w nowych 

granicach z użyciem materiałów wybuchowych.

Wójt Gminy Dobromierz dnia 23 grudnia 2016 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  z  wnioskiem  (znak  RBIR.6220.8.8.2016)  o  uzgodnienie 

warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ w przedłożonych dokumentach  Regionalny Dyrektor  Ochrony Środowiska  we 

Wrocławiu stwierdził braki uniemożliwiające zajęcie stanowiska, wezwał inwestora pismem z dnia 

1 marca 2017 r. do uzupełnienia informacji. Dokumentacja została uzupełniona pismem z dnia 13 

kwietnia 2017 r. uzupełnieniem do „Raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod 

nazwą:  Kontynuowanie  eksploatacji  złoża  granitu  „Borów”  w  nowych  granicach  z  użyciem 

materiałów wybuchowych”.

W przedłożonych dokumentach Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

nadal stwierdził braki uniemożliwiające zajęcie stanowiska, wezwał inwestora pismem z dnia 12 

czerwca 2017 r. do uzupełnienia Raportu w zakresie aspektów przyrodniczych i środowiskowych. 

Dokumentacja pismem z dnia 21 czerwca 2017 r.  (wpływ do tut.  Urzędu 22.06.2017 r.) została 

uzupełniona w zakresie aspektów przyrodniczych i środowiskowych w „Raporcie oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kontynuowanie eksploatacji złoża granitu „Borów” w 
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nowych granicach z użyciem materiałów wybuchowych”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 

lipca 2017 r. znak WOOŚ.4242.123.2016.MS.8 uzgodnił realizację przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie  będzie  zlokalizowane w granicach  projektowanych obszarów 

górniczych znajdujących się na działkach:

–obszar górniczy „Borów III – Pole 14” na działce 2/40 obręb Borów,

– obszar górniczy „Borów III – Pole 50” na działce nr 250/6 obręb Kostrza.

Dla działki nr 250/6 obręb Kostrza obowiązują zapisy uchwały Nr 104/04 Rady Miejskiej w 

Strzegomiu  z  dnia  3  grudnia  2004  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego  obszarów wiejskich  w  części  północno-zachodniej  gminy  Strzegom obejmującej  

wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, Żółkiewka, Kostrza, Żelazów 

(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2005 r. nr 9, poz. 255). Według ww. uchwały teren ten przeznaczony jest 

m. in. na powierzchniową eksploatację surowców mineralnych i teren zakładów górniczych (obszar 

eksploatacji i przeróbki złoża kamienia).

Dla działki nr 2/40 obręb Borów obowiązują zapisy uchwały Nr VIII/44/03 Rady Gminy 

Dobromierz  z  dnia  28  marca  2003  r.  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  

przestrzennego Gminy Dobromierz z wyłączeniem wsi Szymanów (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2003 r. nr 

86, poz. 1780). Według ww. uchwały teren ten przeznaczony jest m. in. na eksploatację surowców 

(teren eksploatacji, zwałowiska nadkładu zakład przeróbki i uszlachetnienia kruszywa).

W  trakcie  postępowania  zmierzającego  do  wydania  decyzji  o  środowiskowych 

uwarunkowaniach  tutejszy  organ  przeanalizował  komplet  dokumentów,  w  tym  Raport 

oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia  [GreenPro Paweł  Całka,  grudzień 2016 rok] 

(zwany dalej Raport) wraz z uzupełnieniami.

Planowane  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  kontynuacji  wydobycia  granitu  ze  złoża 

„Borów”.  Obecnie  Inwestor  prowadzi  eksploatację  omawianego  złoża  w  obrębie  obszaru 

górniczego „Borów II” o powierzchni 70 ha. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostały 

zaktualizowane  granice  tego  obszaru  poprzez  ograniczenie  do  terenów  będących  we  władaniu 

Inwestora. W związku z powyższym z obszaru górniczego „Borów II” wydzielono dwa pola:

–obszar górniczy „Borów III - Pole 14” o powierzchni 29,22 ha (powierzchnia terenu górniczego 

„Borów III – Pole 14” - 114,93 ha),

–obszar górniczy „Borów III - Pole 50” o powierzchni 10,34 ha (powierzchnia terenu górniczego 

„Borów III - Pole 50” - 75,45 ha).

