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Wp³yw dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego
na otoczenie

STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono negatywne i pozytywne skutki odkrywkowej dzia³alnoœci
kopalñ wêgla brunatnego. Do negatywnych zaliczyæ nale¿y przede wszystkim zajmowanie
znacznych powierzchni gruntów, wielkoprzestrzenne przekszta³cenia krajobrazu, trwa³e i cza-
sowe wy³¹czenie z u¿ytkowania gruntów rolnych i leœnych, przeobra¿enie ziemi i zmiany
morfologiczne, zmiany stosunków wód podziemnych i powierzchniowych, obni¿kê plono-
wania u¿ytków w gospodarce rolnej i ogrodowej. Natomiast korzyœciami wynikaj¹cymi
z dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego jest pozyskanie surowca do produkcji najtañszej
obecnie energii elektrycznej, miejsca pracy w samych kopalniach jak i firmach zaplecza
technicznego, projektowego i naukowego, znaczne sumy p³atnoœci publiczno-prawnych po-
chodz¹ce z dzia³alnoœci górnictwa wêgla brunatnego, rekultywacja i rewitalizacja terenów
pogórniczych prowadz¹ca do przywracania lepszej struktury gleb czy otoczenia krajobrazu
ni¿ przed zajêciem tych powierzchni. Rola kopalñ w zakresie p³atnoœci publiczno-prawnych
nie ogranicza siê tylko do oddzia³ywania na lokalne jednostki samorz¹du terytorialnego. Ich
wp³yw jest znacznie szerszy i dotyczy ca³ej gospodarki narodowej poprzez szereg op³at
publiczno-prawnych na³o¿onych na tê ga³¹Ÿ przemys³u.
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1. Negatywne skutki oddzia³ywania kopalñ wêgla brunatnego

na œrodowisko

Kopalnie wêgla brunatnego, prowadz¹c swoj¹ dzia³alnoœæ za pomoc¹ odkrywkowych
wyrobisk górniczych, oddzia³uj¹ negatywnie na œrodowisko, miêdzy innym:

1) Wskutek przejmowania du¿ych powierzchni terenów z gruntami rolnymi oraz infra-
struktur¹ komunaln¹ nastêpuj¹ zmiany w spo³eczno-gospodarczej strukturze gminy. Zmniej-
sza siê powierzchnia obszaru do dzia³alnoœci rolniczej, a wzrasta popyt na dzia³alnoœæ
us³ugow¹ na rzecz miejscowego przemys³u wydobywczego oraz us³ugi zwi¹zane z rekul-
tywacj¹ terenów pogórniczych i gospodark¹ leœn¹.

2) Wskutek masowego wydobywania wêgla brunatnego oraz przemieszczania znacz-
nych iloœci nadk³adu zachodz¹ wielkoprzestrzenne przekszta³cenia krajobrazu: powstaje
zwa³owisko zewnêtrzne oraz wyrobisko eksploatacyjne poni¿ej pierwotnego ukszta³towania
terenu. Powoduje to zmiany krajobrazu, pejza¿u i mikroklimatu.

3) Wskutek wg³êbnego odwodnienia górotworu oraz powierzchniowego odwodnienia
odkrywki i zwa³owisk zachodz¹ zmiany stosunków wód podziemnych i powierzchniowych;
wystêpuje równie¿ oddzia³ywanie na jakoœæ wód w zewnêtrznej sieci hydrograficznej.

4) Wskutek wg³êbnego odwodnienia górotworu i naruszenia pierwotnych uk³adów
statycznych w górotworze, w otoczeniu kopalni nastêpuj¹ deformacje powierzchni.

5) Wskutek przemieszczeñ mas ziemnych w procesie górniczym nastêpuje degradacja
jakoœci gruntów pod wzglêdem rolnym i leœnym, trwa³e i czasowe wy³¹czenie z u¿ytkowania
gruntów rolnych i leœnych, przeobra¿enie ziemi i zmiany morfologiczne.

6) W trakcie urabiania, transportu i zwa³owania mas ziemnych oraz wskutek erozji
wietrznej powierzchni odkrywki i zwa³owiska pozbawionych roœlinnoœci dochodzi do nie-
zorganizowanej emisji py³ów do atmosfery.

7) Urz¹dzenia uk³adu technologicznego kopalni, takie jak: koparki wielonaczyniowe,
przenoœniki taœmowe i zwa³owarki – zw³aszcza zlokalizowane w peryferyjnych rejonach
odkrywki i zwa³owiska – stanowi¹ okresowo ci¹g³e Ÿród³a emisji ha³asu.

8) Wskutek nak³adania siê szeregu czynników, takich jak wielkoprzestrzenne zmiany
powierzchni terenu (rozleg³e zwa³owisko wewnêtrzne oraz g³êbokie wyrobisko odkryw-
kowe) i brak pokrycia roœlinnoœci¹ na powierzchni wyrobiska i niezrekultywowanego
zwa³owiska, mog¹ wystêpowaæ lokalne zmiany klimatyczne.

Zakres negatywnych oddzia³ywañ robót górniczych i szkód w poszczególnych sk³ad-
nikach œrodowiska oraz zagospodarowania terenu mo¿e przejmowaæ rozmiary od zni-
komego do znacz¹cego, wymagaj¹cego dzia³añ profilaktycznych, zabezpieczaj¹cych i na-
prawczych.
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1.1. Szkody górnicze wynikaj¹ce z dzia³alnoœci kopalñ wêgla
brunatnego

