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Niektóre aspekty ponownego zagospodarowania
wybranych z³ó¿

zlikwidowanych kopalñ wêgla kamiennego
w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym

STRESZCZENIE. Artyku³ prezentuje proces transformacji górnictwa wêgla kamiennego w Górno-
œl¹skim Zag³êbiu Wêglowym od roku 1989, który zwi¹zany by³ m.in. z likwidacj¹ ponad
30 kopalñ w tym regionie. Omówione s¹ zmiany bazy zasobowej zwi¹zane ze wspomnian¹
likwidacj¹ kopalñ. Zaprezentowano podstawowe dane na temat stanu technicznego zli-
kwidowanych kopalñ w kontekœcie wykorzystania pozosta³ej infrastruktury dla celów po-
nownego zagospodarowania z³ó¿. W koñcowej czêœci przedstawiono ocenê perspektyw
ponownego zagospodarowania z³ó¿ zlikwidowanych kopalñ, bior¹c pod uwagê mo¿liwoœci
techniczne i przestrzenne oraz wielkoœæ pozostawionych w z³o¿ach zasobów. Spoœród
oœmiu wyselekcjonowanych z³ó¿, za najbardziej perspektywiczne uznano z³o¿e Dêbieñsko,
perspektywiczne – z³o¿e Morcinek, a ma³o perspektywiczne – z³o¿a ¯ory i Jan Kanty.
W przypadku pozosta³ych z³ó¿ perspektyw ich ponownego zagospodarowania praktycznie
brak.
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Wprowadzenie

Górnoœl¹skie Zag³êbie Wêglowe (GZW) jest najwa¿niejszym zag³êbiem wêglowym
w Polsce, w którym eksploatacja wêgla kamiennego jest prowadzona od blisko 250 lat. Jej
maksymalny rozwój przypad³ na lata 70. XX w., gdy wydobycie zbli¿y³o siê do niemal
200 mln t/r. Wskutek rozpoczêtej w 1990 r. restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego,
iloœæ kopalñ w polskiej czêœci GZW systematycznie maleje: z 65 kopalñ (bez KWK Budryk
w budowie) w 1989 r. do 33 kopalñ w 2006 r. (rys. 1). Równolegle mala³o wydobycie wêgla
w GZW: z 171,4 mln t w 1989 r. do 93,0 mln t w 2005 r. [1, 2]. Sam proces likwidacji kopalñ
mia³ skomplikowany i czêsto wielotorowy charakter. W odniesieniu do likwidacji niektó-
rych spoœród tych kopalñ rodzi³o siê i wci¹¿ siê rodzi pytanie o zasadnoœæ decyzji o likwi-
dacji, zw³aszcza w œwietle iloœci pozostawionych w z³o¿u zasobów wêgla. W warunkach
poprawy koniunktury na rynku wêgla kamiennego, maj¹cej miejsce od kilku lat, mo¿liwe
jest postawienie jeszcze jednego pytania: czy mo¿liwe jest ponowne zagospodarowanie
któregoœ ze z³ó¿ zlikwidowanych kopalñ GZW, a jeœli nawet nie ca³ego z³o¿a, to mo¿e
przynajmniej jego czêœci? Próbie odpowiedzi na to pytanie poœwiêcony jest niniejszy
artyku³.
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Rys. 1. Kopalnie wêgla kamiennego w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym

Fig. 1. Hard coal mines in the Upper Silesian Basin



1. Likwidacja kopalñ wêgla kamiennego GZW

w procesie restrukturyzacji górnictwa

Proces ograniczania zdolnoœci produkcyjnych wêgla kamiennego w Górnoœl¹skim Za-
g³êbiu Wêglowym, zapocz¹tkowany w 1990 r., mia³ skomplikowany charakter. Czêœæ
kopalñ zosta³a bezpoœrednio poddana procesowi likwidacji, czêœæ po³¹czona z innymi, mia³y
te¿ miejsce procesy bardziej z³o¿one, jak wyodrêbnianie z likwidowanych kopalñ nowych,
zwykle mniejszych jednostek wydobywczych, które w wiêkszoœci przypadków po pewnym
czasie tak¿e likwidowano b¹dŸ ³¹czono [3, 4].

Proces zasadniczej restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego rozpoczêto 1 stycznia
1990 r., gdy kopalnie sta³y siê samodzielnymi przedsiêbiorstwami pañstwowymi, dzia³a-
j¹cymi w warunkach gospodarki rynkowej. Rozpoczêto reformê, której podstawowym
za³o¿eniem – oprócz likwidacji nadrzêdnych struktur zarz¹dzania – by³o ograniczanie
wielkoœci wydobycia wêgla kamiennego i liczby zatrudnionych oraz podniesienie efek-
tywnoœci dzia³ania kopalñ. Do roku 1993 ¿adnej kopalni nie zlikwidowano, choæ ju¿
w listopadzie 1990 r. Minister Przemys³u wyda³ decyzjê o postawieniu w stan likwidacji
trzech kopalñ wa³brzyskich, a na prze³omie 1991 r. i 1992 r. – o likwidacji kopalñ Saturn,
Sosnowiec i ¯ory w GZW. Z drugiej strony nadal trwa³a budowa kopalni Budryk oraz
rozbudowa niedawno uruchomionej kopalni Morcinek [3].

1 kwietnia 1993 r. powstaje 6 jednoosobowych spó³ek Skarbu Pañstwa, a w czerwcu
1993 r. Katowicki Holding Wêglowy S.A. £¹cznie w siedmiu nowo powsta³ych spó³kach
zgrupowano 60 kopalñ. Poza wymienionymi strukturami znalaz³y siê kopalnia Budryk oraz
5 kopalñ: Jan Kanty, Por¹bka-Klimontów, Saturn, Sosnowiec, ¯ory – przewidziane do
likwidacji. Po dokonanych zmianach organizacyjnych rozpocz¹³ siê – obejmuj¹cy lata
1993–2000 – okres bardzo intensywnych procesów likwidacji lub ³¹czenia kopalñ, którymi
docelowo mia³o byæ objêtych oko³o 30 kopalñ GZW (a tak¿e wszystkie kopalnie DZW).
Postawienie kopalñ w stan likwidacji i nastêpnie – po zakoñczeniu eksploatacji – fizyczne
rozpoczêcie procesu likwidacji mia³o ró¿ny przebieg i ró¿ny efekt koñcowy. Czêœæ kopalñ
by³a likwidowana w sposób bezpoœredni, bez wczeœniejszych przekszta³ceñ polegaj¹cych na
³¹czeniu z innymi kopalniami, czy te¿ bez tworzenia z czêœci obszaru likwidowanej kopalni
nowej jednostki wydobywczej. W ten sposób zakoñczono eksploatacjê w 13 kopalniach
GZW. W kilku przypadkach kopalnia, która mia³a zostaæ zlikwidowana, ³¹czona by³a
najpierw z kopalni¹ s¹siedni¹, a nastêpnie – zwykle po okresie 3–6 lat – likwidowana ju¿
jako Ruch nowo powsta³ej (po po³¹czeniu) kopalni. Z regu³y nie zmieniano przy tym nazwy
kopalni funkcjonuj¹cej po po³¹czeniu i – na ogó³ – jej obszaru górniczego, powsta³ego
z dawnych dwóch obszarów górniczych (proces tego rodzaju okreœlano jako czêœciow¹
likwidacjê kopalni). Niekiedy po postawieniu kopalni w stan likwidacji i zakoñczeniu
eksploatacji tworzono na jej czêœci now¹ jednostkê wydobywcz¹. Mia³y te¿ miejsce jeszcze
bardziej z³o¿one przypadki, gdy po po³¹czeniu kopalnie likwidowano, a z czêœci ich ob-
szarów tworzono nowy zak³ad, który nastêpnie przechodzi³ kolejne modyfikacje ³¹czenia
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TABELA 1. Kopalnie wêgla w GZW zlikwidowane po 1989 r.

