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OBWIESZCZENIE
Wojta Gminy Ostr6wek

o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj^ przedsifwzi^cia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostejmianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 ze zm.), Wojt Gminy Ostrowek podaje do publicznej wiadomosci, ze
w dniu 25.06.2012 roku zostaia wydana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsie;wzi?cia polegaja^cego na
wydobywaniu kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego /piasku/ ,,G6rne-
Chojny".
Ponadto informuj? o mozliwosci zapoznania si? zjej tresciq. oraz dokumentacjq.
sprawy, w tym z opinia^Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.
Liczba stron post?powania w przedmiotowej sprawie przekracza 20.
Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostejmieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko / Dz. U. Nr
1999, poz. 1227 ze zm./ stosuje si? przepis art. 49 Kodeksu post?powania
administracyjnego przewiduja^cy zawiadomienie stron o czynnosciach
post^powania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjejy sposob
publicznego oglaszania.
Wyznacza si? stronom post^powania termin 14 dni, Iiczaj3 od dnia podania
powyzszej informacji do publicznej widomosci, na zapoznanie si? z trescia^
decyzji, uzyskanie ewentualnych wyjasnien w sprawie, zlozenie pisemnych
wnioskow i zastrzezen w Urz?dzie Gminy w Ostrowku w godz. 7.15 - 15.15

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomosci poprzez
umieszczenie na stronie Urz?du Gminy w Ostrowku, na stronie Urz?du Gminy
w Lututowie wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz?dzie Gminy w Ostrowku,
na tablicy ogfoszeri w Urz^dzie Gminy w Lututowie, wywieszenie na tablicy
ogloszen solectwa w miejscu realizacji przedsi?wzi?cia.

Wywieszono dnia. . .v . .W. . . S. V. . . .

Zdj£to dnia .........................................
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Ostrowek dnia, 25.06.2012r.

Nasz Znak: IN.6220.5.2012

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzi^cia

Na podstawie:

- art.71 ust. 2 pkt 2, art.73 ust. 1, art.75 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 4, art.84, art.85
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostejinieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pozn. zm.)
- § 3 ust.l pkt.40 lit. a) oraz b) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsi^wzi^c moga^cych
znaczq.co oddzialywac na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowari
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsi^wzi^cia do sporzajdzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 )
- art. 104 ustawy z dnia 14 czenvca 1960r. - Kodeks poste_powania
administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku Pana Jana Kitowicza , Spytkowo 47, 11-500 Gizycko
z dnia 23.04,2012r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsieAvziejcia polegajajcego na wydobywaniu kopaliny ze zloza
kruszywa naturalnego /piasku/ ,,G6rne-Chojny".

stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewziecia polegajajcego na wydobywaniu kopaliny ze zioza
kruszywa naturalnego /piasku/ ,,G6rne-Chojny".

Uzasadnienie:

Pan Jan Kitowicz , Spytkowo 47, 11-500 Gizycko zwrocif si?
z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsi^wzi^cia polegajajcego na wydobywaniu kopaliny ze zloza kruszywa
naturalnego /piasku/ ,,G6rne-Chojny". Zgodnie z przepisami § 3 ust, 1 pkt 40 lit,
a) oraz b) rozporzajdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsi?wzi?c moga,cych znacz^co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397), tj. wydobywanie kopalin ze zloza metodq. odkrywkowa^ w zakresie
niewymienionym w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a, zadanie zaliczane jest do
przedsi^wziejc mogajcych potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

W dniu 27 kwietnia 2012r. zostato wszcz^te post?powanie
administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji w/w przedsi^wzi^cia. Do wniosku Inwestor
dola^czyl wymagane prawem dokumenty, m.in. Kart^ informacyjnq.
przedsi§wzi?cia zawierajajcq_dane okreslone w art. 3 ust. 5 ustawy
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o udostejpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
Informacja dotycza^ca wniosku zostala podana do publicznej wiadomosci
poprzez zamieszczenie na tablicy ogloszen Urz^du Gminy w Ostrowku i stronie
internetowej www.ostrowek.bip.umina.pl , a o wszcz^ciu poste^powania strony
zawiadomiono w trybie art. 49 k.p.a.

