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Wprowadzenie

N

iniejszy raport powstał w ramach projektu Monitoring
zagospodarowania odpadów wydobywczych Lubelskiego Zagłębia Węglowego, realizowanego w latach
2014-2015 przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka dzięki
środkom pozyskanym w ramach Programu Obywatele dla
Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Działania projektu, jak i treść niniejszej publikacji, dotyczą
przede wszystkim tej części odpadów o kodzie 01 04 12 (odpady
powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11), powszechnie zwanych skałą płonną,
która poddawana jest odzyskowi poza kopalnią, głównie poprzez
wypełnianie wyrobisk powstałych wskutek wydobyciu piasku.
Skąd zainteresowanie tą właśnie grupą odpadów?
Skały karbońskie z kopalni „Bogdanka” stanowią ponad 60%
powstających w województwie lubelskim odpadów przemysłowych. Już dziś mamy do czynienia z kilkoma milionami ton
rocznie, a w związku z zapowiadanym zwiększeniem wydobycia węgla, zarówno przez rozwój LW „Bogdanka”, (szczególnie
w kontekście ewentualnej budowy elektrowni pod Łęczną), jak
i projektowaną przez australijskich inwestorów nową kopalnią,
ilość wytwarzanych odpadów może jeszcze znacznie wzrosnąć.
Z ogólnej masy powstających odpadów 2-3 mln ton rocznie
udostępnianych jest do wypełniania wyrobisk po odkrywkowym
wydobyciu kopalin oraz do innych działań w ramach dopuszczonych przepisami procesów odzysku związanych z deponowaniem
odpadów bezpośrednio w środowisku.
Składowanie odpadów na hałdach (w ramach Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych) obwarowane jest licznymi
obowiązkami, mającymi zapewnić minimalizację negatywnego
oddziaływania na środowisko. Powstanie takiego składowiska
związane jest z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (poprzedzonej przeprowadzeniem
Oceny Oddziaływania na Środowisko, wraz z opracowaniem
stosownego raportu), akceptacji programu gospodarki odpadami,
zgromadzenia gwarancji finansowych, prowadzenia stałego
monitoringu w okresie eksploatacji i 30 lat po zamknięciu, obejmującego regularne badania stanu wód odciekowych, podziemnych i powierzchniowych, które mogą być poddane wpływowi
obiektu. Z drugiej strony wysypywanie porównywalnych ilości
tych samych odpadów do powstałych po wydobyciu kruszywa
wykopów nie jest związane z żadnym z powyższych obowiązków,
a jedynie z uzyskaniem decyzji rekultywacyjnej i pozwolenia na
przetwarzanie odpadów. Przy wydawaniu tych dwu dokumentów oddziaływanie środowiskowe nie jest nawet w części tak
szczegółowo analizowane, jak w przypadku składowiska.
Wykorzystanie skały płonnej do rekultywacji powodowało
w minionych latach liczne kontrowersje i mniej lub bardziej
racjonalne głosy sprzeciwu wśród lokalnych społeczności, organizacji społecznych, leśników, przyrodników, a w jednostkowych
przypadkach także samorządów gminnych.
Zagospodarowywanie odpadów wydobywczych jest działaniem komercyjnym, gdzie ilość bezpośrednio przekłada się na
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dochód. Istnieje więc ryzyko maksymalizacji ilości wykorzystanych odpadów wbrew regułom ochrony środowiska. W minionych
latach otrzymywaliśmy informacje o zamiarach rekultywacji
naturalnych obniżeń terenu i cennych siedlisk przyrodniczych
jako obszarów zdegradowanych, czy też przykrywaniu masami
skalnymi innych rodzajach odpadów.
Powyższe względy przekonały nas do przeprowadzenia
szerokiej analizy praktyki rekultywacji z udziałem odpadów
wydobywczych. Wybrane obserwacje z tej analizy, obejmującej zapoznanie się z ponad 900 dokumentami oraz oględziny
kilkudziesięciu miejsc prowadzonych rekultywacji, stanowią
pierwszą część niniejszego wydawnictwa.
W drugiej części prezentujemy rozważania poświęcone kilku
aspektom zagadnienia rekultywacji z udziałem skały płonnej,
m.in. wszechstronne omówienie kwestii formalno-prawnych
i przegląd dotychczasowych badań i publikacji poświęconych
środowiskowemu oddziaływaniu skał karbońskich. W tej części zdecydowaliśmy się także na opublikowanie archiwalnego
materiału – swoistego regulaminu rekultywacji opracowanego
w 1999 roku w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a będącego –
naszym zdaniem – ciekawym punktem odniesienia dla dzisiejszej
dyskusji. Znalazło się też miejsce na zagadnienie do tej pory
rzadko poruszane – wartości przyrodniczej niektórych wyrobisk,
pozostawionych przez kilka lat sukcesji naturalnej.
Ostatnia część to materiały dotyczące jednego z aktualnych
postępowań – planowanego wypełnienia łupkiem wyrobiska
w okolicach Włodawy. Zawarte w nich uwagi mogą stosować
się zapewne do niektórych innych przedsięwzięć tego typu.
Intencją kierującą przygotowaniem tej publikacji było wsparcie pracowników instytucji wydających, opiniujących i kontrolujących decyzje (starostwa, gminy, instytucje ochrony środowiska i in.) oraz społeczności lokalnych stykających się z tym
tematem. Mamy nadzieję, że będzie ona impulsem do wspólnej
refleksji i dyskusji nad tym, w jaki sposób „zarządzać” procesami
rekultywacji, efektywnie zabezpieczając środowisko naturalne.
Dotychczasowe obserwacje sugerują postawienie kilku pytań:
- jak osiągać wysoką efektywność rekultywacji, tak aby
faktycznie prowadziła ona do odzyskania przez grunty funkcji
społecznej i przyrodniczej?
- jak zapobiegać wykorzystywaniu prac rekultywacyjnych do
niezgodnego z prawem pozbywania się różnych grup odpadów?
- jak zabezpieczyć wartości przyrodnicze i bezpieczeństwo
wód?
Warto, naszym zdaniem, omówić plusy i minusy stosowanego modelu, uwzględniając całościowy obraz zjawiska, w tym
konsekwencje ewentualnego zwiększenia dopływu odpadów na
hałdy oraz takie kwestie jak np. ruch samochodów ciężarowych
generowany przez transport odpadów.
Skala zjawiska uzasadnia, w naszej opinii, poświęcenie mu
większej niż dotychczas uwagi.
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Analiza decyzji rekultywacyjnych i zezwoleń na odzysk/
przetwarzanie odpadów o kodzie 01 04 12 wydanych
w województwie lubelskim w latach 2009–2015
ŹRÓDŁA DANYCH