TABLE 1. Hard coal mines closed in the Upper Silesian Basin after 1989

L.p. Nazwa kopalni
(nazwa w 1989 r.)

Rok
po³¹czenia

Nazwa
kopalni

po³¹czonej

Rok
zakoñczenia
eksploatacji

Nazwa
wydzielonej

kopalni
nowej

Rok zam
kniêcia
kopalni
nowej

Uwagi

1. 1 Maja 1995 Marcel 2001 W³¹czona
do kop. Marcel

2. Andaluzja – – 1999 ZG Brzeziny czynna
Obecnie

po³¹czone
z ZG Piekary

3. Barbara-Chorzów – – 1993 –

4. Bobrek 1997 Bobrek-
-Miechowice 1999 Bytom III czynna

5. Czeczott 2000 Piast 2005 W³¹czona
do kop. Piast

6. Dêbieñsko – – 2000
7. Gliwice – – 1999
8. Grodziec – – 1998

9. Jan Kanty
(Komuna Paryska) – – 2000

10. Jowisz – – 1997 Wojkowice 2000
11. Julian 1999 ZG Piekary czynna

12. Katowice 1996 Katowice-
-Kleofas 1999 Po³¹czona

z kop. Kleofas

13. Kleofas (Gottwald) 1996 Katowice-
-Kleofas 2004 Po³¹czona

z kop. Katowice

14. Miechowice 1997 Bobrek-
-Miechowice 1999 Bytom III czynna

15. Morcinek – – 1998

16. Moszczenica 1995 Jas-Mos 2000 Po³¹czona
z kop. Jastrzêbie

17. Niwka-Modrzejów – – 1999

18. Pary¿
(Genera³ Zawadzki) – – 1995

19. Polska 1995 Polska-Wirek 1999 Po³¹czona z kop.
Nowy Wirek

20. Por¹bka-Klimontów
(Czerwone Zag³êbie) – – 1998

21. Powstañców Œl¹skich – – 1999 Bytom I 2001
22. Pstrowski – – 1995 Jadwiga 2000
23. Rozbark 1999 Bytom II 2004

24. Rymer 1995 Chwa³owice 1998 W³¹czona do kop.
Chwa³owice

25. Saturn
(Czerwona Gwardia) – – 1995

26. Siemianowice – – 1995 Rozalia 1999
27. Siersza – – 1999
28. Sosnowiec – – 1997

29. Szombierki 1993 Centrum-
-Szombierki 1998 Po³¹czona

z kop. Centrum

30. Wawel 1995 Pokój 2001 W³¹czona
do kop. Pokój

31. ¯ory – – 1996

�ród³o: [3]



z innymi jednostkami, lub te¿, gdy z kopalni likwidowanej tworzono nowy zak³ad ³¹czony
nastêpnie z innym powsta³ym z innej likwidowanej kopalni. W nastêpnych latach czêœæ
z tych nowych i po³¹czonych zak³adów zlikwidowano, czêœæ jest czynna do dziœ. Mia³o to
miejsce w czêœci kopalñ, które wchodzi³y w sk³ad dawnej Bytomskiej Spó³ki Wêglowej, na
bazie których pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych powsta³y zak³ady górnicze nale¿¹ce do
Bytomskiej Grupy Kapita³owej. Szczególnym przypadkiem by³o zakoñczenie eksploatacji
w dawnej kopalni Czeczott (póŸniej Ruchu II kopalni Piast) i przeznaczenie wyrobisk tej
kopalni na zbiornik retencyjny do³owych wód zasolonych kopalñ s¹siednich [3].

Do 2000 r. proces likwidacji kopalñ prowadzi³y poszczególne kopalnie, spó³ki akcyjne,
przedsiêbiorstwa pañstwowe, b¹dŸ spó³ki wêglowe, w których znajdowa³y siê likwidowane
kopalnie. Aby oddzieliæ proces likwidacji kopalñ od procesów naprawczych pozosta³ych
kopalñ, w 2000 r. powsta³a Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ S.A., której zadaniem by³o
prowadzenie likwidacji kopalñ oraz zagospodarowywanie ich maj¹tku. Równolegle z SRK
S.A. w 2000 r. powsta³a Bytomska Spó³ka Restrukturyzacji Kopalñ Sp. z o.o. grupuj¹ca
wszystkie kopalnie spó³ki z o.o. w likwidacji nale¿¹ce do Bytomskiej Grupy Kapita³owej.

Z koñcem 2006 r. w GZW czynne by³y 33 kopalnie wêgla kamiennego, w tym: 17 kopalñ
Kompanii Wêglowej1, 5 kopalñ Jastrzêbskiej Spó³ki Wêglowej, 7 kopalñ Katowickiego
Holdingu Wêglowego (³¹cznie z kop. Kazimierz-Juliusz), 2 kopalnie Po³udniowego Kon-
cernu Wêglowego, 1 kopalnia – spó³ka Skarbu Pañstwa (Budryk), 1 kopalnia prywatna
(ma³a kopalnia Siltech) [1, 5]. Od rozpoczêcia restrukturyzacji w 1990 r. zamkniêto w GZW
31 czynnych wtedy kopalñ (tab. 1), a tak¿e 5 zak³adów górniczych (Jadwiga, Bytom I,
Bytom II, Rozalia, Wojkowice), które powsta³y w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego
wieku na bazie kopalñ zlikwidowanych. Zdecydowan¹ wiêkszoœæ zlikwidowanych kopalñ
stanowi³y kopalnie stare, w których eksploatacjê nierzadko rozpoczynano jeszcze w XIX w.
Tym niemniej szeœæ spoœród nich stanowi³y kopalnie stosunkowo nowe, uruchomione po
1945 r., w tym trzy w okresie ostatnich dwudziestu kilku lat (Morcinek, Czeczott, ¯ory) [3].

2. Likwidacja kopalñ a zmiany bazy zasobowej wêgla

kamiennego w GZW

W Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym ³¹czne zasoby bilansowe wêgla kamiennego
w 1990 r. wynosi³y 57,2 mld ton, natomiast w 2005 r. ju¿ tylko 34,1 mld ton, tak wiêc ubytek
zasobów bilansowych wyniós³ oko³o 23,1 mld t (tab. 2). Zmniejszeniu uleg³a tak¿e wielkoœæ
zasobów przemys³owych – o oko³o 10,5 mld t do zaledwie 5,7 mld t (tab. 2). Tak znacz¹ce
ubytki zasobów w okresie piêtnastu lat by³y wynikiem m.in. dzia³añ dotycz¹cych urealnienia
zasobów bilansowych i przemys³owych z³ó¿ kopalñ czynnych, ale w du¿ej czêœci tak¿e
wynikiem zaniechania eksploatacji z³ó¿ i likwidacji ponad 30 kopalñ [2, 6]. Bardzo istotnym
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1 Powsta³ej 1 lutego 2003 r. na bazie kopalñ 4 spó³ek wêglowych (Gliwickiej, Rybnickiej, Rudzkiej
i Nadwiœlañskiej) oraz 5 zak³adów górniczych Bytomskiej Grupy Kapita³owej



czynnikiem by³o tak¿e wprowadzenie w 1994 r. nowych kryteriów bilansowoœci. O ile
dzia³ania restrukturyzacyjne doprowadzi³y do zmian w bazie zasobowej z³ó¿ zagospo-
darowanych, to wprowadzenie nowych kryteriów bilansowoœci spowodowa³o koniecznoœæ
przeprowadzenia weryfikacji zasobów (z regu³y – ich zmniejszenia) we wszystkich dotych-
czas udokumentowanych z³o¿ach, w tym tak¿e niezagospodarowanych.

