Załącznlk do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Katowicach z 1 pażdziernika 2018r.
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arakterystyka przedsięwzięcia

zAKREsPLANoWANEGoPRzEDslĘWzlĘclA

planowane przedsięwzięcie będzie polegało na eksploatacji węgla kamienneg o ze złoża,,lmielin
połnoc", w projektowanym obszarze górniczym ,,lmielin ll", administracyjnie zlokalizowanym
w granicach miasta lmielin, Jaworzno i Mysłowice w wojewodztwie śląskim.W ramach
pzódsięwzięcia planuje się eksploatację tzech pokładow w warstwach łaziskich, tj.20611,20712
i20912, systemem ścianowym zzawałem stropu:
w pokładzie 20611 - na głębokościod 180 m do 680 m,
w pokładzie 20712 - na głębokościod 220 do 780 m,
w pokładzie 2O9l2 - na głębokościod185 do B70 m,
przy wykorzystaniu istniejącejlnłrastruktury naziemnej jak i podziemnej Ru9h,u Ziemowit. CałY
uro-bek'węglowy i srały [łónńej oraz odprowadzenie wód ze złoża"lmielin Połnoc" przewiduje
się prowaóŹió §odziemnymi wyrobiskami gorniczymi technologicznie i funkcjonalnie związanymi
z Óbiextami powiezchniowymi Rejonu Szybow Głownych połozonych w Lędzinach. Węgiel Po
wydobyciu na powierzchnię transpońowany będzie do Zakładu Pzeróbki Mechanicznej Węg|a
Ruch Ziemowit i poddany przeróbce.
planowany obszar górniczy ,,lmielin ll" obejmuje powierzchnię 19.09 km2 i ograniczony będzie
liniami prostymi łączącymi punkty o następujących współzędnych:
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planowany teren górniczy ,,lmielin ll" obejmuje powierzchnię 22.17 km2 i ograniczony będzie
liniami prostymi łączącymi punkty o następujących współrzędnych:
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UDoSTĘPNlENlE zŁoŻA

Eksploatacja złoża,zgodnie z wariantem zaproponowanym przez inwestora, będzie prowadzona
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury zarówno naziemnejjak i podziemnej Ruchu Ziemowit
(Zakład gorniczy kopalni położony jest w Lędzinach przy ul. Pokoju 4), Zoże węgla kamiennego
"lmielin Północ" planuje się udostępnić z istniejących wyrobisk górniczych połoźonych na
poziomie ll i lll, kompleksowo wyposażonych w niezbędną infrastrukturę, wykonanych
w sąsiednim złożu"Ziemowit". Do granicy projektowanego obszaru górniczego "lmielin ll"
drążenie nowych wyrobisk górniczych odbywać się będzie na zasadach określonych
w posiadanych koncesjach na wydobywanie węgla ze złoża"Ziemowit" i ze złoża"lmielin
Południe", po przekroczeniu któĘ dalsze wykonywanie gorniczych wyrobisk korytarzowych
będzie mogło się odbywać dopiero po uzyskaniu stosownej koncesji na wydobywanie węgla
z przedmiotowego złoża.Złoże"lmielin Północ" udostępnione będzie Chodnikiem wentylacyjnoodstawczym Z|EMOW|T i Upadową Z|EMOWIT, Pzekopami E-4 i E-6 oraz od strony złoza
"lmielin Południe", poprzez wykonanie systemu wyrobisk połączonych z istniejącym w pokładzie
209 złożaZiemowit Chodnikiem 090. W pzestzeni złoża"lmielin Połnoc", w granicach
projektowanego obszaru górniczego nie pzewiduje się wykonywania gorniczych wyrobisk
mających połączenie z powiezchniąterenu górniczego "lmielin ll".

lll.

sYsTEM oDPRoWADZANIA WoD DoŁoWcH

Eksploatacja złoża,,lmielin Północ" prowadzona będzie z wykorzystaniem istniejącej
infrastruktury technicznej gospodarki wodnej i ściekowej Ruchu Ziemowit. System głównego
odwodnienia KWK ,,Piast-Ziemowit" Ruch Ziemowit oraz oczyszczania ścieków wprowadzanych

do wód powiezchniowych tworzą m, in.