Dzia³alnoœæ kopalni wêgla brunatnego wp³ywa na s¹siaduj¹ce tereny g³ównie poprzez
odwodnienie górotworu. Przek³ada siê ono na okresowe obni¿anie b¹dŸ zanik wód pod-
ziemnych w granicach leja depresji. Najczêœciej wystêpuj¹cymi roszczeniami s¹ roszczenia
zwi¹zane ze zmniejszeniem plonowania na terenach w s¹siedztwie wyrobisk i szkód w bu-
dynkach wywo³anych odwodnieniem górotworu. Obszar wyp³at rekompensat jest ogra-
niczony do zasiêgu leja depresji kompleksu nadwêglowego w przypadku studni ujmuj¹cych
utwory czwartorzêdowe i leja depresji kompleksu trzeciorzêdowo-kredowego w przypadku
studni ujmuj¹cych poziom kredowy. Szkody górnicze wystêpuj¹ tak¿e w stawach rybnych
i uprawach sadowniczych oraz powoduj¹ zmniejszenie przychodów w gospodarstwach
agroturystycznych. Kolejnym oddzia³ywaniem kopalni jest mo¿liwoœæ zaniku wód w stud-
niach gospodarskich lub ich znaczne obni¿enie. Kopalnia rekompensuje to wyp³at¹ od-
szkodowañ lub budow¹ sieci wodoci¹gowej dla danych gospodarstw [2].

Ze wzglêdu na skomplikowane zale¿noœci ró¿nych elementów przyrodniczych, jak do tej
pory – pomimo wieloletnich badañ nad wp³ywami odwodnienia z³ó¿ wêgla brunatnego – nie
dopracowano siê uniwersalnej metodyki badañ, dla okreœlania stopnia degradacji gleb
zwi¹zanego ze szkodami górniczymi. Jednoznaczna ocena wp³ywu leja depresji w ka¿dym
przypadku wymaga indywidualnej oceny rzeczoznawcy. Kopalnia wyp³aca odszkodowania
z tytu³u obni¿onych plonów czy osuszenia studni i stawów rybnych jako szkody górnicze.
Przeprowadzone badania Akademii Rolniczej w Poznaniu [1, 10] w rejonie koniñsko-ada-
mowskim wykaza³y brak wp³ywu dzia³alnoœci kopalni na lokalne drzewostany leœne oraz
zadrzewienia przydro¿ne. W przypadku drzewostanów porastaj¹cych gleby o gospodarce
opadowo-wodnej roœlinnoœæ korzysta wy³¹cznie z wód opadowych i obni¿enie poziomu
wód gruntowych nie ma wp³ywu na jej rozwój.

Wyp³acane s¹ tak¿e odszkodowania za pozbawienie w³aœcicieli mo¿liwoœci u¿ytkowania
gruntów zajmowanych pod przenoœniki taœmowe. Wyp³ata nastêpuje corocznie, do czasu
funkcjonowania taœmoci¹gu. PóŸniej u¿ytkowany teren jest rekultywowany i zwracany
pierwotnemu w³aœcicielowi.

Ka¿de wyst¹pienie szkody górniczej jest indywidualnie rozpatrywane przez kopalniê
i zainteresowane podmioty, a wyp³ata rekompensat nastêpuje w formie ugody. W przypadku
odmowy wyp³aty odszkodowania przez kopalniê sprawa kierowana jest do rozpatrzenia
przez w³aœciwe s¹dy [4].
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2. Sposoby ograniczania negatywnych skutków

oddzia³ywania na œrodowisko

2.1. Ochrona powierzchni ziemi

Ochrona powierzchni ziemi realizowana jest poprzez sukcesywn¹ rekultywacjê te-
renów pogórniczych, które nastêpnie przekazywane s¹ do dalszego zagospodarowania. Do
niezbêdnego minimum ogranicza siê tak¿e powierzchniê terenów zajmowanych przez od-
krywki i obiekty pomocnicze. Zwa³owanie wewnêtrzne wprowadza siê jak najwczeœniej,
aby przekszta³caæ œrodowisko w jak najmniejszym stopniu i mo¿liwie najszybciej od-
dawaæ tereny rolnictwu, leœnictwu czy pod rekreacjê [6, 7, 8]. Rekultywacja prowadzona
jest zgodnie z ustalonymi kierunkami okreœlonymi w decyzjach poszczególnych staro-
stów. Po zakoñczeniu dzia³alnoœci górniczej prowadzone s¹ prace rekultywacyjne, które
obejmuj¹:
� formowanie wierzchowiny, czyli kszta³towanie terenu,
� wykonywanie zabiegów przeciwerozyjnych i regulacjê stosunków wodnych, polegaj¹c¹

na odbudowie sieci hydrograficznej,
� wykonanie dróg dojazdowych dla po³¹czenia z terenami przyleg³ymi,
� pomiary geodezyjne i klasyfikacjê glebow¹.

Rekultywacja prowadzona jest w dwóch etapach: podstawowym i szczegó³owym.
Zakres prac rekultywacji podstawowej polega g³ównie na formowaniu wierzchowiny

i skarp zwa³owisk przez uk³ad technologiczny koparka-taœmoci¹g-zwa³owarka. Obecnie
formowanie wierzchowiny zwa³owisk wewnêtrznych odbywa siê przewa¿nie do poziomu
otaczaj¹cego terenu co nie powoduje zmian w dotychczasowym równinnym krajobrazie.
W ramach rekultywacji podstawowej kszta³towana jest powierzchnia terenu i wykonywany
jest obmiar geodezyjny. Rekultywacja podstawowa wykonywana jest g³ównie przez s³u¿by
górnicze kopalni.

W fazie rekultywacji szczegó³owej wprowadzana zostaje roœlinnoœæ pionierska oraz
nastêpuje odtworzenie dróg i rowów odwodnieniowych.

Rekultywacjê w górnictwie wêgla brunatnego prowadzi siê g³ównie w kierunkach:
rolnym, leœnym, wodnym i rekreacyjno-sportowym.

Najwiêksz¹ powierzchni¹ zrekultywowanych gruntów mo¿e pochwaliæ siê Kopalnia
Konin, która wykona³a oko³o 50% prac rekultywacyjnych ca³ej bran¿y. Na drugim miejscu
jest Kopalnia Adamów, a nastêpnie Kopalnia Be³chatów i Turów. Gospodarowanie grun-
tami w poszczególnych kopalniach przedstawiono w tabeli 1.