Likwidacja kopalñ wêgla kamiennego (lub ich czêœci) znacz¹co wp³ynê³a na zmniej-
szenie bazy zasobowej wêgla kamiennego. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, w procesie
likwidacji zak³adu górniczego przedsiêbiorca zobowi¹zany jest zabezpieczyæ niewyko-
rzystan¹ czêœæ kopaliny (art. 80 prawa geologicznego i górniczego), a likwidacjê pro-
wadziæ na podstawie planu ruchu likwidowanego zak³adu górniczego. Na kopalniê na-
³o¿ono obowi¹zek rozliczenia pozosta³ych zasobów w nawi¹zaniu do dokumentacji geolo-
gicznej i projektu zagospodarowania z³o¿a oraz przedstawienia sposobu zabezpieczenia
niewykorzystanej czêœci kopaliny. Jednak¿e kopalnie przewidziane do likwidacji, nawet
jeszcze przed postawieniem ich formalnie w stan likwidacji, czêsto podejmowa³y dzia³ania
„wyprzedzaj¹ce”, które owocowa³y znacznym niekiedy zmniejszeniem iloœci zasobów
bilansowych, do póŸniejszego rozliczenia w procesie likwidacji. Po zaprzestaniu eks-
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TABELA 2. Zasoby z³ó¿ wêgla kamiennego w GZW w latach 1990–2005 [mln t]

TABLE 2. Reserves of hard coal in the Upper Silesian Basin in the years 1990–2005 [Mt]

Rok
Wszystkie z³o¿a Z³o¿a zagospodarowane

bilansowe pozabilansowe bilansowe przemys³owe

1990 57 164 17 888 29 192 16 168

1991 56 979 19 926 28 786 15 681

1992 56 860 20 150 28 008 15 222

1993 56 050 21 416 26 969 14 233

1994 52 509 23 932 24 317 12 146

1995 51 272 24 413 23 271 11 121

1996 49 476 24 890 21 161 10 908

1997 46 081 26 352 20 728 10 079

1998 42 515 26 044 19 494 9 348

1999 38 458 24 712 17 513 8 002

2000 37 072 23 305 16 049 7 504

2001 36 638 22 679 15 437 7 156

2002 34 826 22 195 15 284 7 041

2003 33 868 20 390 15 370 6 757

2004 33 330 20 083 15 445 6 603

2005 34 077 19 984 14 700 5 692

�ród³o: [2, 3]



ploatacji zasoby pozostawione w z³o¿u kwalifikowane by³y na ogó³ wed³ug nastêpuj¹cych
zasad:
� zasoby w granicach udostêpnionych poziomów w z³o¿u rozciêtym wyrobiskami, które

stawa³y siê praktycznie niedostêpne po likwidacji kopalni, z regu³y kwalifikowane by³y
jako straty (skreœlenie z ewidencji);

� zasoby nie zakwalifikowane do strat, a spe³niaj¹ce uproszczone kryteria bilansowoœci
(minimalna mi¹¿szoœæ 1,0 m, maksymalna g³êbokoœæ 1000 m), uznawane by³y za zasoby
pozabilansowe grupy „b” lub pozabilansowe bez okreœlania grupy;

� zasoby wczeœniej wykazywane jako pozabilansowe (zw³aszcza grupy „a”) nie by³y
ewidencjonowane, aczkolwiek od tej zasady by³o sporo odstêpstw.
Taki model dotyczy³ zdecydowanej wiêkszoœci z³ó¿ likwidowanych kopalñ, w posz-

czególnych przypadkach wystêpowa³y jednak istotne ró¿nice, ponadto sposób oraz zasady
rozliczania zasobów zmienia³y siê w czasie. Zmiany te, ogólnie rzecz bior¹c, przedstawia³y
siê nastêpuj¹co:
� w latach 1994–1997 w z³o¿ach oprócz zasobów pozabilansowych grupy „b” zatwier-

dzano tak¿e zasoby pozabilansowe grupy „a”;
� w latach 1998–1999 w z³o¿ach zatwierdzano wy³¹cznie zasoby pozabilansowe grupy

„b”;
� od 2000 r. w z³o¿ach zatwierdzano zasoby pozabilansowe bez okreœlania grupy;
� w roku 2005 zakoñczono eksploatacjê tylko w z³o¿u dawnej kop. „Czeczott”, a znaczna

czêœæ pozostawionych zasobów zosta³a uznana za bilansowe.
Tak wiêc praktycznie dopiero w ostatnim przypadku z 2005 r. zasoby pozostawione

w z³o¿u zosta³y zaliczone do zasobów bilansowych. Zasoby pozosta³ych z³ó¿ kopalñ zli-
kwidowanych s¹ natomiast obecnie ewidencjonowane jako pozabilansowe, a wiêc nie s¹
ujête w ³¹cznej wielkoœci zasobów bilansowych w GZW wynosz¹cej wg stanu na koniec
2005 r. 34,1 mld t (tab. 2). Podjêcie ewentualnej ponownej eksploatacji takich z³ó¿ mo¿e
zatem skutkowaæ m.in. pewnym przyrostem zasobów bilansowych wêgla kamiennego
w GZW [3].

3. Aktualny stan kopalñ zlikwidowanych po 1989 r.

Od rozpoczêcia restrukturyzacji na prze³omie 1989/1990 r. do chwili obecnej w GZW
zakoñczono eksploatacjê w 31 kopalniach wêgla kamiennego oraz w 5 kopalniach urucho-
mionych w latach dziewiêædziesi¹tych na bazie kopalñ zamkniêtych. Proces likwidacji
kopalñ obejmowa³a m.in.: likwidacjê oraz zabezpieczenie wyrobisk górniczych, likwidacjê
zbêdnych obiektów powierzchniowych, demonta¿ maszyn i urz¹dzeñ, a tak¿e usuwanie
szkód górniczych, rekultywacjê terenów pogórniczych, zabezpieczenie kopalñ s¹siednich
przed zagro¿eniem wodnym. Obecnie likwidacja wiêkszoœci kopalñ objêtych tym procesem
jest zakoñczona (niekiedy prowadzone jest jednak ich odwadnianie), a kilka kopalñ nadal
jest wci¹¿ w trakcie prac likwidacyjnych [4].
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TABELA 3. Dostêpnoœæ wyrobisk w zlikwidowanych kopalniach wêgla kamiennego w GZW

TABLE 3. Availability of mine workings in closed hard coal mines in the Upper Silesian Basin

Lp. Kopalnia
Rok

zakoñczenia
eksploatacji

Dostêpnoœæ
wyrobisk

Iloœæ i rola
istniej¹cych szybów

S¹siedztwo
kopalñ czynnych

1 2 3 4 5 6

1 1 Maja 2001 Niedostêpne Zlikwidowane Marcel, Jas-Mos

2 Andaluzja 1999
Czêœciowo

dzier¿awione
przez ZG Piekary

Zlikwidowane
(po po³¹czeniu
z ZG Piekary)

ZG Piekary

3 Barbara-Chorzów 1993 Oko³o 7,1 kmb
Dwa:

materia³owo-zjazdowy
i wentylacyjny

ZG Piekary

(niewielka czêœæ)