tzy pompownie głównego odwadniania zlokalizowane
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na poziomie l (przy Szybie l), poziomie ll (przy Szybie l) i na poziomie lll (w rejonie przekopu
C-1) oraz 4 osadniki wód dołowych (3 przy Potoku Goławieckim i 1 pzy Potoku Ławeckim).
Odwodnienie wyrobisk przygotowawczych i eksploatacyjnych w złożu,,lmielin Połnoc" planuje
się zrealizowaó poprzez wykonanie czterech ujęc rejonowych, z których woda będzie
odprowadzana w sposób grawitacyjny lub za pośrednictwem pomp stacjonarnych. Ujęcia te
będą stanowió ogniwa pośrednie pomiędzy przodkowymi systemami i stacjonarnymi
pompowniami polowymi, a pompowniami głównymi zabudowanymi w rejonach szybów głównych
i szybu W-l. System odwodnienia złożazostanie oparty na obecnym systemie selektywnego
odbioru wÓd wraz z kierunkami ich odprowadzenia do odbiorników powierzchniowych.
Wody słodkie będą wykozystane do potrzeb zakładu górniczego lub będą odstępowane innym
podmiotom gospodarczym, natomiast ich nadmiar odprowadzany będzie istniejącymi wylotami
do Potoków Goławieckiego (wylotami W-1 i W-2) i Ławeckiego (wylot W-B), Wody miernie
i silnie zasolone będą odprowadzane do Potoku Goławieckiego i zeki Gostyni (wylot W-A i W-B
poprzez zbiorn k rete ncyj no-d ozuj ący,,Wol a"),
-SĆióXi
Ścieki pzemysłowe, w tym
socjalno-bytowe będą odprowadzane do uządzeń
kanalizacyjnych operatora zewnętznego.
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DZIAŁANIA z ZAKRESU PRoF|LAKTYK|
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W celu ograniczenia wielkości wskaźników deformacji powierzchni przewidziano, na określonych
odcinkach wybiegu poszczególnych ścian,zmniejszenie wysokościeksploatacyjnej, poprzez
zastosowanie odpowiedniej obudowy. Pzed ujawnieniem się wpływów od eksploatacji górniczej
planuje się pzystąpió do procesu zabezpieczenia obiektów budowlanych na przewidywane
wpłyvvy. Wszystkie obiekty naziemne znajdujące się w zasięgu oddziaływania, poddane zostaną
indywidualnej inwentaryzacji i ocenie. Obiekty o niedostatecznej odporności zostaną
profilaktycznie zabezpieczone. Maksymalnie pzewiduje się prowadzić eksploatację czterema
ścianami w co najmniej dwoch blokach tektonicznych, w sposob pozwalający na niesumowanie
się wpływów głownych od tych wyrobisk eksploatacyjnych. Pzyjęto zasadę polegającą na
prowadzeniu eksploatacji górniczej w taki sposób aby w Ęonach zabudowanych powodowała
ona co najwyżej lll kategorię terenu górniczego, z możliwościąwystąpienia wyzszej kategorii
jedynie w terenach niezabudowanych. Obiekty budowlane o znaczeniu strategicznym
(społecznym), dla których znane są sposoby zabezpieczeń na przewidywane oddziaływanie,
będą odpowiednio zabezpieczone na spodziewane wpływy, Mozliwe są do zastosowania trzy
rodzaje zabiegow skutecznie likwidujące jakiekolwiek deformacje terenu lub powodujące ich
ograniczenie do wielkości powszechnie akceptowalnych. Polegają one na:
1) ograniczeniu przestrzeni w pokładach węglowych przeznaczonych dla projektowanej
eksploatacji;
a) ograniczenie zakresu eksploatacji w złożujedynie do granic zaprojektowanego

obszaru górniczego o roboczej nazwie "lmielin ll". Wydzielenie bloku
tektonicznego C i częścipzyległych blokow B i D poza granice OG "lmielin ll",
pozwala na uniknięcie znacznych wpływow na rzekę Pzemsza i autostradę A-4 i
wiadukty z nią związane oraz zabudowania w dzielnicy Mysłowic
Dzieókowicach,
b) utworzenie filarów ochronnych, w ktorych nie pzewiduje się docelowo
eksploatacji górniczej a zasoby w nich zawańe będą zaliczone do
nieprzemysłowych,
c) ograniczenie wysokości eksploatacyjnej w strefach zabudowanych do wielkości
zapewniającej powstanie na powierzchni jedynie deformacji ciągłych,
mieszczących się w lll kategorii terenu górniczego, dostosowując prognozowane
wskaźniki deformacji do odporności danego obiektu budowlanego.
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