Ponadto w ramach sporządzenia dodatku do dokumentacji geologicznej (zatwierdzonej decyzją nr 

22/2016 z  dnia  14  czerwca  2016 r.  Marszałka  Województwa Dolnośląskiego)  dokonano zmian 

parametrów złoża poprzez obniżenie jego spągu do poziomu +130 m n.p.m. oraz powiększono jego 

powierzchnię  w  północno-zachodniej  części.  Po  zaktualizowaniu  ww.  informacji  oszacowano 
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zasoby bilansowe złoża zalegające w granicach projektowanych obszarów górniczych (w całości 

zaliczone  do  zasobów  przemysłowych),  które  po  odliczeniu  projektowanych  strat  złożowych 

wynosić będą 81 810 760 Mg. Przy zakładanej maksymalnej wielkości wydobycia na poziomie 

350 000 Mg eksploatacja będzie prowadzona przez 220 lat.

Jak wspomniano złoże „Borów” jest złożem zagospodarowanym, eksploatowanym w części 

znajdującej  się na działce nr 2/40 -  tzw. wyrobisko „Borów 14” natomiast  na działce nr 250/6 

znajduje się nieeksploatowane obecnie wyrobisko „Borów 50”.

Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  poza  granicami  obszarów  chronionych 

wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r.  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., 

poz.  2134  ze  zm.),  w  tym  poza  obszarami  Natura  2000.  Najbliżej  położony  obszar  mający 

znaczenie dla Wspólnoty Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 znajduje się w odległości ok. 8 

km.

Sąsiedztwo inwestycji stanowią:

*od strony północnej tereny leśne oraz kopalnia granitu ze złoża „Borów 17",

*od strony wschodniej tereny rolne, a dalej zabudowa mieszkaniowa,

*od strony południowej kopalnia granitu ze złoża „Borów-Południe" i tereny rolne,

*od strony zachodniej tereny leśne oraz zabudowania Kopalni.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 100 m od obszaru górniczego 

„Borów III - Pole 14" i 120 m od obszaru „Borów III - Pole 50".

Eksploatacja złoża jest prowadzona głównie pod kątem uzyskania elementów foremnych 

(bloków). Projektowane piętra eksploatacyjne wykorzystują naturalny system spękań tzw. cios i 

urabiane  będą  z  użyciem  materiałów  wybuchowych.  Materiały  te  mają  za  zadanie  odspojenie 

monolitów,  a  następnie  ich  wtórny  podział  wykonywany  przy  pomocy  wiertnic,  perforatorów, 

klinów,  rozłupiarek  hydraulicznych  i  cięcia  liną  diamentową.  W Kopalni  dopuszcza  się  także 

możliwość  formowania  bloków  przy  użyciu  MW.  Transport  poziomy  stanowią  ładowarki  i 

samochody samowyładowcze transportujące urobek do zakładu obróbki i zakładu przeróbczego. 

Natomiast transport pionowy - linowy to żurawie stacjonarne lub samochodowe. Uzyskane bloki 

wymiarowe  i  niewymiarowe  są  usuwane  z  wyrobiska  przy  pomocy  ładowarek,  samochodów 

technologicznych lub urządzeń dźwigowych. Bloki spękane, o nieodpowiednim kształcie, mogą być 

bezpośrednio przerabiane w przodkach skalnych na elementy klinowane (kamień murowy, oporniki, 

formak  itp.)  lub  rozbijane  za  pomocą,  koparek  z  młotami  hydraulicznymi  na  kamień  łamany. 

Materiał  nieforemny,  a  także  odpady powstające  przy produkcji  blocznej  jest  sprzedawany lub 

wykorzystany do produkcji kruszywa łamanego. Do produkcji kruszywa przeznaczony jest również 

kamień łamany urabiany w wyrobisku za pomocą robót wiertniczo - strzałowych.