4 Bobrek 1999
Czêœciowo dostêpne
w czynnej kopalni

Szyby czynnej kop.
Bobrek-Centrum

Ruch Bobrek
Bobrek-Centrum

5 Czeczott 2005
Czêœciowo
dostêpne1

Szyby czynnej kop.
Piast Ruch Czeczott

Piast, Brzeszcze

6 Dêbieñsko 2000 Oko³o 18,9 kmb
Dwa:

materia³owo-zjazdowy
i wentylacyjny

Szczyg³owice,
Budryk

7 Gliwice 1999 Niedostêpne
Jeden: studnia

g³êbinowa
Soœnica-Makoszowy,

Knurów

8 Grodziec 1998 Niedostêpne
Jeden: studnia

g³êbinowa
–

9 Jan Kanty 2000 Oko³o 5,7 kmb
Dwa:

materia³owo-zjazdowy
i wentylacyjny

Kazimierz-Juliusz,
Sobieski-Jaworzno III

10/
/32

Jowisz 1997
Niedostêpne Zlikwidowane ZG Piekary

ZG Wojkowice 2000

11 Julian 1999
Czêœciowo

dzier¿awione przez
ZG Piekary

Szyby czynnego ZG
Piekary

ZG Piekary

12 Katowice 1999 Niedostêpne
Jeden: studnia

g³êbinowa
Wujek, Staszic,

Wieczorek

13 Kleofas 2004 Oko³o 19,0 kmb

Cztery: trzy
materia³owo-zjazdowe
i jeden wentylacyjny

(trzy likwidowane
w 2006 r.)

Polska-Wirek, Wujek

14 Miechowice 1999
Dostêpne

w czynnej kopalni
Jeden: wentylacyjny Bobrek-Centrum
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TABELA 3. cd.
TABLE 3. cont.

1 2 3 4 5 6

15 Morcinek 1998 Niedostêpne Zlikwidowane
–

(tylko czeska kopalnia
„ÈSM” w S³onawie)

16 Moszczenica 2001 Niedostêpne Zlikwidowane JAS-MOS, Zofiówka

17 Niwka-Modrzejów 1999 Niedostêpne Jeden: studnia g³êbinowa
Mys³owice,

Kazimierz-Juliusz

18 Pary¿ 1995 Niedostêpne Jeden: studnia g³êbinowa –

19 Polska 1999 Niedostêpne Zlikwidowane Polska-Wirek, Pokój

20 Por¹bka-Klimontów 1998 Niedostêpne Jeden: studnia g³êbinowa Kazimierz-Juliusz

21/
/33

Powstañców Œl¹skich 1999
Oko³o 15,9 kmb

Dwa:
materia³owo-zjazdowy

i wentylacyjny
Bobrek-Centrum

ZG Bytom I 2001

22/
/34

Pstrowski 1995
Oko³o 12,2 kmb

Trzy: 2
materia³owo-zjazdowe

i 1wentylacyjny

Soœnica-Makoszowy

ZWSM Jadwiga 2000 Siltech

23/
/35

Rozbark 1999

Oko³o 14,4 kmb

Trzy:
materia³owo-zjazdowy,
wentylacyjno-zjazdowy,

wentylacyjny
(likwidowane w 2006 r.)

ZG Piekary
ZG Bytom II 2004

24 Rymer 1998 Niedostêpne Jeden: wentylacyjny
Chwa³owice,

Rydu³towy-Anna,
Marcel

25 Saturn 1995 Oko³o 5,6 kmb
Dwa:

materia³owo-zjazdowy i
wentylacyjny

–

26/
/36

Siemianowice 1995
Oko³o 6,2 kmb

Dwa:
materia³owo-zjazdowy

i wentylacyjny

Wieczorek,
Mys³owice

ZG Rozalia 1999 ZG Piekary

27 Siersza 1999 Niedostêpne Zlikwidowane –

28 Sosnowiec 1997 Niedostêpne Jeden: studnia g³êbinowa –

29 Szombierki 1998 Oko³o 6,9 kmb
Jeden:

materia³owo-zjazdowy
Bobrek-Centrum

30 Wawel 2001 Niedostêpne Zlikwidowane Pokój, Bielszowice

31 ¯ory 1996 Niedostêpne Zlikwidowane Borynia

Stan na koniec 2005 r. – na podstawie danych ze Spó³ki Restrukturyzacji Kopalñ S.A. w Katowicach i jej
oddzia³ów.

1 Przeznaczone na zbiornik retencyjny do³owych wód zasolonych kopalñ s¹siednich.
�ród³o: [3, 4]



Aktualny stan fizyczny kopalñ objêtych likwidacj¹, ich infrastruktury powierzchniowej,
szybów i wyrobisk podziemnych pod k¹tem mo¿liwoœci ponownego zagospodarowania z³ó¿
(lub ich czêœci) kopalñ zlikwidowanych ma podstawowe znaczenie, mo¿e bowiem umocniæ
lub przekreœliæ perspektywy takiego ponownego zagospodarowania. Stan ten jest zró¿ni-
cowany. Wiêkszoœæ kopalñ zlikwidowanych po 1989 r. ma obecnie wyrobiska zlikwi-
dowane lub niedostêpne. Zagospodarowanie pozostawionych w nich zasobów wêgla ju¿ na
pierwszy rzut oka wydaje siê byæ ma³o perspektywiczne, musia³oby bowiem wi¹zaæ siê
z nak³adami finansowymi w zasadzie porównywalnymi z budow¹ nowej kopalni. Nale¿y
jednak rozwa¿yæ tak¿e potencjalne mo¿liwoœci udostêpnienia czêœci zasobów niektórych
spoœród tych kopalñ z czynnych poziomów s¹siednich kopalñ (nie dotyczy to oczywiœcie
z³ó¿ kopalñ, które nie granicz¹ ze z³o¿ami kopalñ obecnie czynnych) [3].

W przypadku szeœciu kopalñ nie s¹siaduj¹cych z kopalniami czynnymi (Grodziec,
Morcinek, Pary¿, Saturn, Siersza, Sosnowiec) infrastruktura techniczna zak³adu górniczego
praktycznie przesta³a istnieæ. Zlikwidowano poprzez zasypanie niemal wszystkie szyby, a na
kilku pozostawionych szybach pe³ni¹cych rolê studni g³êbinowych zdemontowane s¹
urz¹dzenia wyci¹gowe. Nie jest prowadzona wentylacja i odmetanowanie. Odwadnianie jest
prowadzone tylko w kopalniach w rejonie d¹browskim – Grodziec, Pary¿, Sosnowiec – ze
wzglêdu na hydrauliczne powi¹zania z kopalniami czynnymi (obecnie stanowi¹ one rejony
odwadniania CZOK SRK) [4].

11 zlikwidowanych kopalñ, maj¹cych niedostêpne wyrobiska ze wzglêdu na likwidacjê
szybów, graniczy z kopalniami czynnymi, co potencjalnie mog³oby stwarzaæ mo¿liwoœæ
zagospodarowania czêœci ich zasobów od strony kopalni s¹siedniej. S¹ to: 1 Maja, Mosz-
czenica, Polska, Rymer, Wawel, Gliwice, Jowisz z ZG Wojkowice, Niwka-Modrzejów,
Por¹bka-Klimontów, ¯ory i Katowice (tab. 3). Pierwsze piêæ spoœród nich by³o przed
likwidacj¹ w³¹czone do kopalñ czynnych do dziœ, a nastêpnie zlikwidowane ju¿ jako Ruchy
tych kopalñ. Ich obszary zazwyczaj pozosta³y w obrêbie obszarów górniczych kopalñ czyn-
nych. Nie zosta³y zmienione warunki koncesji na eksploatacjê z³o¿a i nadal dotycz¹ one ca³ego
obszaru danej kopalni. Sytuacja taka ewentualnie mog³aby uproœciæ formalnoœci prawne
ponownego zagospodarowania tych z³ó¿. Dodatkowym atutem jest fakt, ¿e kopalnie te by³y
fizycznie ze sob¹ po³¹czone podziemnymi wyrobiskami korytarzowymi, obecnie otamo-
wanymi. Stwarza to dla kopalñ czynnych, w sk³ad których wchodzi³y zlikwidowane ruchy,
pewne mo¿liwoœci ponownego, przynajmniej czêœciowego udostêpnienia z³ó¿ tych ruchów.
Pozosta³e 6 kopalñ zosta³o fizycznie zlikwidowane jako samodzielne zak³ady górnicze (tylko
Katowice by³y po³¹czone z kop. Kleofas, obecnie tak¿e ju¿ zlikwidowan¹) [3, 4].