Poniższe omówienie oparte jest na analizie ok. 900 dokumentów dotyczących postępowań prowadzonych przez starostwa
powiatowe, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
oraz Inspekcję Ochrony Środowiska uzyskanych na podstawie
wniosków o informację publiczną. Wnioski do starostw i Urzędu
Marszałkowskiego dotyczyły udostępnienia wszystkich decyzji,
w tym decyzji zmieniających uprzednie decyzje, dotyczących rekultywacji gruntów (decyzje o określeniu kierunku rekultywacji,
decyzje o uznaniu rekultywacji za zakończoną) oraz zezwoleń
na prowadzenie odzysku odpadów (od 2013 na przetwarzanie
odpadów), odnoszące się do odpadów z wydobycia węgla kamiennego, wydanych w latach 2009-2015 (stan, zależnie od
instytucji, na luty, marzec lub sierpień 2015)1. W jednostkowych
przypadkach wnioskowaliśmy o wcześniejsze decyzje, a także
o koncesje na wydobycie kopalin. Uwzględniono także protokoły
z 14 kontroli WIOŚ oraz załączoną do nich obszerną dokumentację, w tym jednostkowe decyzje zezwalające na rekultywacje
wydawane w latach 90. XX wieku przez Urząd Wojewódzki
oraz liczne decyzje z okresu 2000-2010. Dane oparte są na
materiałach otrzymanych z urzędów w odpowiedzi na wnioski
o wszystkie decyzje z danego okresu, jednak w przypadku kilku
starostw konieczne było wnioskowanie o uzupełnienia, gdyż
analiza wykazywała brak części dokumentów wzmiankowanych w innych decyzjach. Niewykluczone więc, że dane nie są
kompletne.

ILOŚĆ ODPADÓW

Według „Programu gospodarowania odpadami wydobywczymi
w kopalni Lubelski Węgiel SA w Bogdance” (Lublin, wrzesień 2011)
w I półroczu 2011 przekazano podmiotom zewnętrznym w procesie
odzysku 1,16 mln Mg odpadów. Za cały rok 2011 prognozowano
w „Programie...” przeznaczyć do odzysku 2,2 mln Mg. W latach
2012-2014 prognozowano odzysk 2,5 mln Mg rocznie, zaś w latach
2015-2020 2 mln Mg rocznie.
Według corocznych Sprawozdań Zarządu LWB2 odzysk
odpadów za poszczególne lata objął (w mln ton):
Tab. 1 – Ilość odpadów wydobywczych z LW „Bogdanka” poddanych odzyskowi (w mln Mg/rok)
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1,5
2,3
2
2,55
1,85
2,54

1
Wnioski złożono do starostw: lubelskiego, chełmskiego, włodawskiego,
łęczyńskiego, parczewskiego, świdnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego,
bialskiego, łukowskiego, janowskiego, puławskiego i kraśnickiego.
2
http://ri.lw.com.pl/raporty-okresowe

www.ekolublin.pl

W liczbach tych zawarte są odpady poddawane odzyskowi
w Zakładzie Ceramiki Budowlanej Ekoklinkier, jednak dotyczy
to ilości 20-30 tys. Mg /rok, a więc względnie niewielkiej części
strumienia odpadów.
Sprawozdania roczne Zarządu LW „Bogdanka” informują, że
90-99% odpadów poddanych odzyskowi pozaprzemysłowemu
wykorzystywanych jest do wykonywania rekultywacji terenów
zdegradowanych (różnego rodzaju wyrobisk poeksploatacyjnych).

GEOGRAFIA ODZYSKU

W badanym okresie odzysk odpadów o kodzie 01 04 12 koncentrował się na terenie powiatów: łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, parczewskiego, lubartowskiego i lubelskiego3,
głównie w częściach tych powiatów przylegających do powiatu
łęczyńskiego, a więc leżących w niewielkiej odległości od źródła pochodzenia odpadów – kopalni w Bogdance. W mniejszych
ilościach stosowano je w okolicach Kraśnika, a już na zupełnie niewielką skalę i do innych niż wypełnianie wyrobisk celów
używane były w powiatach: bialskim, puławskim i radzyńskim
(rekultywacja składowisk odpadów). Mimo niewielkiej odległości
praktycznie nie prowadzono w tym okresie odzysku na terenie
powiatu włodawskiego (tylko jedna operacja w Andrzejowie z wykorzystaniem 18 tys. Mg) 4. Według informacji otrzymanych od
starostw w Krasnymstawie, Janowie Lubelskim i Zamościu w tych
powiatach również nie wydawano decyzji dotyczących odpadów
wydobywczych i rekultywacji z ich udziałem.
Porównanie ilości odpadów dopuszczonych do odzysku w poszczególnych powiatach prezentują poniższe tabele i wykresy.
Uwaga: tabele nie uwzględniają odpadów poddawanych odzyskowi na mocy decyzji wydanych przed rokiem 2009, stąd liczby
dla pierwszych lat są niewątpliwie znacznie zaniżone.

DECYZJE ZEZWALAJĄCE NA ODZYSK/
PRZETWARZANIE ODPADÓW

Podstawową decyzją administracyjną umożliwiającą wykorzystanie odpadu jest zezwolenie na prowadzenie przetwarzania
odpadów. Przed wejściem w życie nowej ustawy o odpadach (2013)
rolę tę spełniała wydawana przez starostę decyzja zezwalająca
na prowadzenie odzysku odpadów. W nowym stanie prawnym
zezwolenie na przetwarzanie polegające na wypełnieniu terenów
niekorzystnie przekształconych wydaje starosta lub marszałek,
w przypadku gdy ilość odpadów jest większa niż 25 tys. Mg.