Analizę poszczególnych oddziaływań przedsięwzięcia przeprowadzono dla wskazanego w 

warunku nr I.2.a maksymalnego rocznego wydobycia  oraz dla  wskazanego w warunku nr I.2.b 
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maksymalnego zużycia materiałów wybuchowych. Są to poziomy wskazane przez Inwestora jako 

maksymalne  i  utrzymanie  ich  jako  nieprzekraczalnych  zapewni,  iż  nie  zwiększy  się  skala 

przedsięwzięcia, więc występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na 

tym  samym,  możliwym  do  przewidzenia,  przeanalizowanym  w  ramach  tego  postępowania 

poziomie. W warunku nr I.2.c określono dopuszczalną rzedną eksploatacji kopaliny, ponieważ do 

tego  właśnie  poziomu  udokumentowane  zostało  złoże  i  przeanalizowana  została  budowa 

geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne rejonu inwestycji.

Po przeanalizowaniu przedłożonego Raportu  i jego uzupełnień stwierdzić należy, że przy 

zastosowaniu warunków określonych w rozstrzygnięciu niniejszego postanowienia, przedsięwzięcie 

nie będzie wywierać znaczącego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary obszar 

Natura 2000.

Warunek nr I.2.d nałożono, aby wykluczyć wykonywanie wycinki drzew i krzewów oraz 

zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, w trakcie okresu rozrodczego zwierząt w szczególności ptaków 

[prawie  wszystkie  gatunki  ptaków  przebywające  na  terytorium  Polski  podlegają  ochronie 

gatunkowej  w myśl  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  16 grudnia  2016 r.  w sprawie 

ochrony  gatunkowej  zwierząt  (Dz.  U.  2016  r.  poz.  2183)  w  stosunku  do  których  obowiązują 

określone  zakazy,  m.  in.  zakaz  niszczenia  siedlisk  lub  ostoi,  będących  ich  obszarem  rozrodu, 

wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania].

Warunek nr  I.2.e  nałożono w celu  stwierdzenia,  czy znajdujący na  obszarze  górniczym 

„Borów  III  -  Pole  50"  zbiornik  wodny  stanowi  siedlisko  chronionych  gatunków  zwierząt,  w 

szczególności płazów i ptaków (na etapie niniejszej oceny nie stwierdzono ich występowania w 

obrębie  zbiornika,  nie  wykluczono  jednak,  iż  mogą, one  zasiedlić  zbiornik  w  przyszłości).  W 

przypadku potwierdzenia ich obecności dalsze prace należy prowadzić pod nadzorem specjalisty 

zoologa. Ponadto z uwagi na fakt, iż wszystkie gatunki płazów i ptaków (za wyjątkiem ptaków 

gatunków  łownych)  objęte  są  ochroną  w  myśl  ww.  rozporządzenia  Ministra  Środowiska,  na 

czynności zakazane w stosunku do tych gatunków zwierząt należy uzyskać stosowne zezwolenie 

właściwego organu zgodnie z zapisami art. 56 ust. 2 w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody.

Warunek  nr  I.2.f  nałożono,  aby  ograniczyć  negatywne  oddziaływanie  inwestycji  na 

otoczenie,  w  szczególności  wynikające  z  emisji  hałasu  i  zapylenia  oraz  poprawić  walory 

krajobrazowe. Natomiast nakaz warunku nr I.2.g zapewni właściwe wykonanie nasadzeń drzew i 

krzewów na wałach ochronnych.