Czo³owe miejsca Kopalni Konin i Adamów wynikaj¹ g³ównie z faktu, ¿e kopalnie te s¹
typowymi kopalniami wieloodkrywkowymi, eksploatuj¹cymi ma³e z³o¿a wêgla brunatnego.
W ww. kopalniach nowe odkrywki „pomagaj¹” w rekultywacji wyrobisk poeksploata-
cyjnych starych odkrywek poprzez lokowanie mas nadk³adowych czy wód z wkopów
udostêpniaj¹cych do wyrobisk zamykanych odkrywek.
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Kopalnie wêgla brunatnego w Polsce od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci naby³y oko³o 35
tys. ha gruntów. Najwiêksz¹ iloœæ gruntów naby³a Kopalnia Konin – ponad 13 tys. ha,
a najmniej Kopalnia Turów oko³o 5 tys. ha. W 2009 roku ³¹cznie kopalnie naby³y oko³o
700 ha.

Dla nabycia nieruchomoœci kopalnie i w³aœciciele nieruchomoœci prowadz¹ negocjacje.
Wykupy na terenach – gdzie obecnie trwa wydobycie wêgla brunatnego – przebiega na ogó³
bez problemów i stronom negocjacji udaje siê osi¹gn¹æ kompromis co do warunków
przejêcia terenu. Stosowana metoda szacowania wartoœci nieruchomoœci – metoda od-
tworzeniowa – pozwala w³aœcicielowi terenów za œrodki uzyskane z wykupu nabyæ lub
wybudowaæ nowy dom, czêsto w znacznie lepszym standardzie. Ze wzglêdu na popyt ze
strony kopalni ceny gruntów przeznaczanych pod eksploatacjê s¹ dwa do trzech razy wy¿sze
ni¿ terenów s¹siaduj¹cych. Poniewa¿ wykupy nieruchomoœci s¹ dla w³aœcicieli szans¹ na
uzyskanie znacznych œrodków finansowych postrzegaj¹ oni ten proces jako szansê dla siebie
i swoich rodzin.

2.2. Ochrona wód

Kopalnie w ramach prac odwadniaj¹cych wypompowuj¹ znaczne iloœci wód. Gos-
podarka wodna prowadzona jest w ramach uzyskanych pozwoleñ wodno-prawnych. Ko-
palnie ograniczaj¹ iloœci wód brudnych i stê¿enia zanieczyszczeñ w odprowadzanych
wodach poprzez rz¹pia na dnie wyrobisk, które pe³ni¹ rolê osadników dla zatrzymania
wiêkszych zawiesin zanieczyszczaj¹cych wodê. Wody brudne oczyszczane s¹ w terenowych
osadnikach ziemnych poprzez grawitacyjn¹ sedymentacjê. W zakresie ochrony wód sys-
tematycznie prowadzone s¹ analizy fizykochemiczne odprowadzanych wód i œcieków.
Stosowany studzienny system odwodnienia jest najbardziej efektywnym i uniwersalnym
oraz sprawdzonym systemem odwadniania kopalni. Pozwala on na sterowanie procesem
odwodnienia, umo¿liwiaj¹c jego optymalizacjê, co pozwala na ograniczenie wp³ywu od-
wodnienia na œrodowisko. Prowadzony monitoring pozwala na sta³¹ kontrolê efektów
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TABELA 1. Gospodarowanie gruntami w kopalniach od pocz¹tku ich dzia³alnoœci do koñca
2009 roku [6]

TABLE 1. Land management in the mines since the beginning of their operations to the end of 2009
[6]

Kopalnia Adamów Be³chatów Konin Turów Razem

Nabycie gruntów od pocz¹tku dzia³alnoœci [ha] 5 939 10 543 13 267 5 215 34 964

Przekazano-sprzedano [ha] 3 474 3842 8 051 1 710 17 077

w tym:
nieprzekszta³cone [ha 1 231 2 268 2 177 259 5 935

zrekultywowane [ha] 2 243 1 574 5 873 1 451 11 141

Stan posiadania na koniec 2009 roku [ha] 2 465 6 701 5 216 3 505 17 887



odwadniania oraz umo¿liwia kontrolê wielkoœci parametrów systemu. Sta³a kontrola pro-
wadzonego odwadniania pozwala na odpowiedni dobór iloœci studni, ich g³êbokoœci, roz-
mieszczenia w barierach, lokalizacji barier, wielkoœci uzyskiwanych wydatków i czasu
eksploatacji oraz nie przekraczanie wskaŸników zanieczyszczeñ okreœlonych w pozwo-
leniach wodno-prawnych.

W tabeli 2 przedstawiono iloœæ wypompowanej wody w kopalniach od pocz¹tku dzia-
³alnoœci do koñca 2009 roku.

Z powy¿szych danych wynika, ¿e najwiêksz¹ iloœæ wód wypompowa³a Kopalnia Be³-
chatów, nastêpnie Kopalnia Konin i Kopalnia Adamów, a najmniej Kopalnia Turów. Iloœci
te bezpoœrednio zale¿¹ od warunków hydrogeologicznych wystêpuj¹cych w danym regionie
wydobywczym. Najgorsze warunki pod tym wzglêdem panuj¹ w Kopalni Adamów gdzie
wskaŸnik zawodnienia wynosi 16,52 m3/tonê wêgla.

2.3. Ochrona powietrza

Kopalnia wêgla brunatnego prowadz¹c swoj¹ dzia³alnoœæ jest Ÿród³em dwóch rodzajów
emisji: emisji niezorganizowanej i emisji zorganizowanej.