Okres ważności decyzji
3
W przypadku powiatu lubelskiego odpady wydobywcze stosowano jedynie w przypadku sąsiadujących ze sobą kompleksów wyrobisk w Łuszczowie
i Turce w gminie Wólka, w sąsiedztwie drogi Lublin-Włodawa. Decyzje dotyczące
większości rekultywacji, które prowadzone były w okresie objętym badaniem,
wydane zostały jednak przez 2009 rokiem (decyzje z lat 2003, 2005, 2007).
4
Kilka rekultywacji zrealizowano na terenie powiatu włodawskiego
w okresie poprzednim (m.in Orchówek). Starostwo włodawskie wydawało decyzje negatywne – patrz niżej.
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Tab. 2. Ilość odpadów (w tys. ton) uwzględnionych w pozwoleniach na odzysk/przetwarzanie wydanych od 2009 roku – ze względu
na miejsce realizacji
powiat/rok 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
bialski
0,65
0,65
0,65
0,65
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
3,05
chełmski
230
158
194
104
123
391
307
141
1 648
kraśnicki
30
60
65
65
65
60
30
25
25
25
25
475
lubartowski
154 1 428 1 636 2 397 1 993
659
328
8 595
łęczyński
55
137
141
111
67
203
311
158
48
1 231
parczewski
150
150
220
300
732
516
2 068
radzyński
24
24
puławski
świdnicki
400
400 2 521 2 963 2 772 3 236 3 278 3 086 2 778 2 760 2 760 2 360 2 360
330 32 004
włodawski
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Wykres 1. Porównanie sumarycznej ilości odpadów uwzględnionych w pozwoleniach na odzysk/przetwarzanie wydanych na
lata 2009-2022 – ze względu na miejsce realizacji

Urząd
Marszałkowski

Włodawa

Świdnik

Puławy

Radzyń
Podlaski

Parczew

Łęczna

Lubartów

Kraśnik

Chełm

Biała
Podlaska

Włodawa

Świdnik

Puławy

Radzyń
Podlaski

Parczew

Łęczna

Lubartów

Kraśnik

Chełm

0

Biała
Podlaska

0

Wykres 2. Porównanie sumarycznej ilości odpadów uwzględnionych w pozwoleniach na odzysk/przetwarzanie wydanych na
lata 2009-2022– ze względu na organ wydający pozwolenie

Tab. 3. Ilość odpadów (w tys. ton) uwzględnionych w pozwoleniach na odzysk/przetwarzanie wydanych od 2009 roku – ze względu
na organ wydający pozwolenie
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 RAZEM
starostwo Biała Podlaska
0,65 0,65 0,65 0,65
- 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
3,05
starostwo Chełm
230 158 194 104
86
97
49
12
930
starostwo Kraśnik
30
55
55
55
55
55
25
25
25
25
25
430
starostwo Lubartów
- 154 1 428 1 148 249 385
3 364
starostwo Łęczna
55
137
141
111
20
28 103
17
612
starostwo Parczew
- 150 150 220 300
60
880
starostwo Radzyń Podlaski
24
24
starostwo Puławy
starostwo Świdnik
400 400 2 521
2 2 772
2 2 817 2815
2
2
2
2
2 330 30 845
963
827
760 760 760 360 360
starostwo Włodawa
Urząd Marszałkowski
- 577 3708 3131 1208 399
5
9 028

Decyzje rekultywacyjne obejmują okres maksymalnie 5-letni,
gdyż ustawa o ochronie gruntów nakazuje przeprowadzenie
rekultywacji w okresie 5 lat od zaprzestania wydobycia. Zasadniczo okres ten jest dotrzymywany, są jednak rekultywacje, przy
których od decyzji określającej kierunek do decyzji uznającej
rekultywację za zakończoną minęło 7-9 lat. Dotyczy to np. serii
decyzji starostwa lubelskiego z 2014 roku o uznaniu za zakoń4

czone rekultywacji kilku wyrobisk w Łuszczowie, dla których
decyzje rekultywacyjne wydano w latach 2005, 2007 i 2008 oraz
zakończenia rekultywacji w tej samej miejscowości zatwierdzonego w 2010 roku, dotyczącego wyrobiska, dla którego decyzję
rekultywacyjną wydano w 2003 roku.
Decyzje zezwalające na odzysk, a od 2013 roku na przetwarzanie odpadów, wydawane są z kolei na maksymalnie 10 lat.
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Analiza decyzji rekultywacyjnych i zezwoleń na odzysk/przetwarzanie odpadów o kodzie 01 04 12…
Zawierają m.in. informację o maksymalnej ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia w ciągu każdego roku obowiązywania.
W praktyce większość analizowanych decyzji zezwalających na odzysk/przetwarzanie obejmuje okres 1-3 lat – okres
potrzebny do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, np. wypełnienia wyrobiska przeznaczonego do rekultywacji. W przypadku
powiatu chełmskiego najdłuższy okres ważności decyzji to 4,5
roku, jednak większość obejmuje 2 lata. W powiecie łęczyńskim
wydano jedną decyzję 4-letnią, pozostałe obejmują 1-3 lata,
w powiecie lubartowskim na 15 decyzji 5 wydano na więcej niż
3 lata (wszystkie dotyczą kompleksu Rokitno-Wólka Rokicka),
reszta na 1-2 lata.
Trochę inaczej jest w powiecie kraśnickim, gdzie wydano jedynie dwie decyzje na odzysk, obejmujące okres 5 i 10 lat. Dotyczą one
jednak relatywnie niewielkich ilości (25 tys. Mg rocznie), a kategoria
01 04 12 stanowi jedynie jeden z kilkunastu rodzajów odpadów.
Całkowicie inaczej niż w wymienionych powiatach sytuacja
ma się w przypadku pozwoleń wydawanych przez starostwo
świdnickie w latach 2009-2012, bezpośrednio przed wejściem
w życie zmiany przepisów oddających w ręce marszałka kompetencje do rozpatrywania wniosków większych niż 25 tys.
Mg. Tutaj zdecydowanie dominują decyzje o okresie ważności
10 letnim, czyli maksymalnym. Z 14 decyzji aż 11 wydano na
okres 10 lat.
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Mapa 1. Rekultywacje z użyciem odpadów LW „Bogdanka” wg
lokalizacji

Decyzje na odzysk a inne decyzje

Rozporządzenie regulujące prowadzenie odzysku odpadów
poza instalacjami zezwala na wykorzystanie odpadu 01 04 12 do
wypełniania wyrobisk m.in. pod warunkiem uwzględnienia tego
w innych decyzjach wydawanych na podstawie ustawy o ochronie
gruntów, prawa budowlanego lub przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym. Zezwolenie na odzysk powinno być więc poparte
wcześniejszą, sankcjonującą wykorzystanie skały płonnej, decyzją
rekultywacyjną, pozwoleniem na budowę, decyzją o warunkach
zabudowy lub zapisem w miejscowym planie zagospodarowania
www.ekolublin.pl

przestrzennego. W praktyce, w badanym materiale pojawiają się
jedynie odniesienia do decyzji rekultywacyjnych, nie spotyka się
odniesień do innych decyzji. Powszechnie stosowaną praktyką
jest, że decyzja na odzysk w uzasadnieniu przywołuje dane
decyzji rekultywacyjnej, określającej kierunek i warunki rekultywacji. Praktyka ta stosowana była jako reguła przez wszystkie
organy, których decyzje analizowano, za wyjątkiem starostwa
świdnickiego. Tutaj większość decyzji nie odnosi się do decyzji
rekultywacyjnej ani żadnej innej decyzji uwzględniającej proponowaną metodę odzysku. Obserwacja ta dotyczy 12 z 14 decyzji
wydanych w Świdniku. 10 z nich ma maksymalny, 10-letni okres
realizacji. W jednej z nich pojawia się zapis, że odzysk prowadzony
będzie „zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na rekultywację”, bez
podania danych pozwolenia. Również dwie decyzje dotyczące
wykorzystania skały płonnej przy niwelacji terenu pod budowę
lotniska w Świdniku, których okres realizacji jest krótszy, nie
odwołują się do pozwolenia na budowę wydanego dla portu
lotniczego. Wyjątkiem jest decyzja dotycząca rekultywacji wyrobiska w Gardzienicach, w której wymieniono z numeru wydaną
decyzję rekultywacyjną.