Podczas  eksploatacji  złoża,  w  związku  z  pracą  urządzeń  urabiających  złoże  (w  tym 

prowadzenia prac strzałowych), procesów przeróbczych oraz transportem zarówno wewnętrznym, 

jak i zewnętrznym Kopalni wystąpi emisja hałasu. Ze względu na nieznaczną odległość inwestycji 

od zabudowy mieszkaniowej (zgodnie z nakazem zawartym w warunku nr I.2.h.) w nocy nie będą, 
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prowadzone procesy generujące hałas. Z przeprowadzonych w przedłożonej dokumentacji obliczeń 

propagacji  hałasu  wynika,  iż  działalność  Kopalni  nie  spowoduje  przekroczenia  dopuszczalnych 

poziomów dźwięku na terenach chronionych akustycznie (zabudowa mieszkaniowa miejscowości 

Borów i Kostrza). Powyższa prognoza oddziaływania akustycznego została wykonana dla sytuacji 

najniekorzystniejszej  z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska,  tj.  gdy  eksploatacja  będzie 

prowadzona jednocześnie na terenie obszarów górniczych: „Borów III - Pole 14" i „Borów III - 

Pole  50".  Ponadto  wymieniona  prognoza  uwzględniała  oddziaływanie  skumulowane  inwestycji 

-przedmiotowej  eksploatacji  ze  złoża  „Borów"  oraz  z  sąsiednich  złóż  „Borów  17"  i  „Borów-

Południe".

Transport zewnętrzny będzie realizowany jak dotychczas transportem samochodowym do 

odbiorców oraz  transportem kolejowym,  co  będzie  jednak wymagało  przewiezienia  kopaliny  z 

terenu eksploatacji na bocznicę zlokalizowaną na działce nr 66 obręb Borów. Transport zewnętrzny 

prowadzony będzie zgodnie z dopuszczalnym natężeniem wyznaczonym w warunku nr I.2.i, dla 

którego zostały w  Raporcie  przeprowadzone obliczenia  rozprzestrzeniania  się  hałasu.  Przy ww. 

założeniach wydobycia 350 000 Mg kopaliny rocznie wywiezionych transportem drogowym będzie 

około  252  000  Mg  natomiast  transportem  kolejowym  68  000  Mg,  pozostałą  część  Inwestor 

zamierza zagospodarować na terenie inwestycji.

Eksploatacja  złoża  prowadzona  będzie  głownie  pod  kątem  wydobycia  elementów 

blocznych.  Jak  wspomniano  odspajanie  dużych  monolitów  odbywać  się  będzie  za  pomocą 

materiałów  wybuchowych,  wtórny  podział  wykonywany  będzie  podobnie  metodą  strzałową 

(wiercenie i strzelanie lontem), cięciem liną diamentową lub klinowaniem. W celu ograniczenia 

oddziaływań  związanych  z  pracami  strzałowymi  wskazano  w  warunku  nr  I.2.j  dopuszczalną 

częstotliwość ich prowadzenia. Warto także zauważyć, iż planowany przez Inwestora duży udział 

cięcia  bloków  granitowych  liną  diamentową,  spowoduje,  że  negatywne  wpływy  związane  z 

robotami  strzałowymi  ulegać  będą  zmniejszeniu.  Ponieważ  strefy rozrzutu  odłamków skalnych 

omawianej inwestycji oraz Kopalni „Borów 17" i „Borów - Południe" nakładają się, wymienione 

Kopalnie posiadają wspólną Instrukcję zabezpieczania strefy rozrzutu kamienia podpisaną przez 

kierowników  ruchu  trzech  zakładów  górniczych.  Podawanie  sygnałów  ostrzegawczych, 

wystawianie  posterunków  zabezpieczających  i  wykonywanie  robót  strzałowych  w  określonych 

godzinach prowadzone jest i będzie zgodnie z ww. instrukcją.