W dniu 27 kwietnia 2012r. wystqpiono do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie opinii w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

W mysl art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdzicrnika 2008 roku
0 udost^pnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziaiywania na srodowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 ze zin.) uzyskano opinie wlasciwego organu ochrony srodowiska
dot. obowia^zku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsie_wzi$cia na
srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lodzi postanowieniem
zdn ia 11.05.2012r. znak: WOOS.4240.366.2012.EG wyrazit opinie ze, istnieje
koniecznosc przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy przedlozonych z wnioskiem
materialow , uwzgle_dniaJ3.c uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 w/w
ustawy, opiniej Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi, organ
prowadza^cy postej>owanie nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, wydajajz zgodnie z art. 63 ust. 2 w/w ustawy
stosowne postanowienie z dnia 31.05.2012r. znak: IN.6220.5.2012. Analiza
1 argumentacja przedmiotowego przedsi^wzi^cia na srodowisko w odniesieniu
do uwarunkowan o ktorych mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy przedstawia si$
nastejpuj^co:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsi^wzi^cia z uwzglfdnieniem:
a) skali przedsi^\vzi%cia i wielkoscl zajmowanego terenu oraz ich

wzajemnych proporcji
Inwestycja polegala b?dzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego
/piasku/ ze zloza ,,G6rne - Chojny", Zloze polozone jest w obr^bie dwoch gmin
Ostrowek oraz Lututow. Zloze udokumentowane jest w 5 polach: ,,A1",
,,A2" ,,B'\" i ,,D" na powierzchni 218 745 m2. Zloze zlokalizowane jest na
nast^puja^cych dzialkach:

a) polozonych w miejscowosci Chojny, gmina Lututow, powiat
wieruszowski

- Pole , ,AP-nr 134; 135; 136/1; 137/1; 138; 139/1; 140/3; 141/1; 142/3 i 143.
- Pole,,A2"-nr 139/1; 140/3; 141/1; 142/2; 142/3 i 143.

b) polozonych obre_b Gorne, gmina Ostrowek, powiat wieluriski.
-Pole , ,B"-nr 1/2; 2; 3; 4; 8; 9; 12; 13; 14 i 15.
- Pole ,,C"-nr 22/1 123/1.
- Pole ,,D"-nr 29 i 37/1.
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Przewiduje si?, ze eksploatacjq. objejte b?dq_zasoby w ilosci 1 829 809 m3

tj. 3 110 675 ton, roczne wydobycie w ilosci powyzej 20 000 m3. Miajzszosc
zloza nG6rne - Chojny" waha si? od 2,0 do 16,7m. Sp^g zloza zalega na
gl?bokosci od 2,3 m do 17,0 m, na rz?dnych od 155,5 do 176,4 m n.p.m.

Eksploatacja prowadzona b?dzie w warstwie suchej i zawodnionej. Nie
naruszy to jednak rezimu wod i nie wpJynie na stosunki wodne w sa^siedztwie
zJoza oraz nie pogorszy warunkow wegetacji roslin na sasiednich terenach.
Przewiduje si?, ze kopalina nie b?dzie podlegala przerobce na terenie zloza.
Przedsi?biorca przewiduje sprzedaz kopaliny w stanie naturalnym. B?dzie ona
wywozona drog^gminn^prowadza^ze zloza do budowanej drogi S-8, ktora
przebiega okolo 300 m od zloza. Dla terenu inwestycji nie obowiazuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

b) powiqzan z innymiprzedsiqwziqciami, w szczegolnosci kumulowania si%
oddziafywan przedsi%wzi(£c znajdujqcych si% na obszarze, na ktorym
b^dzie przedsi%\vzi%cie

Na etapie dokumentowania zioza uwzgl^dniono wymagane przepisami pasy
ochronne: 10-metrowe pasy ochronne dla drogi przebiegaja^cej w polnocnej
cz^sci Pola ,,A1" oraz l ini i energetycznej przebiegaja^cej przez poludniowo -
zachodniq_ cz^sc pola ,,C", 50-metrowy pas ochronny dla rowu stanowiacego
dzialk^ nr 18/1, 6-metrowe pasy ochronne dla dzialek, do ktorych
Przedsi^biorcy nie przysJuguje tytul prawny oraz 15-metrowy pas ochronny dla
rowu przebiegaja^cego na poludnie od pola ,,D" /stosowne oswiadczenia/.
Zioze jest w calosci polozone w granicy dzialek, do ktorych Przedsi^biorca
posiada tytul prawny. Wedlug ewidencji przez dzialki nr 1/2; 2; 3 i 4 /Pole ,,B'V
przebiega row stanowia^cy dzialk? nr 8. W rzeczywistosci w terenie row nie
istnieje. Na pograniczu dzialek nr 1/2; 12; 2 - 13; 3 - 14 i 4 - 15 /Pole ,,B'V
przebiega droga stanowiajca dzialk? nr 9. Z chwila^uruchomienia kopalni droga
oraz row zostana^ zlikwidowane zgodnie z uzgodnieniem zawartym z Gminq,
Ostrowek. W granicach zioza brak jest obiektow /budynkow, itp./, ktore
ograniczalyby mozliwosc eksploatacji albo powodowaly koniecznosc tworzenia
filarow ochronnych.
Poniewaz w sa^siedztwie nie wyst?pujq.zadne inne zloza kopalin nie b^dzie
kumulowania si? oddziaJywari przedsi^wzi^c znajduja^cych si? w tym rejonie.