Określenie miejsca realizacji

Decyzja zezwalająca na prowadzenie odzysku odpadów
powinna określać miejsce prowadzenia odzysku. Regułą jest,
że organ wydający decyzję określa miejscowość oraz numer
działki, na której prowadzona będzie działalność. Taką praktykę
stosowały co do zasady wszystkie organy, których decyzje analizowano, za wyjątkiem starostwa świdnickiego. Organ ten wydając decyzje dotyczące odzysku odpadów o kodzie 01 04 12 nie
miał zwyczaju podawać numerów działek, a jedynie informację,
na terenie jakiego powiatu lub jakich gmin prowadzona będzie
działalność. Sformułowanie „na terenie powiatu świdnickiego”
lub „na terenie gmin...” pojawia się w 12 z 14 decyzji. W dwu z nich
podana jest także bliższa informacja, że będzie to działo się na
terenie budowy portu lotniczego. Większość tych decyzji opiewa
na okres 10 letni i dotyczy odpadów w ilości 100, 300 lub 500
tysięcy ton rocznie, które wnioskodawca zamierza wykorzystać do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych,
utwardzania powierzchni terenów, podbudowy dróg i autostrad,
budowy nasypów kolejowych i drogowych, budowy wałów.
Decyzje te stanowią coś w rodzaju 10-letniego abonamentu
na wykorzystanie łącznie od 1 do 5 milionów ton odpadów w bliżej nieokreślonych miejscach i w bliżej nieokreślonych celach.
Co ciekawe, praktyka ta dotyczy decyzji związanych z wykorzystaniem odpadów z Bogdanki – w przypadku decyzji dotyczących odzysku innych rodzajów odpadów, w tym wykorzystania ich do rekultywacji, świdnickie starostwo zwykło podawać
dokładne lokalizacje i numery działek, na których prowadzona
będzie działalność Działo się tak nawet wtedy, gdy pozwolenie
dotyczyło odpadów takich jak piasek i gleba wykorzystywanych
do zakończenia rekultywacji wyrobiska uprzednio wypełnionego
skałą płonną.
Pojedyncze są przypadki spoza powiatu świdnickiego, kiedy
decyzja na odzysk nie odnosi się do żadnej innej decyzji wydanej
na podstawie ustawy o ochronie gruntów, prawa budowlanego
lub ustawy o planowaniu przestrzennym – to 3 decyzje starostwa lubartowskiego z 2011 i 2012, dotyczące wykorzystania
odpadów wydobywczych do utwardzeń placu (m.in. w Ostrowie
Lubelskim) i rekonstrukcji nasypu drogowego. Dotyczą one
względnie niewielkich ilości.
5
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Czarna dziura w powiecie świdnickim?

Z Tabeli 4 wynika, że różnica między ilością odpadów przeznaczonych do odzysku/przetwarzania na terenie powiatu świdnickiego a ilością przewidzianą do przeprowadzenia rekultywacji
objętych wydanymi decyzjami wynosi ponad 26,5 miliona ton. Te
26,5 miliona ton to ilość skały płonnej, które przedsiębiorcy
mają prawo na terenie powiatu świdnickiego przetwarzać, ale
nie mamy wiedzy gdzie i w jaki sposób.
Stan ten jest drastycznie różny niż w pozostałych powiatach
poddanych badaniu. Pozostaje to w ścisłym związku z opisanym
wyżej specyficznym trybem wydawania pozwoleń przez świdnickie starostwo w latach 2009-2012, czyli głównie wydawania
pozwoleń o maksymalnym, 10-letnim okresie ważności, bez
odniesienia do konkretnego przedsięwzięcia, bez wskazania, jak
dokładnie będzie przebiegał odzysk odpadów i gdzie się będzie
odbywał.
W pozostałych powiatach obie te wartości pozostają w zasadniczej równowadze z wahaniami w obydwu kierunkach, jednak
o rząd wielkości mniejszymi niż w powiecie świdnickim. Różnice
mogące wynikać z trybu wydawania decyzji lub też wykorzystania
odpadów do celów innych niż rekultywacja gruntów wynoszą
zazwyczaj kilkaset tysięcy, do miliona Mg w całym okresie 20092022. Częściej mamy do czynienia z przewagą ilościową po stronie
decyzji rekultywacyjnych, związaną z sytuacjami, kiedy wydana
została decyzja rekultywacyjna, a jeszcze nie wydano bazującego
na niej zezwolenia na przetwarzanie.
Tabela 4. Powiat świdnicki. Ilości skały płonnej dopuszczone do
wykorzystania wg decyzji zezwalających na odzysk i decyzji rekultywacyjnych z lat 2009-20145
Rekultywacje Odzysk/przetwarzanie
(w tys. Mg)
(w tys. Mg)
2009
216,1
400,0
2010
1 047,7
400 ,0
2011
489,5
2521,5
2012
887,5
2963,5
2013
795,0
2772,0
2014
811,8
3236,8
2015
518,4
3278,3
2016
264,8
3086,7
2017
212,9
2778,7
2018
188,4
2760,0
2019
2760,0
2020
2360,0
2021
2360,0
2022
330,0
RAZEM
5 432,0
32 007,0
rok

Różnica

26 575,0

Uwagi do tabeli 4:
) W kolumnie „Rekultywacje” nie są zawarte odpady 01 04 12, których
ilości podane są w decyzjach rekultywacyjnych łącznie z innymi odpadami, co
w pewien sposób zaniża ilość w tej kolumnie. Nie są to jednak przypadki liczne.
2
) W kolumnie „Przetwarzanie” w wartościach na lata 2014-2017 uwzględniono ilości wynikające z decyzji wydawanych przez Urząd Marszałkowski.
3
) Pamiętać należy, że w latach 2015-2022 faktyczne ilości odpadów wydobywczych przeznaczonych do przetwarzania na terenie powiatu świdnickiego
będą najprawdopodobniej znacznie zwiększone przez decyzje wydawane na
bieżąco przez starostwo i Urząd Marszałkowski.
1
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DECYZJE REKULTYWACYJNE
Przekroczenia ilości w kontrolach WIOŚ