Pozosta³e zlikwidowane kopalnie maj¹ nadal czêœciowo dostêpne wyrobiska poprzez
czynne szyby, a w przypadku kop. Andaluzja tak¿e z wyrobisk podziemnych. Potencjalnie
stwarza to – z ekonomicznego punktu widzenia – najbardziej korzystne warunki dla pow-
tórnego udostêpnienia zasobów wêgla kamiennego w tych kopalniach. W czêœci tej grupy
kopalñ dostêpnoœæ wyrobisk wynika z prowadzonego w nich stacjonarnego odwadniania,
koniecznego ze wzglêdu na s¹siedztwo czynnych kopalñ. Konsekwencj¹ tego by³o po-
zostawienie czêœci szybów wraz z urz¹dzeniami wyci¹gowymi i niezbêdn¹ dla ich obs³ugi
infrastruktur¹ powierzchniow¹; na ogó³ s¹ to dwa szyby, w tym jeden z urz¹dzeniem
wyci¹gowym. Dostêpne s¹ tak¿e wyrobiska g³ównego odwadniania i utrzymywana jest
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w nich wentylacja. Tym niemniej obecnie kopalnie te uwa¿a siê za zlikwidowane i stanowi¹
one rejony odwadniania CZOK SRK. Szczególne s¹ przypadki by³ych kopalñ Andaluzja
i Julian oraz Bobrek i Miechowice. Na ich bazie powsta³y nowe, mniejsze, wci¹¿ czynne
zak³ady górnicze, odpowiednio: ZG Brzeziny i ZG Piekary (obecnie po³¹czone jako
ZG Piekary) oraz ZG Bytom III, póŸniej po³¹czony z ZG Centrum w kopalniê Bobrek-
-Centrum [3, 4].

Na uwagê zas³uguje stan obiektów powierzchniowych omawianych kopalñ oraz obszar,
na którym te obiekty siê znajdowa³y, b¹dŸ nadal siê znajduj¹. Na ogó³ infrastruktura
powierzchniowa zwi¹zana z zak³adem górniczym i jego ruchem jest w stanie ca³kowitej
likwidacji. Urz¹dzenia s¹ zdemontowane, obiekty budowlane, przemys³owe i obiekty infra-
struktury technicznej s¹ rozebrane. Zlikwidowane s¹ potê¿ne kompleksy zak³adów prze-
róbczych oraz bocznice kolejowe. Je¿eli obiekty budowlane nie zosta³y jeszcze zburzone, to
najczêœciej s¹ ca³kowicie zdewastowane. Z drugiej strony wymieniæ mo¿na liczne przypadki
wybudowania nowych obiektów przemys³owych lub adaptacji starych obiektów górniczych
na inn¹ dzia³alnoœæ o odmiennym charakterze. Na licznych zlikwidowanych kopalniach
utworzono parki przemys³owo-technologiczne, parki przemys³owe, parki naukowo-techno-
logiczne. Niektóre tereny pokopalniane zlokalizowane w centralnych czêœciach miast maj¹
obecnie du¿¹ wartoœæ rynkow¹ i znalaz³y lub w najbli¿szym czasie znajd¹ nowych in-
westorów. Tylko w przypadku kopalñ z czêœciowo dostêpn¹ infrastruktur¹ podziemn¹,
utrzymana zosta³a – przynajmniej na razie – tak¿e czêœæ infrastruktury powierzchniowej.
Reasumuj¹c, ponowne zagospodarowanie terenów pokopalnianych pod obiekty zwi¹zane
z eksploatacj¹ wêgla by³oby niew¹tpliwie procesem skomplikowanym i kosztownym, o ile
w ogóle mo¿liwym (ze wzglêdu na zmiany w³asnoœci i przeznaczenia powierzchni terenu,
a tak¿e ju¿ poczynione tam inwestycje) [3, 7].

Szczególnym przypadkiem jest kopalnia Czeczott, bêd¹ca jedn¹ z najm³odszych kopalñ
w zag³êbiu (uruchomiona w 1985 r.), która w 2000 r. zosta³a w³¹czona do kopalni Piast jako
Ruch II. Po 2000 r. sukcesywnie ograniczano w niej wielkoœæ wydobycia, a¿ do jej
wstrzymania w 2005 r. Wyrobiska kopalni przeznaczono pod budowê zbiornika reten-
cyjnego dla zasolonych wód do³owych z kopalñ Piast i Ziemowit. Mimo tego znaczna czêœæ
wyrobisk kopalni jest dostêpna, a szyby czynne.

4. Ocena perspektyw ponownego zagospodarowania

wybranych z³ó¿ zlikwidowanych kopalñ

wêgla kamiennego GZW

Ocena perspektyw ponownego zagospodarowania z³ó¿ (lub czêœci z³ó¿) zlikwidowanych
kopalñ wêgla kamiennego w GZW nie mo¿e dotyczyæ wszystkich obiektów. St¹d, zdaniem
autorów, nale¿a³o w pierwszym etapie:
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� oceniæ techniczne mo¿liwoœci budowy nowego zak³adu górniczego do eksploatacji
interesuj¹cych, pozostawionych zasobów wêgla – chodzi g³ównie o dostêpnoœæ powierz-
chni do budowy lub odbudowy powierzchniowych obiektów kopalnianych, a tak¿e
o ochronê powierzchni w przypadku zwartej zabudowy miast, np. Katowic, Bytomia;

� oceniæ, czy w zaniechanym z³o¿u mo¿e jeszcze znajdowaæ siê wystarczaj¹co du¿a (rzêdu
co najmniej kilkudziesiêciu mln t) iloœæ zasobów wêgla odpowiedniej jakoœci, które
spe³nia³yby kryteria bilansowoœci.
Szczegó³owa analiza tych zagadnieñ2 pozwoli³a na stwierdzenie, ¿e te dwa wstêpne

warunki spe³niaj¹ nastêpuj¹ce z³o¿a:
� w grupie z³ó¿ by³ych kopalñ z ca³kowicie zlikwidowanymi wyrobiskami górniczymi, nie

s¹siaduj¹cych z kopalniami czynnymi: Morcinek i Siersza;
� w grupie z³ó¿ by³ych kopalñ z ca³kowicie zlikwidowanymi wyrobiskami górniczymi,

s¹siaduj¹cych z kopalniami czynnymi: ¯ory, Niwka-Modrzejów, ewentualnie – w bar-
dzo odleg³ej perspektywie – Moszczenica;

� w grupie z³ó¿ by³ych kopalñ z czêœciowo dostêpnymi wyrobiskami górniczymi: Dê-
bieñsko, Jan Kanty, niewielkie fragmenty z³ó¿ dawnych kopalñ rejonu bytomskiego –
Julian, Andaluzja, Bobrek i Miechowice, byæ mo¿e tak¿e – w bardzo odleg³ej per-
spektywie – Czeczott.
W kontekœcie oceny bazy zasobowej poszczególnych z³ó¿, wstêpnie uznanych za poten-

cjalnie perspektywiczne do ponownej eksploatacji, przyjêto dwa uproszczone kryteria
pozwalaj¹ce wstêpnie oceniæ poziom zasobów wêgla, które mog³yby byæ potencjalnie
zaliczone do zasobów przemys³owych (a wiêc mo¿liwych do zagospodarowania). Kryteria
te – analogiczne do stosowanych obecnie przez czo³owych krajowych producentów wêgla
kamiennego – s¹ nastêpuj¹ce:
� œrednia mi¹¿szoœæ wêgla w parceli obliczeniowej min. 1,50 m dla wêgli typu 31–34 i min.