Roboty wiertnicze i strzałowe, załadunek urobku, transport urobku, jego przerabianie oraz 

place składowe gotowego produktu będą stanowiły źródła emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń 

pyłowych (PM10 i  PM2,5).  W  Raporcie przeanalizowano skalę  i  zasięg tego oddziaływania.  Z 

przeprowadzonej  analizy  wynika,  iż  inwestycja  nie  spowoduje  przekroczenia  dopuszczalnych 

wartości  stężeń ww. zanieczyszczeń pyłowych poza  terenem do którego Inwestor  posiada  tytuł 

prawny. Ponadto z uwagi na fakt,  iż inwestycja polega na kontynuacji eksploatacji,  część robót 
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górniczych  będzie  prowadzona  w  wyrobisku,  którego  ściany  będą  stanowiły  naturalny  ekran 

chroniący  przed  rozprzestrzenianiem  się  zanieczyszczeń.  W  celu  zredukowania  ewentualnej 

uciążliwości związanej z zapyleniem nałożono na Inwestora w punkcie I.2.k obowiązek zraszania 

dróg, placów manewrowych oraz procesów przeróbczych w suche i wietrzne dni.

W  celu  ochrony  środowiska  glebowego  przed  zanieczyszczeniem  substancjami 

ropopochodnymi  w  czasie  sytuacji  awaryjnych  nałożono,  w  warunku  nr  I.2.l,  konieczność 

niezwłocznego usunięcia powstałego zanieczyszczenia i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 

a ponadto zobowiązano Inwestora, w  warunku nr I.2.ł, do zaopatrzenia zaplecza technicznego w 

materiały pomocne przy neutralizacji ewentualnych wycieków oraz lokalizacji miejsc szczególnie 

na nie narażonych (jak miejsca parkowania pojazdów spalinowych) na szczelnym podłożu.

Podczas  eksploatacji złoża „Borów" powstają odpady wydobywcze w ilości około 14 000 

Mg/rok, które w przypadku braku możliwości przekruszenia wywożone są i będą na istniejącą hałdę 

będącą obecnie obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Jak wskazano w Raporcie, 

część mas skalnych (około 16 Mg/rok) wykorzystywana jest i będzie do budowania w Kopalni dróg 

tymczasowych. Odpady wydobywcze powstające w Kopalni to odpady obojętne (nie wchodzą w 

reakcje  fizyczne  i  chemiczne  oraz  nie  ulegają  biodegradacji  podczas  składowania).  W ramach 

kontynuacji  przedsięwzięcia  Inwestor  przewiduje  określenie  sposobu  zagospodarowania  ww. 

odpadów w ramach koncesji i w planie ruchu, zatem zgodnie z art. 2 ust. 1  pkt 4 ustawy z dnia 10 

lipca 2008 r.  o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1136 ze zm.) masy ziemne lub 

skalne przemieszczane w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż, jeżeli koncesja lub plan ruchu 

zakładu górniczego określają warunki i sposób ich zagospodarowania, nie będą stanowiły odpadu 

wydobywczego.

Ponadto  eksploatacja  przedsięwzięcia  będzie  powodować  powstawanie  odpadów,  w tym 

odpadów niebezpiecznych,  w szczególności  związanych z  obsługą oraz konserwacją urządzeń i 

maszyn wydobywczych, będą to m.in.: zużyte oleje silnikowe, filtry olejowe czy płyny hamulcowe. 

Wszystkie  odpady  są  i  będą  regularnie  przekazywane  wyspecjalizowanym  podmiotom 

posiadającym stosowne zezwolenia na ich dalsze zagospodarowanie.

Projektowane przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 

2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967) 

będzie zlokalizowane na obszarze Jednolitej Części Wód Powierzchniowych nr RW600041384549 

o nazwie „Parowa", ocenionej w ww. Planie jako naturalna część wód o złym stanie, o zagrożonej 

ocenie  ryzyka  nieosiągnięcia  celów środowiskowych  -  dobrego  stanu  ekologicznego  i  dobrego 

stanu chemicznego. Z uwagi na niską,  wiarygodność oceny i  związany z tym brak możliwości 

wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych 

działań naprawczych.

Ponadto  teren  inwestycji  leży  na  obszarze  Jednolitej  Części  Wód  Podziemnych  nr  94 
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położonej w regionie wodnym Środkowej Odry. Stan ilościowy JCWPd nr 94 określono jako dobry, 

stan jakościowy jako słaby o ocenie ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych - zagrożona. 