Protokół kontroli WIOŚ w firmie Wodrex z 04.2014 r. w części
dotyczącej rekultywacji złoża Mełgiew III informuje o wykorzystaniu do wypełnienia wyrobiska 63,7 tys. Mg odpadów (na podstawie
sprawozdań do Marszałka), podczas gdy decyzja rekultywacyjna
z 2012 r. opiewa na 59,5 tys. Mg. Protokół z kontroli w tej samej
firmie z lipca 2010 r. informuje o wykorzystaniu przy rekultywacji kopalni Mełgiew I 96,7 tys. Mg odpadu, podczas gdy decyzja
rekultywacyjna z marca 2009 r. mówi o 90,2 tys. Mg. W obydwu
przypadkach przekroczenie wynoszące ok. 7% nie zostało uznane
za naruszenie. Z kolei w przypadku kontroli prowadzonej w grudniu
2011 na wypełnianych wyrobiskach „Dorohucza-Nowina V i VII”
przekroczenie ilości wykorzystanego odpadu o 5 tys. Mg (ok 1,7%)
uznano za przekroczenie warunków decyzji i zastosowano wobec
przedsiębiorcy sankcję w postaci pouczenia.
Z informacji zawartych w załącznikach do protokołu kontroli
w przypadku wyrobiska Dorohucza-Nowina V obliczenia przedstawione w projekcie rekultywacji określały ilość skały płonnej
potrzebnej do wypełnienia wyrobiska na 102,9 tys. Mg, zaś wydana
przez starostwo świdnickie decyzja dopuszcza już 174,8 tys. Mg.

Zmiany ilości w trakcie realizacji
– świdnickie superzagęszczanie

Zasadniczo w pozyskanym materiale, a więc w stanie na wiosnę
2015, w pozostałych powiatach okres realizacji wydanych decyzji
rekultywacyjnych kończył się na roku 2017, w przypadku decyzji
zezwalających na odzysk/przetwarzanie okresy ich ważności
5

kończyły się, zależnie od powiatu, na latach 2015, 2016 lub 2017.
Odstępstwa od tego obrazu dotyczą powiatów kraśnickiego, na
niewielką skalę, i na ogromną skalę świdnickiego.
W związku z brakiem jakiegokolwiek odniesienia do konkretnych przedsięwzięć i potrzeb decyzje zezwalające na odzysk
wydawane przez świdnickie starostwo obejmowały łącznie ilości
odpadów znacznie przewyższające ilości jakie wytwórca odpadów
– LW „Bogdanka” przeznaczał do odzysku. Przykładowo w roku
2013 kopalnia przeznaczyła do odzysku 1,8 mln Mg, zaś decyzje
dotyczące samego tylko powiatu świdnickiego pozwalały na
odzysk 2,7 mln Mg. W kolejnych latach relacje są podobne.

W przypadku powiatu świdnickiego częstą praktyką są decyzje
zezwalające na znaczne podniesienie w trakcie realizacji ilości
odpadów wykorzystywanych do wypełnienia, z uwagi na „lepsze
zagęszczanie skały płonnej niż zakładano pierwotnie”6 Na 35
analizowanych decyzji rekultywacyjnych ze Świdnika 10 zmieniono
w trakcie realizacji właśnie pod kątem ilości. Zmiany dotyczyły
zwiększenia początkowej ilości od 25% aż do ponad dwukrotnego
wzrostu ilości. Najczęściej chodziło o zmiany rzędu 60-80%.
W żadnym innym powiecie tego typu sytuacje nie występują
w dokumentacji.

Dobra praktyka – łęczyńska skrupulatność

Decyzje rekultywacyjne tworzone są w starostwach według
różnych formuł. Jedne urzędy zadowalają się formalnym uzasadnieniem, inne wszechstronnie analizują szczegóły. Niewątpliwie
decyzje wydawane przez starostwo łęczyńskie wyróżniają się
wnikliwością i skrupulatnością postępowania, w tym dbałością
o kwestie środowiskowe. W treści decyzji znajdują się szczegółowe
instrukcje dotyczące czynności w ramach rekultywacji (deponowanie odpadów sektorami, w miarę możliwości natychmiastowe
przykrycie warstwą rekultywacyjną; zastrzeżenie niedopuszczal6
Przykładowe zmiany: ze 105 do 150 tys. Mg, z 211 do 312 tys., ze 186 na 259
tys. ton, ze 110 do 165 tys. ton

01 04 12. Rekultywacje wyrobisk z wykorzystaniem odpadów z wydobycia węgla kamiennego w województwie lubelskim

Analiza decyzji rekultywacyjnych i zezwoleń na odzysk/przetwarzanie odpadów o kodzie 01 04 12…
ności wypełnienia w pierwszej kolejności całej niecki a potem dopiero przykrycia odpadów warstwą mas ziemnych). Przykładowo
w postępowaniu z 2007 roku dotyczącym wyrobiska w Kaniwoli
urząd samodzielnie wyliczył ilość potrzebnych do wypełnienia
odpadów na 70 tys. Mg, podczas gdy wnioskodawca planował
wykorzystanie niemal dwukrotnie większej ilości odpadów. Na
terenie przedmiotowej działki nie było jednego wyrobiska, a jedynie
szereg niewielkich oddzielnych zagłębień. W decyzji zaznaczono,
iż niedopuszczalne jest usuwanie materiału z niecki wyrobiska
oraz jego „ujednolicanie” w celu zwiększenia jego objętości.