1,20 m dla wêgli typów 35–38 oraz wêgli antracytowych i antracytów typów 41–43;
� maksymalna g³êbokoœæ eksploatacji: 1000 m, a dla wêgli typu 35: 1100 m [3].

Morcinek
Warunki geologiczne w z³o¿u by³ej kop. Morcinek s¹ doœæ trudne i niezbyt sprzyjaj¹ce

potencjalnej eksploatacji. Istotne jest stosunkowo du¿e zaanga¿owanie tektoniczne oraz
czêsto wystêpuj¹ca zmiennoœæ pok³adów wêgla, a tak¿e wysoka metanowoœæ pok³adów
wêgla oraz zawodnienie sp¹gowych utworów nadk³adu. Analiza pozostawionych zasobów
wêgla wykaza³a, ¿e podane wy¿ej kryteria spoœród obecnych zasobów pozabilansowych
tego z³o¿a do g³êbokoœci 1000 m spe³nia oko³o 144 mln ton wêgla (w tym ok. 131 mln t wêgli
koksowych), co potencjalnie mog³oby predestynowaæ to z³o¿e do powtórnego, czêœciowego
przynajmniej udostêpnienia. Dodatkowo w interwale g³êbokoœci 1000–1100 m znajduje siê
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kopalñ wêgla kamiennego likwidowanych w procesie restrukturyzacji górnictwa wykonanym przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny Oddzia³ Górnoœl¹ski w Sosnowcu oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi
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analizie tak¿e najwa¿niejsze aspekty ekonomiczne potencjalnego ponownego zagospodarowania z³ó¿, w niniej-
szym artykule jedynie wzmiankowane.



jeszcze ponad 160 mln t wêgli typu 35 w pok³adach o mi¹¿szoœci min. 1,20 m. Ocenia siê
jednak, ¿e ma³o prawdopodobna jest budowa od podstaw nowej kopalni (mimo dostêpnoœci
terenów na powierzchni). Mo¿liwe, a nawet prawdopodobne jest natomiast udostêpnienie
czêœci z³o¿a od strony czeskiej kopalni ÈSM (spó³ka OKD), o czym œwiadczy zainte-
resowanie strony czeskiej. Obecnie firma Karbonia Pl Sp. z o.o., której w³aœcicielem jest
czeski koncern KARBON INVEST S.A (w jego sk³ad wchodz¹ miêdzy innymi kopalnie
OKD), posiada koncesjê do 2009 r. na rozpoznawanie najbardziej zasobnej zachodniej
czêœci z³o¿a wêgla kamiennego dawnej kopalni Morcinek. Musia³oby siê to jednak zapewne
wi¹zaæ z wykonaniem po polskiej stronie szybu wentylacyjnego.

Siersza
W z³o¿u by³ej kopalni Siersza wystêpuj¹ wêgle energetyczne o wysokiej i bardzo

wysokiej zawartoœci siarki. Warunki geologiczno-górnicze w z³o¿u s¹ na ogó³ korzystne,
pewnym problemem jest wysokie zawodnienie utworów nadk³adu i karbonu. Istniej¹ tereny
(w tym niezagospodarowane pokopalniane) umo¿liwiaj¹ce budowê infrastruktury powierz-
chniowej. Ocenia siê, ¿e zasoby w pok³adach o mi¹¿szoœci min. 1,50 m i zawartoœci siarki
<2% pozostawione w z³o¿u Siersza wynosz¹ oko³o 105 mln t (z ³¹cznej iloœci obecnych
zasobów pozabilansowych 226,8 mln t). Szacuje siê jednak tak¿e, ¿e oko³o 40% tych
zasobów by³aby uwiêziona w filarach ochronnych ustanowionych ze wzglêdu na obiekty
powierzchniowe. Pozostawione w z³o¿u kopalni Siersza zasoby wêgla, bior¹c pod uwagê ich
parametry jakoœciowe, s¹ generalnie ma³o perspektywiczne dla ponownej eksploatacji, co
w tym konkretnym przypadku musia³oby sprowadzaæ siê do wybudowania i uruchomienia
nowej kopalni, na dodatek na z³o¿u ze starymi wyrobiskami, ca³kowicie zatopionymi.
Jakakolwiek próba powrotu do eksploatacji tego z³o¿a musia³aby byæ powi¹zana z za-
pewnieniem odbioru wêgla przez któr¹œ z pobliskich elektrowni, uwzglêdniaj¹c¹ w swojej
technologii spalania u¿ytkowanie wêgla wysoce zasiarczonego, a tak¿e wyposa¿on¹ w od-
powiednie urz¹dzenia do odsiarczania spalin o wysokiej zawartoœci tlenków siarki.

¯ory
W z³o¿u zlikwidowanej kopalni ¯ory do g³êbokoœci 1180 m pozosta³o a¿ 425,2 mln t

pozabilansowych zasobów wêgla kamiennego. Wstêpna analiza zasobów pozwoli³a na
wydzielenie, zgodnie z podanym wy¿ej kryteriami, oko³o 146,5 mln t zasobów. Zdaniem
autorów mo¿liwe by³oby: udostêpnienie czêœci zasobów na poziomach 830 i 1030 od strony
czynnej kopalni Borynia z istniej¹cego poziomu 838 i budowanego 950, z budow¹ nowego
szybu wentylacyjno-zjazdowego o g³êbokoœci 1100 m w pobli¿u zlikwidowanych szybów
g³ównych kopalni ¯ory (wariant 1), udostêpnienie zasobów wy³¹cznie na poziomie 1030 od
strony czynnej kopalni Borynia z budowanego poziomu 950 z budow¹ nowego szybu
wentylacyjno-zjazdowego o g³êbokoœci 1100 m w pobli¿u zlikwidowanych szybów g³ów-
nych kopalni ¯ory (wariant 2), udostêpnienie czêœci zasobów na poziomach 830 i 1030
znajduj¹cych siê w bezpoœrednim s¹siedztwie granicy z czynn¹ kopalni¹ Borynia, z ist-
niej¹cego poziomu 838 i budowanego poziomu 950 tej kopalni, bez budowy dodatkowego
szybu wentylacyjnego (wariant 3). Wariant 1 pozwoli³by na zagospodarowanie zasobów
w iloœci oko³o 36,7 mln t (w tym ok. 32,3 mln t wêgla typu 35); wariant 2 – rzêdu 24,9 mln t
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(w tym ok. 23,5 mln t wêgla typu 35); wariant 3 – rzêdu 25,0 mln t (w wiêkszoœci typu 35).
Sporz¹dzono uproszczone modele ekonomiczne funkcjonowania zak³adu górniczego dla
ka¿dego z trzech zaproponowanych wariantów, które wykaza³y, ¿e dla ka¿dego z wariantów
prognozowana wartoœæ modelu bêdzie wysoce ujemna (–207 ÷ –382 mln z³). Nale¿y zatem
uznaæ, ¿e pomimo du¿ych zasobów, we wszystkich rozwa¿anych wariantach ponownego
udostêpnienia zasobów z³o¿a ¯ory (do strony czynnej kopalni Borynia) brak jest perspektyw
prowadzenia ekonomicznie op³acalnej dzia³alnoœci produkcyjnej. Budowa nowej samo-
dzielnej kopalni na tym z³o¿u jest praktycznie niemo¿liwa [3].