c) wykorzystania zasobow naturalnych
W wyniku realizacji inwestycji eksploatowane b^dzie kruszywo naturalne -
piasek. Eksploatacja^obj^te b?da^ zasoby w ilosci 1 829 809 m3 tj. 3 110 675
ton. Nie przewiduje si? wykorzystania energii elektrycznej, praca odbywac si?
b?dzie tylko w porze dziennej. Funkcjonowanie kopalni nie wymaga rowniez
poboru wody. Do maszyn urabiajq_cych kopalin? przewiduje si? wykorzystanie
ok. 3-5 tys. litrow paliwa rocznie.

d) emisji i wystgpowania innych uciqzliwosci
Budowa i eksploatacja kopalni kruszywa wi^ze si? z emisja^pylow

i gazow do powietrza, oraz halasu - praca sprz?tu .
Na etapie eksploatacji zloza zrodtem oddzialywan w zakresie wplywu na

stan czystosci powietrza b?da^: maszyny wykorzystywane do wydobywania,
przemieszczenie i zaladunku kopaliny, pojazdy transportujace wydobyta^
kopalin? oraz sama eksploatacja kopaliny. Emisja zanieczyszczen
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z wymienionych wyzej zrodeJ b?dzie wyst?powa okresowo i ograniczy si? do
godzin pracy zwia^zanych z wydobywaniem i transportem kopaliny.

Emisja zapylenia oraz niewielkie zanieczyszczenia zwia^zane z emisjq.
spalin z urza^dzen eksploatuja^cych jak podano w karcie mieszcza^ si? w granicach
dopuszczalnych norm. Zmniejszenie emisji substancji i pyJow do powietrza
osia£ni?te zostanie poprzez minimalizacj? emisji wtornej, co wia^ze si?
z dbaiosciq_o utrzymanie w odpowiednim stanie zarowno terenu kopalni jak
i terenu komunikacji wewn?trznej. Bardzo istotnym elementem ochrony
atmosfery jest dostosowanie pr^dkosci pojazdow do panujq.cych warunkow
atmosferycznych co w znacznym stopniu zminimalizuje unos pylu.
Podczas eksploatacji zloza b?dzie miala miejsce emisja haJasu zwiq.zana
glownie z prac^koparki, spycharki, Jadowarki, a takze w wyniku pracy
pojazdow ci?zarowych. Najblizsze zabudowania znajdujq. si? na sasiednich
dzialkach, na polnoc od udokumentowanego Pola ,,A1" i na wschod od Pola
,,C". W celu zminimalizowania negatywnego oddziatywania przejazdu
pojazdow nalezy zwrocic uwag? na to, aby transport byl przeprowadzany
wyl^cznie w porze dziennej, zas pr?dkosc pojazdow ci?zarowych powinna by
ograniczona w taki sposob, aby zminimalizowac emisj? halasu. Ponadto emisja
halasu pracuj^cych urzq.dzen typu spycharka, koparka b?dzie ekranowana przez
skarpy wyrobiska eksploatacyjnego. Poziom hatasu koparki, czy spycharki jest
niewielki i porownywalny jest z hatasem wytwarzanym przez ci^gnik rolniczy.
Teren projektowanej inwestycji nie sa^siaduje z terenami, na ktorych prowadzona
dziatalnosc moglaby powodowac kumulacj? dziatania akustycznego. Inwestycja
b?dzie spelniala wymagania okreslone w Rozporza^dzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu
w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826)

Na terenie kopalni, w zwia^zku z obecnosci^ pracownikow, b?da,
powstawac odpady komunalne. Gromadzone one b?d^_w sposob selektywny
w pojemnikach odpornych na dziaianie zgromadzonych w nich odpadow
i zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Ze wszystkimi
odpadami nalezy post?powac zgodnie z obowia^zuja^cymi w tym zakresie
przepisami

e) ryzyka wystqpienia powaznej awarii, przy uwzglgdnieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii

Z karty informacyjnej nie wynika , by planowane przedsi?wzi?cie stwarzalo
ryzyko wystaj)ienia powaznej awarii.