Opór leśników

Z lektury dokumentacji wynika, iż Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Lublinie, która, z mocy ustawy, opiniuje decyzje
dotyczące rekultywacji w kierunku leśnym, od lat konsekwentnie
próbuje przeciwstawiać się wykorzystaniu odpadów wydobywczych do rekultywacji wyrobisk z przeznaczeniem na tereny
leśne, argumentując, że skała płonna nie stanowi odpowiedniego
podłoża do hodowli lasu.
W 2006 roku lubelskie starostwo, już po wypełnieniu skałą
płonną wyrobiska w Łuszczowie, zmieniło kierunek jego rekultywacji z leśnego na rolny, powołując się na negatywną opinię
RDLP wobec wniosku o uznanie rekultywacji za zakończoną oraz
wątpliwości co do zasadności ustalonego kierunku leśnego, wyrażone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie
(brak danych). W większości postępowań sprzeciw jest jednak
bezskuteczny.
W kilku przypadkach leśnicy podejmowali aktywne działania prawne. Przykładowo w 2009 roku RDLP zaskarżyła do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzję starostwa
w Łęcznej ze stycznia 2009 roku, ustalającą leśny kierunek dla
rekultywacji z użyciem skały płonnej terenu po kopalni Jawidz
I. Zaskarżenie zostało odrzucone przez SKO w czerwcu 2009 r.
W 2010 r. RDLP złożyła odwołanie do SKO na decyzję rekultywacyjną z 15.02.2010 r. dla części złoża Charlęż I. Decyzja została
jednak wydana.
Częściej sprzeciw ogranicza się do wydania negatywnej
opinii, która dla starosty nie jest wiążąca. Przykładowo, w postanowieniach z 2011, 2012 i 2013 dyrektor RDLP w Lublinie
negatywnie opiniował sposób rekultywacji wyrobiska Niemce
Rokitno I, uznając, że zastosowanie skały płonnej nie daje podłoża
właściwego dla wzrostu i rozwoju roślin drzewiastych, co jest
jednoznaczne z niemożliwością wytworzenia odpowiedniego
zbiorowiska leśnego, w związku z czym należy wyeliminować
zastosowanie odpadu jako materiału wypełniającego wyeksploatowane złoże. Starosta lubartowski jednak zaproponowane
przez inwestora warunki rekultywacji zaakceptował. Podobnie
w 2010 roku w postępowaniu dotyczącym rekultywacji kopalni
Baranówka IV, Rokitno I i Rokitno II (gm. Lubartów) starosta
wydał decyzję, pomimo negatywnej opinii RDLP.
W postępowaniach dla kopalni Wólka Rokicka Kolonia, Rokitno
II i Serniki w 2014 r. opinie RDLP były pozytywne, pod warunkiem
wyeliminowania odpadów górniczych. Co ciekawe, w tym drugim
przypadku warunek dotyczył tylko odpadów 01 04 12, mimo iż
w decyzji były także wymienione odpady z flotacyjnego wzbogacania rud, żużle i popioły.
W nielicznych przypadkach, kiedy rekultywacja polegać miała
na wypełnieniu za pomocą mas ziemnych i ilastych oraz piasku
(np. rekultywacja nielegalnego poboru w miejscowości Gęś gm.
Jabłoń), opinie Dyrekcji były pozytywne.
www.ekolublin.pl

Sprzeciw gmin

W większości przypadków wójtowie, będący w każdym postępowaniu rekultywacyjnym stroną opiniującą, nie zgłaszają obiekcji
wobec wypełniania wyrobiska odpadami węglowymi i udzielają
opinii pozytywnej, stwierdzając, że nie jest to przedsięwzięcie,
dla którego istnieje obowiązek przeprowadzenia Oceny Oddziaływania na Środowisko.
Nieliczne przykłady negatywnych opinii gmin:
- rekultywacja kopalni Orzechów Nowy I pole B – 1.10.2012
negatywnie zaopiniowana przez Wójta Gminy Sosnowica, który
uznał, że wnioskodawca powinien uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5.06.2014: negatywna opinia gminy Lubartów dla rekultywacji wyrobiska Wólka Rokicka Kolonia – z powołaniem na
zapis w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
zakazujący składowania odpadów w wyrobiskach za wyjątkiem
mas ziemnych. Lubelskie SKO w dniu 04.09.2014 uchyliło postanowienie w całości.
- 12.08.2014: negatywna opinia Wójta Gminy Lubartów uchylona przez SKO w dniu 05.11.2014
- negatywna opinia Burmistrza Włodawy w sprawie rekultywacji wyrobiska po kopalni Włodawa I

Decyzje negatywne

Przypadki odmowy zatwierdzenia proponowanego przez inwestora projektu prac rekultywacyjnych były w badanym materiale
niezwykle rzadkie. Starostwo włodawskie konsekwentnie odmawia
zgody na rekultywację wspomnianego wyżej wyrobiska po kopalni
Włodawa I, ze względu na sąsiedztwo ujęcia wody. Organ dostrzega
w proponowanej metodzie wypełnienia zagłębienia zagrożenie
dla zasobów wód podziemnych zaopatrujących miasto. Decyzje
negatywne zapadały kilkukrotnie, każdorazowo zaskarżane przez
inwestora do SKO. Spór prawny trwa do dziś – por. materiały zawarte w niniejszej publikacji. W przypadku wyrobiska w Przymiarkach
gm. Urszulin starostwo odmówiło zgody na wypełnienie odpadami
wydobywczymi z uwagi na niewielką objętość wyrobiska.
Starostwo chełmskie w 2010 roku wydało dwie decyzje odmowne motywowane zawodnieniem wyrobiska , z powołaniem
na art. 40 ust. 1 p. 1 Prawa Wodnego, który zabrania wprowadzania
do wód odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach. Dotyczyło
to braku zgody na rekultywację kopalni Toruń I obszar A ( gm.
Rejowiec) z uwagi na wykrycie, że w zagłębieniach stagnuje woda
oraz odmowy na rekultywację skałą płonną kopalni Wólka Kańska III o powierzchni 2,5 ha. W tym drugim przypadku ustalono
kierunek rolno-wodny rekultywacji z przeznaczeniem na zbiornik
rekreacyjno-wędkarski. W przypadku kopalni Toruń I w 2011 roku
wydano jednak decyzję rekultywacyjną na te same działki, pozwalając na wykorzystanie odpadów wydobywczych. Na marginesie
warto zauważyć rozbieżność pomiędzy powierzchnią określoną
przez decyzję rekultywacyjną (4,80 ha), a powierzchnią, o której
wspomina decyzja zezwalająca na odzysk, wydana przez to samo
starostwo na te same działki (1,99 ha). Ta mniejsza powierzchnia
pojawia się również w tytule przygotowanego w 2010 roku aneksu
do programu rekultywacji. Być może powierzchnia 1,99 ha dotyczyć
miała obszaru nieobejmującego fragmentu zalanego wodą? Tak
czy inaczej, wiosną 2015roku prace trwały, a odpady deponowane
były bezpośrednio do wody...7