Wyznaczone cele to  dobry stan chemiczny,  mniej  rygorystyczny cel dla  parametru Ni (ochrona 

stanu przed dalszym pogorszeniem) oraz dobry stan ilościowy.

Na terenie  złoża  nie  występują  naturalne  cieki  czy zbiorniki  wodne,  nie  zachodzi  więc 

potrzeba przełożenia czy przebudowy koryt cieków powierzchniowych. W obrębie wyrobiska, w 

jego  najniższych  partiach,  zbierają  się  wody  pochodzenia  atmosferycznego,  których  ilość 

uzależniona  jest  od  natężenia  i  wielkości  opadów.  Szczelinowatość  granitu  maleje  wraz  z 

głębokością, zatem w miarę obniżania poziomu eksploatacji maleje możliwość wsiąkania tych wód. 

W okresach  wzmożonych  opadów nadmiar  wód  opadowych  z  wyrobiska  odprowadzany jest  i 

będzie  do  rowów  melioracyjnych.  Inwestor  posiada  pozwolenie  wodnoprawne  na  szczególne 

korzystanie z wód w zakresie odprowadzenia wód opadowych pochodzących z odwodnienia złoża 

„Borów" wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w decyzji z dnia 15 marca 2016 r., 

znak: DOW-S-VI.7322.110.2015.MRa. Obsługa Kopalni będzie korzystać z istniejącego zaplecza 

socjalnego (gdzie ścieki bytowe odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych skąd odbierane 

są do oczyszczalni ścieków). Można zatem stwierdzić, iż kontynuacja eksploatacji złoża granitu 

„Borów" w obszarach górniczych: „Borów III - Pole 14" i „Borów III - Pole 50" nie wpłynie na 

wody powierzchniowe.

Przedmiotowe złoże jest suche, spąg wyrobiska zalegać będzie powyżej zwierciadła wód 

wgłębnych, a warunek nr I.2.c ogranicza możliwość eksploatacji złoża poza obszarem zbadanym 

pod względem hydrogeologicznym.

Można więc uznać, iż z uwagi na brak znaczącego wpływu przedsięwzięcia na stan wód 

powierzchniowych,  a  także  brak  poboru  oraz  innej  ingerencji  w  wody  podziemne  realizacja 

przedsięwzięcia nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w  Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowana eksploatacja nie pociąga za sobą znaczącej emisji gazów cieplarnianych, emisji 

ciepła, nie będzie też generowała większego zużycia zasobów wodnych - nie będzie więc wpływać 

na nasilenie zmian klimatycznych. Ponadto ze względu na charakter inwestycji, nie ma zagrożenia, 

iż  zmiany klimatu  (objawiające  się  np.:  falami  upałów,  ekstremalnymi  opadami  czy burzami  i 

wiatrami) uniemożliwią eksploatację omawianego złoża.

Planowana  inwestycja  będzie  realizowana  na  terenie  o  krajobrazie  już  przekształconym 

antropogenicznie, głównie poprzez eksploatację złóż granitu. Planowana eksploatacja z obszarów 

górniczych „Borów III - 14" i „Borów III - Pole 50" obejmie teren o powierzchni prawie 40 ha oraz 

osiągnie docelową rzędną dna wyrobiska ok. 130 m n.p.m. Mając na uwadze fakt, iż planowana 

inwestycja nie będzie jednak wprowadzała znaczących zmian w obecnym zagospodarowaniu terenu 

przedsięwzięcia  można  stwierdzić,  iż  kontynuacja  wydobycia  granitu  nie  wpłynie  w  sposób 
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znaczący na walory krajobrazowe rejonu złoża.

Zgodnie z wymogiem warunku nr II.1 po zakończeniu eksploatacji infrastruktura techniczna 

Kopalni wraz z maszynami i urządzeniami mobilnymi zostanie usunięta z terenu inwestycji.  Po 

ustaniu odprowadzania wód opadowych z wyrobiska będzie ono stopniowo napełniać się wodą. 