W obrêbie odkrywek, jak i w ich najbli¿szym otoczeniu wystêpuje emisja niezor-
ganizowana. Tworz¹ j¹ maszyny i urz¹dzenia eksploatowane w kopalni, powoduj¹ce
emisjê py³ów podczas urabiania kopalin, przesypywania, rozdrabniania i transportu. �ró-
d³a te maj¹ na ogó³ lokalny zasiêg oddzia³ywania bezpoœredniego, ograniczaj¹cy siê
praktycznie do wnêtrza wyrobiska i zwa³owiska nadk³adu. Ograniczone zasiêgi emisji ze
Ÿróde³ technologicznych uwarunkowane s¹ stosunkowo wysok¹, sta³¹ wilgotnoœci¹ ura-
bianych utworów. W zasadzie materia³ ten dopiero po przesuszeniu mo¿e braæ udzia³
w dalszych emisjach. �ród³em emisji niezorganizowanej s¹ powierzchnie, w przypadku
których czynnikiem sprawczym jest wiatr z zespo³em warunków kszta³tuj¹cych podatnoœæ
pod³o¿a na pylenie. S¹ to powierzchnie odkryte, pozbawione roœlin, wyeksponowane na
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TABELA 2. Iloœci wypompowanej wody w kopalniach od pocz¹tku ich dzia³alnoœci do koñca
2009 roku [9]

TABLE 2. Quantities of water pumped out of mines since the beginning of their activities to the end
of 2009 [9]

Kopalnia Adamów Be³chatów Konin Turów Razem

Iloœæ wody wypompowanej od pocz¹tku
dzia³alnoœci [mln m3]

3 011,6 7 379,4 4 449,1 903,0
15

743,1

Œredni wskaŸnik zawodnienia od pocz¹tku
dzia³alnoœci [m3/ton]

16,52 8,70 8,18 1,06 6,49

Iloœæ wypompowanej wody w 2009 r. [mln m3] 100,6 273,38 81,10 17,00 472,08



erozjê wietrzn¹, czyli skarpy, poziomy eksploatacyjne, niezrekultywowane czêœci zwa³o-
wisk nadk³adu.

Prowadzone pomiary opadu py³u w polskich kopalniach odkrywkowych wêgla brunat-
nego potwierdzaj¹ niewielk¹ uci¹¿liwoœæ wyrobisk odkrywkowych na jakoœæ powietrza
rejonu.

�ród³em emisji zorganizowanej s¹ procesy technologiczne prowadzone na powietrzu
(w odkrywce i na placach monta¿owych), a przede wszystkim: spawanie, malowanie,
klejenie taœmy oraz praca silników pojazdów obs³uguj¹cych odkrywkê. Podczas tych prac
oddzia³ywanie na powietrze ogranicza siê tak¿e do terenu bezpoœrednio zwi¹zanego
z obiektami nale¿¹cymi do kopalni, tj. g³ównie do terenu odkrywki, gdzie te prace s¹
wykonywane. Jednak g³ównymi Ÿród³ami emisji, decyduj¹cymi o stopniu uci¹¿liwoœci
kopalni s¹ zak³adowe kot³ownie grzewcze przeznaczone do zaspokajania potrzeb cieplnych
w zakresie centralnego ogrzewania i ciep³ej wody obiektów zaplecza, w których odbywaj¹
siê naprawy sprzêtu kopalnianego i regeneracja maszyn, prowadzone s¹ prace spawalnicze,
œlusarskie i malarskie.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakoœci, w szczególnoœci
przez utrzymanie iloœci substancji w powietrzu poni¿ej dopuszczalnych dla nich pozio-
mów, co osi¹gane jest m.in. poprzez spalanie w zak³adowych kot³owniach wêgla o jak
najlepszych parametrach, prawid³ow¹ eksploatacjê Ÿróde³ emisji i instalacji odpylaj¹cych.
Ograniczanie iloœci zanieczyszczeñ wprowadzanych do powietrza realizowane jest po-
nadto poprzez przestrzeganie re¿imu technologicznego, stosowanie surowców o za³o¿o-
nych parametrach, oszczêdzanie energii m.in. w wyniku zmniejszania strat ciep³a na
przesyle i u odbiorcy.

2.4. Ha³as

�ród³em oddzia³ywania akustycznego na œrodowisko s¹ g³ównie maszyny podstawowe
zwi¹zane z eksploatacj¹ nadk³adu i jego zwa³owaniem, maszyny podstawowe urabiaj¹ce
wêgiel, przenoœniki wêglowe i nadk³adowe oraz sprzêt pomocniczy. Maszyny i urz¹dzenia
zwi¹zane z eksploatacj¹, oprócz za³adowni wêgla, nie maj¹ sta³ej lokalizacji tylko prze-
mieszczaj¹ siê wraz z postêpem frontów eksploatacyjnych. Przestrzenny rozk³ad Ÿróde³
ha³asu wynikaj¹cy z postêpu eksploatacji oraz zmiany po³o¿enia w odkrywce powoduj¹
zmienne poziomy ha³asu w jej otoczeniu.

Ha³as emitowany do œrodowiska ogranicza siê przez odpowiednio prowadzon¹ gospo-
darkê remontow¹ i modernizacyjn¹, umo¿liwiaj¹c¹ utrzymanie w dobrym stanie tech-
nicznym pracuj¹cych urz¹dzeñ. Ponadto stosowane s¹ œrodki zaradcze w postaci loka-
lizowania maszyn i urz¹dzeñ w wykopach lub os³anianie ich wa³ami ziemnymi z roœ-
linnoœci¹, budowy os³on dŸwiêkoch³onnych wokó³ najbardziej ha³aœliwych napêdów czy
budowy ekranów dŸwiêkoch³onnych.
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2.5. Gospodarka odpadami

Zapewnieniu ci¹g³oœci pracy podstawowych uk³adów wydobywczych s³u¿y dzia³alnoœæ
pomocnicza, obejmuj¹ca m.in. naprawê i regeneracjê maszyn i urz¹dzeñ, transport, od-
wodnienie, rekultywacjê terenów poeksploatacyjnych, obs³ugê administracyjno-biurow¹
oraz infrastrukturaln¹ i inne. Wytwarzanie odpadów zwi¹zane jest wiêc z takimi procesami
jak: funkcjonowanie uk³adów KTZ np. wulkanizacja taœm, utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ
kopalni, przyjmowanie i wy³adunek materia³ów, magazynowanie surowców i produktów
oraz dzia³ania podczas obróbki skrawaniem, spawania, malowania, utrzymania sprzêtu
technologicznego i transportu podczas wymiany p³ynów eksploatacyjnych (olejów, p³ynów
ch³odz¹cych i hamulcowych), filtrów oraz podczas spalania wêgla brunatnego w kot³ow-
niach zak³adowych.