7

Por. rozdział o monitoringu terenowym.
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Mapa 2. Lokalizacje rekultywacji prowadzonych
przez wypełnienie wyrobiska oraz bez wypełnienia
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Analiza decyzji rekultywacyjnych i zezwoleń na odzysk/przetwarzanie odpadów o kodzie 01 04 12…
MOŻNA INACZEJ – REKULTYWACJE
WYROBISK BEZ WYPEŁNIENIA
Ustawa o ochronie gruntów nie nakazuje rekultywacji poprzez
wypełnienie wyrobiska i powrót do oryginalnego ukształtowania
terenu. Kluczowe jest odtworzenie użytecznej społecznie i środowiskowo funkcji zdegradowanego gruntu. Przegląd wydanych
decyzji oraz informacje od starostw pozwalają stwierdzić, że na
terenach, na których nie działa bodziec ekonomiczny w postaci
płatności za zagospodarowanie odpadów (pochodzących od ich
wytwórcy), rekultywacje wyrobisk poprzez ich wypełnienie odpadami prowadzone są bardzo rzadko. Mimo iż rozporządzenie
o odzysku odpadów poza instalacjami dopuszcza stosowanie do
takich przedsięwzięć wielu różnych rodzajów odpadów, szersze
zastosowanie znajdują głównie odpady o kodzie 01 04 12.
Na terenach oddalonych od kopalni w Bogdance o więcej niż
40 kilometrów rekultywacje poprzez wypełnienie wyrobisk stają
się już rzadkością. Dominują rekultywacje obejmujące złagodzenie
kąta skarp wyrobiska, wyrównanie dna i zabiegi agrotechniczne,
skutkujące powstaniem użytków rolnych lub nasadzeń leśnych.
W przypadku rekultywacji leśnych opinie RDLP są pozytywne.
Gminy i Okręgowy Urząd Górniczy również nie oponują.
Ogółem w badanym materiale – decyzjach z lat 2009-2014
znalazły się decyzje dotyczące rekultywacji 61 wyrobisk po wydobyciu kruszywa i piasku nie przewidujących wypełnienia wyrobiska.
W wielu przypadkach dotyczyło to kopalni o dużej, kilkuhektarowej
powierzchni i znacznej głębokości.
W powiecie lubartowskim znajdujemy 14 lokalizacji, dla których decyzje nie przewidują wypełnienia. Dla kompleksu kopalni
piasku w Skrobowie wydano 3 decyzje wymagające rozplantowania nadkładu i prac agrotechnicznych, podobnie jak w przypadku
pobliskiego Nowodworu (Nowodwór Piaski II pole B – 2009),
kopalni gliny Lisów II (gm. Lubartów), Wincentów I i Przytoczno II
(gm. Jeziorzany). Kopalnia Drewnik I (gm. Jeziorzany) została zrekultywowana poprzez utworzenie zadrzewień śródpolnych. Nawet
dla jednego z wyrobisk w ogromnym kompleksie Niemce-Rokitno
wydano w 2010 r. decyzję o zagospodarowaniu bez wypełnienia,
jednak w 2012 r. wnioskodawca zmienił zdanie i zawnioskował
o zmianę decyzji na uwzględniającą wysypanie do wyrobiska 2,1
mln ton odpadów z kopalni.
Częstą praktyką jest usankcjonowanie powstałego na dnie
wyrobiska zbiornika wodnego i nadanie mu określonej funkcji
skutkującej wskazaniami w warunkach rekultywacji.
Dla kopalni Kolonia Starościn II decyzja z 2014 r. przewidziała
powstanie dwóch zbiorników służących rolnictwu lub jako stawy
rybackie i zadarnionych gruntów wokół zbiorników. Podobnie było
dla decyzji dotyczących kopalni Kierzkówka I i II (2014), decyzji
z 2011 dla zbiornika w Annopolu (gm Kock).
Starostwo puławskie wydało decyzje o rekultywacji bez
wypełnienia dla kilku pól kopalni Janowiec (łącznie ponad 5 ha),
Janowiec II, Oblasy (gm. Janowiec), Kurów, Gołąb, Puławy-Skoki
(w m. Gołąb), Szumów (gm. Kurów) oraz Opatkowice I (gm. Puławy).
Kierunek określono jako rolny, rekreacyjny lub rolny z pozostawieniem oczka wodnego.
Starostwo w Białej Podlaskiej w latach 2010-14 wydało 11
decyzji uznających za zakończoną rekultywację wyrobisk po
wydobyciu minerałów. W żadnym przypadku rekultywacja nie
obejmowała wypełnienia wyrobiska, a jedynie ukształtowanie
skarp, ew. brzegów powstałego w dnie wyrobiska zbiornika wodnego, wyrównanie spągu wyrobiska, łagodne ukształtowanie
www.ekolublin.pl

skarp, usunięcie zwałowisk, nasadzenia lub pozostawienie terenu
naturalnej sukcesji rodzimych gatunków drzew.
W powiecie lubelskim 9 spośród 22 zbadanych decyzji rekultywacyjnych dotyczyło rekultywacji bez wypełnienia wyrobisk8. Kierunek określono jako rolny, leśny lub też przewidziano utworzenie
stawu. Wśród rekultywacji przewidujących wypełnienie wyrobiska
tylko część zakłada wykorzystanie odpadów wydobywczych. Dotyczy to niektórych fragmentów dawnych kopalni w gminie Wólka,
położonych przy drodze z Łęcznej do Lublina. Pozostałe decyzje
przewidują wypełnienia masami ziemnymi z budowy obwodnicy
Lublina.
Starostwo w Łukowie w analogicznym okresie wydało 5 decyzji9
dotyczących rekultywacji wyrobisk, żadne z nich nie obejmowało
wypełnienia. Kierunek rekultywacji określano jako rolny lub leśny,
zależnie od planu miejscowego.
Starostwo w Janowie Lubelskim wydało 2 decyzje dotyczące
8 wyrobisk, określające kierunek jako leśny i przewidujące profilowanie skarp i zalesienie.
Podane powyżej liczby i przykłady nie uwzględniają rekultywacji
wyrobisk po wydobyciu torfu, które z reguły przeznaczone są na
zbiorniki wodne i nie podlegają wypełnieniu.