Niwka-Modrzejów
W z³o¿u tym pozostawione zasoby wêgla energetycznego o mi¹¿szoœci min. 1,50 m

wynosz¹ ponad 72 mln t, ale dla potencjalnej eksploatacji rozwa¿ane mog¹ byæ tylko zwarte
obszary dla dwóch pok³adów 409 i 510 o zasobach oko³o 37 mln t. Taka iloœæ dostêpnych
zasobów wêgla, stosunkowo niekorzystne warunki geologiczne oraz bardzo ograniczona
dostêpnoœæ terenów umo¿liwiaj¹cych budowê infrastruktury powierzchniowej w zasadzie
przekreœlaj¹ mo¿liwoœci ponownej eksploatacji z³o¿a przez samodzieln¹ kopalniê. Eksplo-
atacja z terenów czynnych kopalñ s¹siednich jest albo technicznie niemo¿liwa (od strony
p³ytkiej kopalni Kazimierz-Juliusz), albo uznawana za nieop³acaln¹ (od strony kopalni
Mys³owice). Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e mo¿liwe jest udokumentowanie nowego z³o¿a
powsta³ego z po³¹czenia czêœci z³ó¿: Brzezinka (niezagospodarowane), Niwka-Modrzejów
i Jan Kanty (obydwa zaniechane).

Moszczenica
W z³o¿u Moszczenica pozosta³y znaczne iloœci zasobów spe³niaj¹cych przyjête wy¿ej

kryteria: oko³o 110 mln t. Niestety, a¿ niemal 80 mln t znajduje siê w filarze ochronnym
miasta Jastrzêbie. Z³o¿e to powinno siê traktowaæ jako z³o¿e rezerwowe. Jego ewentualna
eksploatacja w przysz³oœci (raczej bardzo odleg³ej przysz³oœci) mog³aby mieæ miejsce
w przypadku zmiany uwarunkowañ ekonomicznych uzasadniaj¹cych zastosowanie kosz-
townej technologii eksploatacji pod obiektami chronionymi, zw³aszcza, ¿e s¹ to niemal
wy³¹cznie zasoby wêgla koksowego typu 35. Ich udostêpnienie mog³oby obecnie byæ
realizowane od strony istniej¹cej kopalni Jas-Mos, co jest jednak ca³kowicie niezgodne
z planami prowadzenia dalszej eksploatacji z³o¿a Jas-Mos przez Jastrzêbsk¹ Spó³kê Wêg-
low¹. W dalszej perspektywie, po spodziewanym zakoñczeniu dzia³alnoœci kopalni Jas-Mos
przed rokiem 2020, niezbêdna musia³aby byæ budowa w tym celu kopalni samodzielnej.

Dêbieñsko
W z³o¿u zlikwidowanej kopalni Dêbieñsko do g³êbokoœci 1000 m pozosta³o 215,8 mln t

pozabilansowych zasobów wêgla kamiennego. Wstêpna analiza zasobów pozwoli³a na
wydzielenie, zgodnie z podanymi wy¿ej kryteriami, oko³o 129,4 mln t zasobów. Zdaniem
autorów mo¿liwe by³oby: udostêpnienie zasobów na poziomie 930 w tzw. partii ma-
cierzystej, z wykorzystaniem i pog³êbieniem istniej¹cych szybów Jan III i V Zachodni
(wariant 1), udostêpnienie zasobów na poziomach 780 i 930 w partii macierzystej, tak¿e
z wykorzystaniem istniej¹cych szybów (wariant 2), udostêpnienie zasobów na poziomach
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780 i 930 w partii macierzystej, a dodatkowo zasobów na poziomie 600 m w tzw. partii
leszczyñskiej, tak¿e z wykorzystaniem istniej¹cych szybów (wariant 3), udostêpnienie od
strony istniej¹cych wyrobisk kopalni Szczyg³owice czêœci zasobów wystêpuj¹cych w partii
macierzystej z³o¿a Dêbieñsko, z wykorzystaniem istniej¹cego szybu V Zachodni jako
wentylacyjnego (wariant 4). Wariant 1 pozwoli³by na zagospodarowanie zasobów w iloœci
oko³o 65,7 mln t (w tym ok. 52,7 mln t wêgla typu 35); wariant 2 – rzêdu 74,1 mln t (w tym
ok. 56,3 mln t wêgla typu 35); wariant 3 – oko³o 87,6 mln t (w tym ok. 56,3 mln t wêgla
typu 35); wariant 4 – rzêdu 36,0 mln t (w tym ok. 34,9 mln t wêgla typu 35). Sporz¹dzono
uproszczone modele ekonomiczne funkcjonowania zak³adu górniczego dla ka¿dego z czte-
rech zaproponowanych wariantów, które wykaza³y, ¿e dla wariantu 1 i 3 prognozowana
wartoœæ modelu bêdzie ujemna (–19 i –285 mln z³), dla wariantu 2 dodatnia (+137 mln z³),
dla wariantu 4 wyraŸnie dodatnia (+421 mln z³). Nale¿y zatem uznaæ, ¿e zdecydowanie
najlepsze perspektywy prowadzenia ekonomicznie op³acalnej dzia³alnoœci produkcyjnej
na z³o¿u wêgla kamiennego Dêbieñsko dotycz¹ wariantu 4, a wiêc udostêpnienia czêœci
zasobów na g³êbokoœci 800–1000 m ze strony czynnej KWK Szczyg³owice. Wybór wa-
riantu 2, a wiêc udostêpnienie zasobów poziomami wydobywczymi 780 i 930 w partii
macierzystej, wydaje siê byæ najlepszym wariantem do wyboru w przypadku ponownego
uruchomienia kopalni samodzielnej [3].

Jan Kanty
W z³o¿u zlikwidowanej kopalni Jan Kanty do g³êbokoœci 900 m pozosta³o oko³o