2. Usytuowanie przedsi^wzi^cia, z uwzglf dnieniem mozliwego
zagrozenia dla Srodowiska, w szczegolnosci przy istniej^cym
uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si^ Srodowiska
i odnawiania zasobow naturalnych, walor6w przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan plan6w zagospodarowania
przestrzennego — uwzgl^dniaj^ce:

a) obszary wodno - blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod
podziemnych

Z karty informacyjnej nie wynika , by przedsi?wzi?cie lezalo na obszarach
wodno-btotnych lub o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.
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b) obszary wybrzezy
Przedsiewzi^cie lezy poza obszarami wybrzezy

c) obszary gorskie iub lesne
Przedmiotowe przedsi^wzie_cie lezy poza obszarami gorskimi . Wedlug
zalaczonego wypisu z rejestru gruntow, przedsie^vzi^cie realizowane moze bye
na terenach lesnych, jednakze jak podaje Inwestor prace zwiazane z podj^ciem
eksploatacji zloza nie b?dq_ wymagaly wycinki drzew ani usuwania zakrzaczen,
poniewaz one nie wyst^pujq_.

d) obszary obj&e ochronq , w tym strefy ochronne ujqc wod i obszary
ochronne zbiornikow wod srodlqdo\vych

Z karty informacyjnej nie wynika, by przedsi^wzi^cie lezalo w strefie ochronnej
uj^c wod oraz na obszarze ochronnym wod srodla^dowych,

e) Obszary wymagajqce specjalnej ochrony ze wzgl^du na wystgpowanie
gatunkow roslin i zwierzqt Iub ich siedlisk przyrodniczych obj^tych
ochronq, \v tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostale formy
ochrony przyrody

Teren obj^ty zamierzeniem inwestycyjnym polozony jest poza obszarami
obj^tymi ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U z 2009r. Nr 151 poz. 1220 z pozn. zm.).

f) obszary, na ktorych standardly jakosci srodowiska zostafy
przekroczone

Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarze,
na ktorym standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

g) Obszary o krajobrazie majqcym znaczenie historyczne, kulturowe Iub
archeologiczne

Z karty informacyjnej nie wynika, aby inwestycja byla realizowana na obszarze
majqcym znaczenie historyczne, kulturowe Iub archeologiczne. Jednak
wszystkie archeologiczne, historyczne Iub inne cenne z naukowego
punktu widzenia znaleziska odsloni^te podczas prowadzenia prac ziemnych
powinny bye zglaszane stosownym sluzbom konserwatorskim..

h) gqstosc zaludnienia
Najblizsze zabudowania znajdujq_si^ na sq.siednich dzialkach, na polnoc od
udokumentowanego Pola ,,A1" i na wschod od Pola ,,C". Okolice stanowi^
tereny rolnicze /pola uprawne/ oraz lasy.

i) Obszary przylegajqce do jezior i obszary ochrony uzdrowiskowej
Przedsi$wzi?cie lezy poza obszarami przylegajacymi do jezior i jak wynika
z karty informacyjnej w rejonie jego realizacji nie znajdujq. si? uzdrowiska i
obszary ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i ska la mozliwego oddziatywania rozwazanego
w odniesieniu do uwarunkowah wymienionych w pkt. 1 1 2
wynikaj^ce z:

Przedsi^wzi^cie nie b^dzie negatywnie oddzialywac na poszczegolne
elementy srodowiska. Na terenie projektowanej kopalni oraz w otoczeniu nie
wyst^puja^wartosciowe egzemplarze flory i fauny podlegaja^ce ochronie oraz
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ostoje zwierza^t czy miejsca l^gowe ptactwa. Czasowo przebywajaju pospolite
zwierzeta typowe dla obszarow rolnych.

Jedynym istotnym wpiywem na srodowisko be^dzie zmiana naturalnej
rzezby terenu. Koncowy rezultat przeksztaken moze bye w ostatecznym
rozrachunku pozytywny, o ile obszar poeksploatacyjny zostanie odpowiednio
zagospodarowany.
Kierunek rekultywacji terenow poeksploatacyjnych zostanie uzgodniony ze
Starostwem Powiatowym w Wieluniu.
Teren planowanej kopalni stanowia^grunty orne IVB, V i VI klasy bonitacyjnej,
lasy, row, droga i nieuzytki. W rzeczywistosci w terenie cze_sc powierzchni, na
ktorej udokumentowane jest zfoze stanowiq. grunty rolne oraz nieuzytki.