Kopalnia wytwarza przede wszystkim odpady w postaci metali ¿elaznych i ¿elaza, które
pochodz¹ g³ównie z remontów maszyn podstawowych i pomocniczych, jak równie¿ z obiek-
tów znajduj¹cych siê na przedpolu odkrywek. Kolejn¹ grupê odpadów stanowi¹ odpady
powsta³e ze spalania wêgla brunatnego w kot³owniach zak³adowych s³u¿¹cych do za-
pewnienia ciep³a budynkom zaplecza administracyjno-warsztatowego kopalni. Wiêksza
czêœæ tych odpadów poddawana jest odzyskowi poprzez wykorzystanie ich do budowy
i utwardzania dróg wewn¹trzzak³adowych. Natomiast odpady gumowe to przede wszystkim
odpady powsta³e z regeneracji taœm przenoœnikowych stanowi¹cych g³ówny element proce-
su transportu nadk³adu i wêgla w wyrobisku. Dodatkowo w kopalni wytwarza siê du¿e iloœci
drewna odpadowego, które w znacznej czêœci przekazywane jest osobom trzecim w celu ich
dalszego wykorzystania.

Gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z decyzjami zezwalaj¹cymi na wy-
twarzanie odpadów z uwzglêdnieniem dzia³alnoœci w zakresie odzysku, zbierania i tran-
sportu, okreœlaj¹cymi rodzaje i iloœci odpadów przewidzianych do wytworzenia w ci¹gu
roku. Podejmowane s¹ dzia³ania maj¹ce na celu ograniczenie iloœci powstaj¹cych odpadów
i negatywnego ich oddzia³ywania na œrodowisko. Przy zakupie materia³ów, czêœci, surow-
ców, urz¹dzeñ, maszyn przestrzegana jest zasada minimalizowania iloœci i uci¹¿liwoœci
odpadów powstaj¹cych po zastosowaniu tych produktów. Uwzglêdniany jest sposób i mo¿-
liwoœæ zagospodarowania opakowañ oraz odpadów, które powstaj¹ po zastosowaniu tych
produktów. Zamawiane s¹ materia³y z uwzglêdnieniem ich walorów ekologicznych, zapew-
niaj¹ce ograniczenie szkodliwego oddzia³ywania na œrodowisko podczas transportu, za-
³adunku, wy³adunku i magazynowania. Odpady, których powstaniu nie uda³o siê zapobiec s¹
przekazywane odbiorcom zewnêtrznym do odzysku lub do unieszkodliwienia zgodnie
z zasadami ochrony œrodowiska.
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3. Pozytywne skutki dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego

Do pozytywnych skutków dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego na otoczenie zaliczyæ mo¿na:
1) produkcjê z wêgla brunatnego najtañszej energii elektrycznej w iloœci oko³o 35%

krajowego zaopatrzenia,
2) wykorzystywanie wêgla brunatnego jako taniego paliwa dla lokalnych kot³owni

i palenisk domowych,
3) stworzenie licznych miejsc pracy w kopalniach i elektrowniach oraz firmach zaplecza

projektowego, naukowego i technicznego,
4) stwarzanie mo¿liwoœci rozwoju wielu firm z zaplecza technicznego z mo¿liwoœci¹

produkcji maszyn i urz¹dzeñ na rynek krajowy i zagraniczny,
5) uiszczanie p³atnoœci publiczno-prawnych przez kopalnie wêgla brunatnego do sfery

publicznej na szczeblu skarbu pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego,
6) stwarzanie poprzez rekultywacjê i rewitalizacjê terenów pogórniczych nowych mo¿-

liwoœci zagospodarowania terenów w danym regionie pod wzglêdem gospodarczym i re-
kreacyjnym,

7) selektywne zwa³owanie mas nadk³adowych umo¿liwia poprawê klas bonitacyjnych
oddawanych terenów pogórniczych,

8) stworzenie na podstawie wieloletnich doœwiadczeñ „polskiej szko³y wydobycia wêgla
brunatnego” na œwiatowym poziomie.

3.1. Wydobycie wêgla i produkcja energii elektrycznej

Wêgiel brunatny s³u¿y przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Kopalnie
wêgla brunatnego wydoby³y od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci ponad 2 240 mld ton wêgla.
W ostatnich latach wydobycie wêgla brunatnego wynosi oko³o 58 mln ton/rok. Podstawowe
wielkoœci wydobytego wêgla i zdjêtego nadk³adu w poszczególnych kopalniach przed-
stawiono w tabeli 3.

Wêgiel brunatny wykorzystywany jest w elektrowniach o ³¹cznej mocy oko³o 9100 MW.
Poszczególne elektrownie posiadaj¹ obecnie nastêpuj¹ce moce:

Elektrownia Konin – 193 MW,
Elektrownia Adamów – 600 MW,
Elektrownia P¹tnów – 1 200 MW (P¹tnów I) i 464 MW (P¹tnów II)
Elektrownia Turów – 2 100 MW,
Elektrownia Be³chatów – 4 440 MW
i produkuj¹ oko³o 35% energii elektrycznej zu¿ywanej w Polsce.
Wêgiel brunatny jest w dalszym ci¹gu najtañszym Ÿród³em energii elektrycznej i wa¿-

nym czynnikiem stabilizuj¹cym jej ceny w polskim systemie elektroenergetycznym. Koszt
wytworzenia energii elektrycznej z wêgla kamiennego jest o oko³o 10–20% wy¿szy ni¿
z wêgla brunatnego [3]. W tabeli 4 przedstawiono œrednie ceny sprzeda¿y energii elektry-
cznej w latach 2008 i 2009.
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3.2. Zatrudnienie w kopalniach wêglach brunatnego

Kopalnie i elektrownie opalane wêglem brunatnym generuj¹ liczne stabilne miejsca
pracy. Poza kopalniami i elektrowniami na wêgiel brunatny górnictwo wêgla brunatnego
stwarza mo¿liwoœci nowych miejsc pracy w firmach zaplecza technicznego, projektowego,
naukowego i licznych jednostkach us³ugowych. Wp³yw bran¿y wêgla brunatnego na miej-
sca pracy szacuje siê obecnie na oko³o 100 tysiêcy osób.