312,9 mln t pozabilansowych zasobów wêgla kamiennego. Wstêpna analiza zasobów poz-
woli³a na wydzielenie, zgodnie z podanymi wy¿ej kryteriami, oko³o 217,9 mln t zasobów
wêgla. Zdaniem autorów mo¿liwe by³oby: udostêpnienie zasobów na poziomie 270 z wy-
korzystaniem istniej¹cych szybów Witold I i Witold II oraz odbudow¹ szybu Centralnego
(wariant 1), udostêpnienie zasobów na wszystkich trzech zaproponowanych poziomach 270,
450 i 700, co wi¹za³oby siê m.in. z pog³êbieniem szybów Witold I i Witold II oraz budow¹
nowego szybu Centralnego (wariant 2), udostêpnienie zasobów wy³¹cznie na poziomie 700,
co wi¹za³oby siê z pog³êbieniem szybów Witold I i Witold II i budow¹ nowego szybu
Centralnego (wariant 3). Wariant 1 pozwoli³by na zagospodarowanie zasobów wêgla ener-
getycznego w iloœci oko³o 13,0 mln t, wariant 2 – rzêdu 112,6 mln t, wariant 3 – rzêdu
74,8 mln t. Sporz¹dzono uproszczone modele ekonomiczne funkcjonowania zak³adu gór-
niczego dla ka¿dego z trzech zaproponowanych wariantów, które wykaza³y, ¿e dla ka¿dego
z wariantów prognozowana wartoœæ modelu bêdzie wysoce ujemna (od –212 do –681 mln z³).
Nale¿y zatem uznaæ, ¿e pomimo doœæ du¿ych zasobów, we wszystkich rozwa¿anych
wariantach ponownego udostêpnienia zasobów z³o¿a Jan Kanty (jako samodzielnej kopalni)
brak jest perspektyw prowadzenia ekonomicznie op³acalnej dzia³alnoœci produkcyjnej.
Znikome iloœci zasobów (niespe³na 3 mln t) mog³yby byæ udostêpnione z istniej¹cych
wyrobisk s¹siedniej kopalni Sobieski-Jaworzno III. W œwietle planów produkcyjnych tej
kopalni zapewne mo¿e to nast¹piæ nie wczeœniej ni¿ za kilkanaœcie lat. Z drugiej strony warto
by³oby natomiast rozwa¿yæ – wspomniany ju¿ wy¿ej – pomys³ udokumentowania nowego
z³o¿a powsta³ego z po³¹czenia czêœci z³ó¿: Brzezinka (niezagospodarowane), Niwka-Mo-
drzejów i Jan Kanty (obydwa zaniechane) [3].
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Grupa by³ych kopalñ bytomskich (Julian, Andaluzja, Bobrek, Miechowice)
W przypadku tych z³ó¿ zasoby spe³niaj¹ce podane wy¿ej kryteria s¹ marginalne, czêsto

uwiêzione w filarach ochronnych dla zabudowy powierzchniowej. Czynne obecnie w tym
rejonie dwie kopalnie, bêd¹ce niejako spadkobierczyniami wymienionych, tj. Bobrek-
-Centrum i Piekary, maj¹ dostêp do tych z³ó¿ i podejmuj¹ dzia³ania udostêpniaj¹ce –
w zale¿noœci od potrzeb i mo¿liwoœci – kolejne, niewielkie ich czêœci.

Czeczott
W dwóch z³o¿ach by³ej kopalni Czeczott (Czeczott, Czeczott – pole Zachód) pozosta³a

olbrzymia iloœæ zasobów bilansowych: 561 mln t, przy czym oko³o 306 mln t spe³nia podane
wy¿ej kryteria co do minimalnej mi¹¿szoœci i g³êbokoœci zalegania, w tym 214 mln t poza
filarami ochronnymi. Obecna funkcja tego obszaru – zbiornik retencyjny dla zasolonych
wód do³owych z kopalñ Piast i Ziemowit – nie wyklucza w dalekiej przysz³oœci (za
kilkadziesi¹t lat) ponownego udostêpnienia tych z³ó¿, tym bardziej, ¿e znaczna czêœæ
wyrobisk kopalni jest dostêpna, a szyby czynne.

Podsumowanie

W wyniku prowadzonej od 1990 r. restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego
w Polsce, w Górnoœl¹skim Zag³êbiu Wêglowym zakoñczono eksploatacjê z³ó¿ w 31 likwi-
dowanych kopalniach wêgla kamiennego, a tak¿e w piêciu kopalniach powsta³ych na bazie
kopalñ wczeœniej zlikwidowanych. Uzyskane w ten sposób silne ograniczenie zdolnoœci
produkcyjnych górnictwa wêgla kamiennego by³o skorelowane z wielkoœci¹ aktualnego
zapotrzebowania krajowego na wêgiel kamienny oraz z mo¿liwoœciami ekonomicznie op³a-
calnego jego eksportu.

Likwidacja poszczególnych zak³adów górniczych mia³a zró¿nicowan¹ formê i zakres.
W czêœci zaniechanych z³ó¿ zasoby bilansowe, przed ich przeklasyfikowaniem do poza-
bilansowych, przekracza³y 100 mln t. Stan fizyczny kopalñ objêtych procesami likwidacji,
a wiêc infrastruktury powierzchniowej, szybów i wyrobisk podziemnych, jest bardzo zró¿-
nicowany, w sposób istotny rzutuj¹c na potencjaln¹ mo¿liwoœæ i op³acalnoœæ ponownego
zagospodarowania z³o¿a zaniechanego lub jego czêœci.

Ocenie perspektyw potencjalnego ponownego zagospodarowania poddano tylko te
z³o¿a zlikwidowanych kopalñ, dla których istniej¹ mo¿liwoœci techniczne i przestrzenne
ponownego zagospodarowania z³o¿a (lub jego czêœci) oraz wielkoœæ pozostawionych
zasobów jest znacz¹ca (z regu³y ponad 50 mln t). Pozwoli³o to na wyselekcjonowanie
oœmiu z³ó¿: Morcinek, Siersza, ¯ory, Niwka-Modrzejów, Moszczenica, Dêbieñsko, Jan
Kanty i Czeczott. Odrêbnym przypadkiem s¹ niewielkie fragmenty kilku z³ó¿ dawnych
kopalñ rejonu bytomiskiego – Andaluzja, Julian, Bobrek, Miechowice, które mog¹ byæ
udostêpniane przez wci¹¿ czynne zak³ady górnicze Bobrek-Centrum i Piekary.

Perspektywy ponownego udostêpnienia wymienionych oœmiu z³ó¿ (lub ich czêœci)
dotycz¹ niemal wy³¹cznie wariantów ich zagospodarowania od strony kopalni s¹siedniej.
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Najbardziej perspektywiczne pod tym wzglêdem jest z³o¿e Dêbieñsko, perspektywiczne
z³o¿e Morcinek, ma³o perspektywiczne z³o¿a ¯ory i Jan Kanty. Wobec z³o¿a Dêbieñsko
mo¿na tak¿e rozwa¿aæ jego ponowne zagospodarowanie przez kopalniê samodzieln¹ z wy-
korzystaniem istniej¹cej infrastruktury. W przypadku pozosta³ych z³ó¿ perspektyw ich
ponownego zagospodarowania praktycznie brak. Odrêbnym przypadkiem jest z³o¿e by³ej
kopalni Czeczott, której wyrobiska przeznaczono na zbiornik retencyjno-dozuj¹cy wód
s³onych z s¹siednich kopalñ. Zmiana uwarunkowañ technicznych i ekonomicznych mo¿e
umo¿liwiæ ponowne zagospodarowanie tego z³o¿a. Zasoby z³ó¿ Czeczott i Czeczott Pole
Zachód maj¹ status zasobów bilansowych. Status taki powinny odzyskaæ tak¿e zasoby z³ó¿
Dêbieñsko, Morcinek, ¯ory i Jan Kanty, spe³niaj¹ce obecne kryteria bilansowoœci dla z³ó¿
wêgla kamiennego (obecnie s¹ to zasoby o statusie zasobów pozabilansowych).
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Some aspects of redevelopment of selected hard coal
deposits of closed mines in the Upper Silesian Basin

Abstract

The paper presents the process of transformation of hard coal mining in the Upper Silesian Basin
since 1989, connected with liquidation of over 30 hard coal mines in this area. It gives some details on
changes of hard coal reserves connected with such liquidation. Paper presents basic data on the
technical state of closed mines in the context of potential use of existing infrastructure for deposits’
redevelopment. Finally, some appraisal of perspectives of redevelopment of hard coal mines in closed
mines is given, which takes into account technical and spatial possibilities, as well as amount of
reserves left in abandoned deposits. From among eight deposits being selected, Dêbieñsko deposit is
recognized as the most perspective for redevelopment, Morcinek deposit as perspective one, while
¯ory and Jan Kanty as low perspective ones. In case of other abandoned deposits, there is a lack of
possibilities of their redevelopment.
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