Z uwagi na rodzaj , skale usytuowanie przedsi^wzie^cia stwierdza sie_, ze
nie b^dzie ono powodowac transgranicznego oddzialywania na srodowisko

W toku prowadzonego postej>owania nie wplynejy zadne uwagi ani
wnioski.

Biorajc pod uwag? powyzsze uznano, ze przedsi^wzi^cie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i sporza^dzenia raportu
o oddziaiywaniu na srodowisko.

Maja^c na uwadze powyzsze okoiicznosci, na podstawie przepisow
przywolanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysluguje prawo wniesienia odwolania do
Samorzajdowego Kolegium Odwolawczego w Sieradzu, za moim
posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Zaiaczniki: ;

1. Charakterystyka planowanego przedsi?wzi?cia

Otrzymuja^:
1. Inwestor

Pan Jan Kitowicz
Spytkowo 47, 11-500 Gizycko

2. Strony
Pozosta^e strony post^powania - zawiadomione w trybie art. 49 k.p.a.

3. a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi

ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz
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Zalijcznik Nr 1
Do decyzji znak: IN. 6220. 5. 2012 z dnia 25.06.2012r. o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsi?wzi?cia polegaja^cego na wydobywaniu kruszywa naturalnego /piasku/
melody odkrywkowa^ ze zloza »G6rne -

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI^WZI^CIA

1. Nazwa przedsi^wzi^cia:
wydobywanie kopaliny ze zloz kruszywa naturalnego - piasku ,,G6rne -Chojny"

2. Inwestor:
Jan Kitowicz, Spytkowo 47, 1 1-500 Gizycko

3. Dane dotycz^ce terenu, ktorego dotyczy wniosek oraz obszar na ktory
b^dzie oddziatywac przedsi^wzif cie:

Projektowane przedsi^wzi^cie planuje si? zrealizowac na dzialkach nr ewid.
a) poJozonych w miejscowosci Chojny, gmina Lututow, powiat

wieruszowski
- Pole ,,Al"-nr 134; 135; 136/1; 137/1; 138; 139/1; 140/3; 141/1; 142/3 i 143.
• Pole ,,A2"-nr 139/1; 140/3; 141/1; 142/2; 142/3 i 143.

b) polozonych obr^b Gorne, gmina Ostrowek, powiat wielunski.
-Pole,,B"-nr 1/2; 2; 3; 4; 8; 9; 12; 13; 14 i 15.
• Pole ,,C"-nr 22/1 i 23/1.
- Pole ,,D"-nr 29 i 37/1.

4. Miejsce realizacji przedsi$wzi£cia:
Nieruchomosc polozona w miejscowosci Chojny, gmina Lututow, powiat
wieruszowski, woj. lodzkie oraz obr^b Gorne, gmina Ostrowek, powiat
wielunski, woj. lodzkie.

5. Dane charakteryzuj^ce przedsi$wzi£cie
Inwestycja polegala b^dzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego
/piasku/ ze zloza ,,G6rne - Chojny". Zloze poiozone jest w obr^bie dwoch gmin
Ostrowek oraz Lututow. Zloze udokumentowane jest w 5 polach: ,,A1",
,,A2" ,,B", ,,C" i ,,D" na powierzchni 218 745 m2.
Eksploatacja b^dzie prowadzona tylko w porze dziennej.
Przewiduje si?, ze eksploatacja^obj^te b^da^zasoby w ilosci 1 829 809 m3

tj. 3 110 675 ton, roczne wydobycie w ilosci powyzej 20 000 m3. Miajzszosc
zloza ^Gdrne - Chojny" waha si? od 2,0 do 16,7m. Sp^g zloza zalega na
gt^bokosci od 2,3 m do 17,0 m, na rz^dnych od 155,5 do 176,4 m n.p.m.
Eksploatacja prowadzona b^dzie w warstwie suchej i zawodnionej.
Przedsie_biorca przewiduje sprzedaz kopaliny w stanie naturalnym.
Be_dzie ona wywozona droga^gminna^prowadza^cq. ze zloza do budowanej drogi
krajowej S-8, ktora przebiega okoio 300 m od zloza.
Po wyeksploatowaniu zloza wyrobisko poeksploatacyjne zostanie

zrekultywowane zgodnie z przyszla^ decyzja^administracyjn^okreslajajcq.
kierunek rekultywacji. Proponuje si^ wodno - lesny kierunek rekultywacji.
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