Warunek  nr  II.2  nałożono  w  celu  odtworzenia  walorów  przyrodniczo-krajobrazowych  terenu 

górniczego po zakończeniu wydobycia kopaliny.

Lokalizacja,  rodzaj  i  parametry  planowanej  inwestycji  oraz  jej  odległość  od  granic 

Rzeczpospolitej Polskiej eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W  oparciu  o  przedstawione  materiały,  opinię  i  uzgodnienie  Regionalnego  Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu określono środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, 

polegającego  na  kontynuowaniu  eksploatacji  złoża  granitu  „Borów”  w  nowych  granicach  z 

użyciem  materiałów  wybuchowych,  uznając,  że  przedsięwzięcie  nie  spowoduje  znaczących, 

negatywnych  zmian,  jeśli  spełnione  będą  warunki  określone  w  Raporcie o  oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zawarte w niniejszej decyzji.

 W toku postępowania,  na każdym jego etapie zapewniono czynny udział  stron poprzez 

wywieszenie obwieszczeń i komunikatów na tablicach ogłoszeń UG Dobromierz, UM Strzegom, w 

miejscowościach Borów i Kostrza oraz na stronie internetowej  www.bip.dobromierz.pl,  a udział 

społeczeństwa poprzez przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa oraz wywieszenie 

komunikatów jw.

Podczas  prowadzonego  postępowania  administracyjnego  w  sprawie  wydania  decyzji  o 

środowiskowych  uwarunkowaniach  strony  postępowania  oraz  społeczeństwo  nie  skorzystało  z 

możliwości składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach 

oddziaływania  na  środowisko  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1405)  w  przypadku  przedsięwzięcia 

wykraczającego poza obszar jednej gminy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje 

wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część 

terenu,  na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie,  w porozumieniu z zainteresowanymi 

wójtami, burmistrzami, prezydentami miast. W niniejszym postępowaniu właściwym do wydania 

decyzji  o  środowiskowych uwarunkowaniach jest  Wójt  Gminy Dobromierz.  Wydanie niniejszej 

decyzji następuje w porozumieniu z Burmistrzem Strzegomia, który był informowany od początku 

postępowania, poprzez kolejne jego etapy i na żadnym z nich nie wniósł uwag i zastrzeżeń.

POUCZENIE

Od  niniejszej  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu, Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych za pośrednictwem Wójta 
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Gminy Dobromierz w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W  trakcie  biegu  terminu  do  wniesienia  odwołania  strona  może  zrzec  się  prawa  do 

wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi I instancji oświadczenia o zrzeczeniu się z 

powyższego prawa, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405).

Otrzymują strony postępowania:

1. Pan Adrian Pietras Wiceprezes Zarządu Komplementariusza spółki Borowskie Kopalnie Granitu

i Piaskowca - Skalimex Sp. z o. o. Sp. k., Kostrza, ul. Borowska 9, 58-150 Strzegom

2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. a/a

Do wiadomości:

1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

2.Burmistrz Strzegomia, Rynek 38, 58-150 Strzegom

WÓJT

    (-) Jerzy Ulbin
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Załącznik do decyzji
znak RBiR.6220.8.14.2016-2017
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1405)

Planowane przedsięwzięcie  będzie  zlokalizowane w granicach projektowanych obszarów 

górniczych znajdujących się na działkach:

–obszar górniczy „Borów III – Pole 14” na działce 2/40 obręb Borów,

– obszar górniczy „Borów III – Pole 50” na działce nr 250/6 obręb Kostrza.