Najwiêksze zatrudnienie w kopalniach wêgla brunatnego zanotowano w 1988 roku, gdy
liczba zatrudnionych pracowników przekracza³a 30 000. Od roku 1988 nast¹pi³ ci¹g³y
spadek liczby osób zatrudnionych w kopalniach. W 1993 roku pracowa³o w bran¿y 27 485
osób, w 1998 – 26 003, a na koniec 2009 roku ju¿ tylko 16 470 osób znajdowa³o zatrudnienie
w kopalniach. W tabeli 5 przedstawiono stan zatrudnienia w kopalniach wêgla brunatnego.

236

TABELA 3. Charakterystyka górnicza kopalñ od pocz¹tku dzia³alnoœci do koñca 2009 roku
i w 2009 roku [11]

TABLE 3. Characteristics of the mining activity since the beginning of their operations to the end of
2009 and in 2009 [11]

Kopalnia

Wydobycie wêgla
od pocz¹tku
dzia³alnoœci

Zdejmowanie
nadk³adu od

pocz¹tku
dzia³alnoœci

WskaŸnik
eksploatacyjny

N:W od pocz¹tku
dzia³alnoœci

Wydobycie wêgla
w 2009 roku

Zdejmowanie
nadk³adu w 2009

roku

[mln ton] [mln m3] [m3/ton] [mln ton] [mln m3]

Adamów 182,3 1 199,5 6,58 4,40 29,1

Be³chatów 848,1 3 601,1 4,25 32,04 123,59

Konin 544,0 2 863,5 5,26 9,43 56,04

Turów 851,3 1 882,2 2,21 11.06 41,05

£¹cznie 2 425,7 9 546,3 3,93 56,93 222,78

TABELA 4. Œrednie ceny sprzeda¿y energii elektrycznej przez wytwórców [z³/MWh] [9]

TABLE 4. The average sales price of electricity by producers [z³ / MWh] [9]

Wyszczególnienie Lata/dynamika
Œrednie ceny sprzeda¿y energii elektrycznej

[z³/MWh]

Elektrownie na wêgiel brunatny
2008
2009

%

145,59
184,22
123,98

Elektrownie na wêgiel kamienny
2008
2009

%

170,59
205,98
120,62



Z danych przedstawionych w tabeli 5 wynika, ¿e trzy kopalnie osi¹gnê³y maksymalny
pu³ap zatrudnienia w podobnym okresie. Kopalnia Adamów w 1988 roku, Be³chatów
w 1987, Kopalnia Konin w 1989 roku. W kopalni Turów stan ten mia³ miejsce oko³o 10 lat
póŸniej ni¿ w pozosta³ych trzech kopalniach.

W liczbach bezwzglêdnych najwiêksze zatrudnienie w historii kopalñ wêgla brunatne-
go – ponad 12 000 pracowników – wyst¹pi³o w Kopalni Be³chatów w latach 1986–1988. Od
tego czasu widaæ wyraŸny spadek zatrudnienia do obecnej liczby 7276 osób. W roz-
patrywanym okresie stan zatrudnienia zmniejszy³ siê o 5172 osób. Drug¹ pod wzglêdem
wielkoœci zatrudnienia by³a Kopalnia Konin. W okresie od najwy¿szej liczby zatrud-
nionych w roku 1989 do 2009 roku zatrudnienie zmniejszy³o siê o 4582 osób. Trzeci¹ pod
tym wzglêdem kopalni¹ jest Kopalnia Turów, gdzie od najwiêkszego zatrudnienia w 1995
roku, wynosz¹cego 6551 pracowników, do roku 2009 zatrudnienie zmniejszy³o siê o 2800
osób. Natomiast w Kopalni Adamów, od najwiêkszego zatrudnienia w 1988 roku, wy-
nosz¹cego 3299 pracowników, do roku 2009 zatrudnienie zmniejszy³o siê o 1609 osób.

3.3. P³atnoœci publiczno-prawne uiszczane przez kopalnie wêgla
brunatnego

W tabeli 6 przedstawiono wielkoœci p³atnoœci publiczno-prawnych uiszczanych przez
kopalnie wêgla brunatnego w latach 2006-2008. Corocznie kopalnie te s¹ Ÿród³em ponad
1 mld z³ przep³ywów do sfery publicznej czy to na szczeblu skarbu pañstwa czy jednostek
samorz¹du terytorialnego [5].

Najwiêksz¹ czêœæ tych p³atnoœci stanowi podatek VAT, którego udzia³ w ca³oœci op³at
stanowi³ w 2008 roku 29% (³¹cznie 340,3 mln z³). Drug¹ grupê stanowi¹ p³atnoœci zwi¹zane
z systemem ubezpieczeñ spo³ecznych i systemem s³u¿by zdrowia, który stanowi³ 22%
udzia³u (257,3 mln z³). Natomiast trzecim beneficjentem op³at uiszczanych przez kopalnie
wêgla brunatnego s¹ gminy na terenie, na którym one funkcjonuj¹. Udzia³ w ca³oœci op³at
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TABELA 5. Stan zatrudnienia w stosunku do najwy¿szego osi¹gniêtego w danej kopalni [11]

TABLE 5. Employment in relation to the highest achieved in the mine [11]

Kopalnia
Maksymalne zatrudnienie Zatrudnienie w 2009 r.

Spadek zatrudnienia
w roku iloœæ osób iloœæ osób

Adamów 1988 3 299 1 690 48,8%

Be³chatów 1987 12 448 7 276 41,5%

Konin 1989 8 335 3 753 54,9%

Turów 1995 6 551 3 751 42,7%

Razem 30 633 16 470 46,2%



wyniós³ 20% w 2008 roku (240,7 mln z³). Bezpoœrednio do bud¿etu trafia corocznie tak¿e
oko³o 206 mln z³ z tytu³u nale¿nego podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych
oraz wyp³at z zysku tych kopalñ.

Wielkoœæ corocznych op³at publiczno-prawnych okreœlonych na ponad 1 mld z³ œwiadczy
o tym, ¿e ta ga³¹Ÿ przemys³u jest wa¿nym sk³adnikiem gospodarki narodowej. Do tego nale¿y
dodatkowo uwzglêdniæ ca³y kompleks górniczo-energetyczny, poniewa¿ kopalnie wêgla bru-
natnego s¹ bezpoœrednio zale¿ne od elektrowni zasilanych tym paliwem. Elektrownie zlo-
kalizowane s¹ najczêœciej w najbli¿szej odleg³oœci od kopalñ przez co wspieraj¹ one tak¿e
bud¿ety lokalnych jednostek samorz¹du terytorialnego. Dzia³alnoœæ ca³ego kompleksu gór-
niczo-energetycznego jest równie¿ motorem rozwoju firm zwi¹zanych z tym przemys³em oraz
lokalnych przedsiêbiorstw œwiadcz¹cych us³ugi dla kopalni czy elektrowni.

3.4. Wp³yw dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego na bud¿ety
jednostek samorz¹du terytorialnego

Wp³yw dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego na bud¿ety gmin przedstawiono na przy-
k³adzie 8 gmin, na terenie których prowadzona jest dzia³alnoœæ tych kopalñ. W przypadku
kopalñ o skoncentrowanym wydobyciu wchodz¹cych w sk³ad PGE S.A. jest to gmina
Kleszczów w powiecie be³chatowskim, gdzie wydobycie prowadzone jest przez PGE KWB
Be³chatów S.A. i gmina Bogatynia w powiecie zgorzeleckim, gdzie dzia³a PGE KWB Turów
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TABELA 6. P³atnoœci publiczno-prawne uiszczone przez kopalnie wêgla brunatnego w latach
2006–2008 [mln z³] [5]

TABLE 6. Public and legal payments paid by the lignite mines in 2006–2008 [mln z³] [5]

Tytu³ 2006 2007 2008

Ubezpieczenia spo³eczne, zdrowotne 277,4 26% 283,7 27% 257,3 22%

FGŒP i FP 22,7 2% 23,6 2% 24,7 2%

PFRON 11,8 1% 11,9 1% 12,2 1%

Podatek od osób fizycznych 113,5 11% 105,9 10% 121,4 10%

Podatek od osób prawnych 52,1 5% 50,4 5% 64,3 5%

VAT 355,6 33% 306,2 29% 340,3 29%

Wyp³ata z zysku przez jednoosobowe
Spó³ki Skarbu Pañstwa

3,4 0% 7,6 1% 21,0 2%

Op³aty za korzystanie ze œrodowiska (w
tym op³ata eksploatacyjna na rzecz NFOŒ)

34,1 3% 34,8 3% 36,8 3%

Podatki i op³aty na rzecz gmin (w tym
op³ata eksploatacyjna na rzecz gminy)

206,9 19% 216,2 21% 240,7 20%

Razem 1 077,5 100% 1 040,3 100% 1 181,7 100%



S.A. W przypadku zag³êbia koniñskiego i adamowskiego kopalnie tam dzia³aj¹ce s¹ ko-
palniami wieloodkrywkowymi, zajmuj¹cymi najwiêksz¹ powierzchniê. KWB Konin w Kle-
czewie S.A. prowadzi wydobycie wêgla na terenie gmin: Kleczew i Kramsk w powiecie
koniñskim, natomiast KWB Adamów S.A. na terenie gmin: Przykona, W³adys³awów
i Brudzew w powiecie tureckim. Najmniejsza z kopalñ KWB Sieniawa sp. z o.o. zajmuje
tereny w gminie £agów w powiecie œwiebodziñskim.

W tabeli 7 przedstawiono wybrane wskaŸniki charakteryzuj¹ce sytuacjê gospodarcz¹ na
tych terenach. Najlepiej o niej œwiadczy wskaŸnik osi¹ganych dochodów bie¿¹cych na
mieszkañca gminy. Najbogatsz¹ gmin¹ w Polsce – gdzie na jednego mieszkañca przypada
35 247 z³ dochodów bie¿¹cych – jest gmina Kleszczów. Jest to jednak ewenement w skali
kraju. Tak wysoki dochód pochodzi z dzia³alnoœci na jej terenie elektrowni i kopalni
zag³êbia be³chatowskiego. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e we wszystkich gminach, na terenie
których dzia³aj¹ kopalnie odkrywkowe wêgla brunatnego wskaŸnik ten jest znacznie wy¿szy
od œredniego wskaŸnika na terenie gmin dla Polski (bez miast na prawach powiatu); w 2009
roku wyniós³ on 1208,15 z³. Równie¿ stopa bezrobocia w tych gminach jest ni¿sza od
œredniej krajowej.

3.5. Zwiêkszenie atrakcyjnoœci terenów pogórniczych

Tak jak chirurgia plastyczna, odkrywkowa eksploatacja z³o¿a mo¿e byæ operacj¹ bolesn¹
dla œrodowiska. Jeœli jednak wydobycie jest odpowiednio, œwiadomie, dobrze zaplanowane
i zrealizowane, wówczas efekty mog¹ zwiêkszyæ atrakcyjnoœæ otoczenia. Eksploatacja od-
krywkowa mo¿e:
� wzbogacaæ krajobraz w nowe formy morfologiczne,
� wspomagaæ ochronê przyrody przez tworzenie nowych siedlisk,
� wspomagaæ gospodarkê leœn¹,
� stwarzaæ miejsca wypoczynku.