Planowane  przedsięwzięcie  polegać  będzie  na  kontynuacji  wydobycia  granitu  ze  złoża 

„Borów”.  Obecnie  Inwestor  prowadzi  eksploatację  omawianego  złoża  w  obrębie  obszaru 

górniczego „Borów II” o powierzchni 70 ha. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostały 

zaktualizowane  granice  tego  obszaru  poprze  ograniczenie  do  terenów  będących  we  władaniu 

Inwestora. W związku z powyższym z obszaru górniczego „Borów II” wydzielono dwa pola:

–obszar górniczy „Borów III - Pole 14” o powierzchni 29,22 ha (powierzchnia terenu górniczego 

„Borów III – Pole 14” - 114,93 ha),

–obszar górniczy „Borów III - Pole 50” o powierzchni 10,34 ha (powierzchnia terenu górniczego 

„Borów III - Pole 50” - 75,45 ha).

Ponadto w ramach sporządzenia dodatku do dokumentacji geologicznej (zatwierdzonej decyzją nr 

22/2016 z  dnia  14  czerwca  2016 r.  Marszałka  Województwa Dolnośląskiego)  dokonano zmian 

parametrów złoża poprzez obniżenie jego spągu do poziomu +130 m n.p.m. oraz powiększono jego 

powierzchnię  w  północno-zachodniej  części.  Po  zaktualizowaniu  ww.  informacji  oszacowano 

zasoby bilansowe złoża zalegające w granicach projektowanych obszarów górniczych (w całości 

zaliczone  do  zasobów  przemysłowych),  które  po  odliczeniu  projektowanych  strat  złożowych 

wynosić będą 81 810 760 Mg. Przy zakładanej maksymalnej wielkości wydobycia na poziomie 

350 000 Mg eksploatacja będzie prowadzona przez 220 lat.

Jak wspomniano złoże „Borów” jest złożem zagospodarowanym, eksploatowanym w części 

znajdującej  się  na  działce  nr  2/40-  tzw.  wyrobisko  „Borów 14”  natomiast  na  działce  nr  250/6 

znajduje się nieeksploatowane obecnie wyrobisko „Borów 50”.

Planowane  przedsięwzięcie  zlokalizowane  jest  poza  granicami  obszarów  chronionych 

wymienionych w art. 6 ustawy kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz.2134 ze 



zm.),  w tym poza  obszarami  Natura  2000.  Najbliższa  zabudowa mieszkaniowa znajduje  się  w 

odległości ok. 100 m od obszaru górniczego „Borów III - Pole 14" i 120 m od obszaru „Borów III - 

Pole 50".

Eksploatacja złoża jest prowadzona głównie pod kątem uzyskania elementów foremnych 

(bloków). Projektowane piętra eksploatacyjne wykorzystują naturalny system spękań tzw. cios i 

urabiane  będą  z  użyciem  materiałów  wybuchowych.  Materiały  te  mają  za  zadanie  odspojenie 

monolitów,  a  następnie  ich  wtórny  podział  wykonywany  przy  pomocy  wiertnic,  perforatorów, 

klinów,  rozłupiarek  hydraulicznych  i  cięcia  liną  diamentową.  W Kopalni  dopuszcza  się  także 

możliwość  formowania  bloków  przy  użyciu  MW.  Transport  poziomy  stanowią  ładowarki  i 

samochody samowyładowcze transportujące urobek do zakładu obróbki i zakładu przeróbczego. 

Natomiast transport pionowy - linowy to żurawie stacjonarne lub samochodowe. Uzyskane bloki 

wymiarowe  i  niewymiarowe  są  usuwane  z  wyrobiska  przy  pomocy  ładowarek,  samochodów 

technologicznych lub urządzeń dźwigowych. Bloki spękane, o nieodpowiednim kształcie, mogą być 

bezpośrednio przerabiane w przodkach skalnych na elementy klinowane (kamień murowy, oporniki, 

formak  itp.)  lub  rozbijane  za  pomocą,  koparek  z  młotami  hydraulicznymi  na  kamień  łamany. 

Materiał  nieforemny,  a  także  odpady powstające  przy produkcji  blocznej  jest  sprzedawany lub 

wykorzystany do produkcji kruszywa łamanego. Do produkcji kruszywa przeznaczony jest również 

kamień łamany urabiany w wyrobisku za pomocy robót wiertniczo – strzałowych.

WÓJT

     (-) Jerzy Ulbin
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