Liczne przyk³ady atrakcyjnoœci krajobrazowej, przyrodniczej i kulturowej terenów po-
górniczych na terenie dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego sk³aniaj¹ do spojrzenia na
górnictwo jak na dzia³alnoœæ stwarzaj¹c¹ nowe wartoœci œrodowiska i nowe warunki dla jego
ochrony. Tereny poeksploatacyjne o unikatowym krajobrazie wpisuj¹ siê w obraz regionów
ich wystêpowania i nie s¹ postrzegane jako miejsca wczeœniejszej eksploatacji. Wielko-
powierzchniowy obszar terenów pogórniczych i poprzemys³owych pozwala na zrealizowa-
nie ró¿norakich zadañ, z których niektóre mog¹ aktualnie wydawaæ siê jeszcze utopijnymi,
jak np. ca³oroczny stok narciarski, samochodowo-motocyklowy tor wyœcigowy czy pole
golfowe w Be³chatowie, jednak wraz z bogaceniem siê spo³eczeñstwa i skróceniem czasu
pracy obiekty takie ju¿ dzisiaj staj¹ siê atrakcj¹ w wielu krajach i s¹ coraz bardziej popularne
w Polsce. Projektowane obiekty bêd¹ oddzia³ywaæ nie tylko w skali regionalnej ale tak¿e
i ogólnokrajowej. Sprzyja temu atrakcyjna lokalizacja w centralnej Polsce, dogodna sieæ
komunikacyjna, a tak¿e obserwowany rozwój turystyki przemys³owej. Zaprezentowany
sposób rewitalizacji bêdzie mia³ niebagatelny wp³yw na atrakcyjnoœæ regionu, jego rozwój
gospodarczy, a przede wszystkim bêdzie swoist¹ wizytówk¹ górnictwa.
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Podsumowanie

Analizuj¹c pozytywne jak i negatywne skutki dzia³alnoœci kopalñ wêgla brunatnego
w Polsce nale¿y podkreœliæ przewagê czynników pozytywnych nad negatywnymi. Bran¿a
wêgla brunatnego jest kreatorem postêpu technicznego i naukowego, pewnych miejsc
pracy, a wp³ywy finansowe z dzia³alnoœci kopalñ i elektrowni do bud¿etów lokalnych
czyni¹ gminy górnicze najbogatszymi w Polsce. Produkcja najtañszej energii elektrycznej
przez elektrownie zlokalizowane w s¹siedztwie kopalñ stwarza gwarancje na pewnoœæ jej
dostaw.

Aktualnie du¿ym problemem dla rozwoju górnictwa odkrywkowego jest negatywne
postrzeganie przez spo³eczeñstwo dzia³alnoœci górniczej; dzia³alnoœci, kojarzonej tylko
z niszczeniem gleby, znacznymi szkodami w krajobrazie, zanieczyszczeniem wody itd.
W³aœnie w takich sytuacjach prawid³owe prowadzenie rekultywacji, dostosowane do po-
trzeb lokalnych spo³ecznoœci, mo¿e byæ szans¹ na zmianê tego wizerunku. Zarówno gór-
nictwo polskie, jak i europejskie mo¿e poszczyciæ siê wieloma przyk³adami znakomicie
przeprowadzonych rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych. S¹ one jednak ma³o
znane spo³eczeñstwu. W krajowym obiegu informacyjnym kopalnie odkrywkowe poka-
zywane s¹ jako „zdewastowane tereny bez ¿adnej przysz³oœci na zagospodarowanie”.
Bran¿a górnicza w polskich kopalniach odkrywkowych systematycznie wykonuje rekul-
tywacjê i zagospodarowanie terenów, odzyskiwanych w miarê przesuwania siê frontów
eksploatacyjnych. Prace te s¹ prowadzone na wysokim poziomie europejskim, zapew-
niaj¹cym wykorzystanie terenów do produkcji rolnej, leœnej lub te¿ dzia³alnoœci rekrea-
cyjnej. Dlatego te¿ bran¿a górnicza powinna dokonaæ gruntownych zmian w zakresie
komunikowania siê ze spo³eczeñstwem. Niezbêdne jest podjêcie dzia³añ polegaj¹cych na
w³aœciwym przedstawianiu górnictwa i problematyki surowcowej w nauczaniu szkolnym,
szerszym informowaniu o potrzebach surowcowych oraz roli górnictwa w rozwoju gospo-
darczym kraju i w tworzeniu nowych miejsc pracy na poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym. Nale¿y szeroko rozpowszechniaæ informacje o rzeczywistych, œrodowiskowych
skutkach dzia³alnoœci górniczej, sposobach ich usuwania oraz promowaæ dzia³alnoœæ gór-
nicz¹ przyjazn¹ dla œrodowiska.

Praca naukowa finansowana ze œrodków na naukê w latach 2008–2011 jako projekt badawczy
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Impact of lignite mining on its surroundings

Abstract

The article presents the positive and negative effects of opencast lignite mines. For the negative
factors one should mainly include: occupation of large areas of land, huge-scale transformations of the
landscape, permanent and temporary exemptions from the agricultural land use and forestry, land
transformation and morphological changes, changes in underground and surface water, reduction of
yields in arable farming and gardening. However, the benefits of lignite mining activity include: the
acquisition of raw material to produce the cheapest electricity, the jobs in the mines themselves, in
cooperating companies and in technical, design and research bureaus, considerable amount of
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payments to public budget from the operation of lignite mining, rehabilitation and revitalization
of mining areas, leading to restoration of soil structure and improvements in the landscape and
environment transforming them to a better shape than before the occupation of those areas. The role
of the mines’ public and legal payments is not limited to the impact on local authorities. Their
influence is much broader and applies to the entire national economy through a range of public and
legal fees imposed on this branch of industry.
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