Uznanie gruntu za zrekultywowany
– samoistne zadrzewienia

Rzadko stosowaną, ale występującą praktyką jest uznanie, iż
naturalna sukcesja roślinna doprowadziła do samoistnego odzyskania przez grunty utraconych walorów. Przykładowo starosta
parczewski decyzją z 2.05.2013 r. uznał za zakończoną rekultywację gruntów po wydobyciu w miejscowości Podedwórze i zmienił
kierunek na zadrzewieniowy. Przesłanką do takiej decyzji było
stwierdzenie, że wyrobisko jest porośnięte 10-15 letnim drzewostanem (osika i brzoza). Uznano rolę krajobrazową i estetyczną
zadrzewienia śródpolnego oraz rolę ostoi dla zwierzyny i ptactwa,
pozytywną funkcję powstrzymywania erozji poprzez roślinność
i procesy glebotwórcze. Podobna sytuacja miała miejsce w Katowicach w przypadku osadników „Krystyna” w Ochojcu, powstałych
po odkrywkowym wydobyciu węgla. Prezydent Miasta Katowice
w 2004 r. wydał decyzję o leśnym kierunku rekultywacji osadników.
W latach 2005-12 w ramach prac rekultywacyjnych wykonano
docelowe ukształtowanie bryły tego obiektu w postaci trzech
wzniesień z wykorzystaniem odpadów wydobywczych. Wykonano
rowy odwadniające, poidło dla zwierzyny oraz osadnik wód opadowych. Z uwagi na fakt, że część terenu stanowił obszar porośnięty
kilkudziesięcioletnimi drzewostanami powstałymi z samosiewu,
w których pojawiły się rośliny chronione, odstąpiono od jego odnowienia. Prezydent Miasta Katowice w decyzji z dnia 26.03.2013 r.
uznał rekultywację za zakończoną.10

n
opracowanie: Krzysztof Gorczyca
współpraca: Maciej Dutka
8
Strzyżewice-Dębina i Borkowizna (gm. Strzyżewice), Skrzyniec i Kolona
Radawczyk (gm. Bełżyce), Wilczopole (gm. Głusk), Skrzynice (gm. Jabłonna)
9
Jedlanka I (2014) – złagodzenie skarp + zabiegi agrotechniczne, Fiukówka
I „tereny zieleni nieurządzonej” – złagodzenie skarp, rozłożenie humusu i pozostawienie terenu samoistnej sukcesji (2013), Wólka Poznańska – kierunek rolny
skarpy 36 stopni, rozłożenie nadkładu, zabiegi agrotechniczne, zadarnienie
skarp, Helenów – kierunek leśny (skarpy 36 stopni i zalesienie), Jedlanka II (2014)
kierunek rolny: złagodzenie skarp, agrotechnika.
10
Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Górniczej oraz Infrastruktury
i Środowiska Rady Miasta Katowice 22 maja 2013. http://bip.um.katowice.pl/
dokumenty/2013/6/24/1372075095.pdf (dostęp 2.10.2015)

9

RAPORT Z MONITORINGU

Obserwacje z wizji terenowych rekultywacji
z udziałem odpadów z wydobycia węgla
w województwie lubelskim
Poniższy artykuł stanowi omówienie obserwacji poczynionych i dokumentowanych podczas wizji terenowych prowadzonych przez zespół projektu w okresie marzec-wrzesień 2015 w miejscach 49 lokalizacji prac rekultywacyjnych
prowadzonych z użyciem skały płonnej z LW Bogdanka na
terenie powiatów: lubelskiego, łęczyńskiego, włodawskiego,
chełmskiego, lubartowskiego, parczewskiego i świdnickiego.
Wizje obejmowały rekultywacje na różnych etapach realizacji
– zarówno wyrobiska i inne tereny przewidziane do rekultywacji
(takie, dla których wydano już decyzje oraz takie, dla których
toczyły się dopiero postępowania), wyrobiska będące w trakcie
wypełniania oraz miejsca, których rekultywację zakończono
w latach 2006-2015. Miejsca lokalizowano na podstawie numerów działek ewidencyjnych podawanych w decyzjach rekultywacyjnych udostępnionych przez poszczególne starostwa.
Ilość odwiedzonych wyrobisk oraz szeroki zakres geograficzny,
czasowy i rzeczowy pozwalają w naszej opinii uznać badania
za reprezentatywne i uprawniające do wniosków dotyczących
całej praktyki rekultywacji wyrobisk z użyciem skały płonnej
z Lubelskiego Zagłębia Węglowego, mimo iż zespół korzystać
mógł z bardzo ograniczonego aparatu poznawczego (np. brak
możliwości odkrywkowego badania głębokości i składu warstwy
glebotwórczej).
Omówienie wyników obserwacji terenowych koncentruje
się na kilku zauważonych zjawiskach, mogących potencjalnie
powodować zagrożenia środowiskowe.

NIELEGALNE SKŁADOWANIE ODPADÓW

Jednym z największych problemów i wyzwań środowiskowych
związanych z rekultywacją wyrobisk oraz innymi zastosowaniami
skały płonnej jest ryzyko niezgodnego z prawem składowania
odpadów innych niż przewidziane do wypełnienia wyrobiska. Dotyczyć to może wszystkich grup odpadów: zarówno komunalnych,
jak i przemysłowych, w tym także odpadów niebezpiecznych. Oczywiście nieeksploatowane wyrobiska i bez prac rekultywacyjnych
również mogą być – i nader często bywają – wykorzystywane do
podrzucania śmieci. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że
dzikie wysypisko urządzone w opuszczonej kopalni piasku jest
względnie łatwe do zbadania, udokumentowania i likwidacji. Te
same czynności w stosunku do odpadów przysypanych kilkulub kilkunastometrową warstwą materiału skalnego stanowią
problem o wiele bardziej złożony. Ich wykrycie wymagałoby
odwiertów sondażowych lub odkrywek, a usunięcie związane
byłoby z koniecznością odkopywania i przemieszczania kolejny raz
tysięcy ton skały. Innymi słowy – ten model rekultywacji stanowi
względnie łatwy sposób pozbycia się niechcianych, kłopotliwych
substancji, nawet w ilościach przemysłowych.
Spośród 22 obiektów będących w trakcie rekultywacji i poddanych wizji lokalnej w okresie II-IX 2015 problem widocznego
na powierzchni zalegania odpadów innych niż wykazane w dokumentacji (pozwolenie na odzysk/przetwarzanie) występował
na mniej niż połowie lokalizacji. W większości dotyczyło to
10

„zwykłych” odpadów komunalnych w różnych ilościach, w tym
zmieszanych odpadów z gospodarstw domowych, różnego
rodzaju opakowań. Widywane były również opakowania po środkach chemicznych, nawozach, części z rozbiórki samochodów
oraz urządzeń AGD. Na wypełnianym skałą płonną wyrobisku
po kopalni „Grabówka” w m. Niecielin (gm. Podedwórze) oprócz
hurtowych ilości różnorodnych śmieci zaobserwowaliśmy znaczne ilości dachowych płyt eternitowych. Osoby składające te,
zawierające azbest, elementy dołożyły starań, aby zostawić je
w formie najbardziej niebezpiecznej – połamane i rozdrobnione,
a więc uwalniające najwięcej włókien azbestowych.
Z oceny ilości i sposobu „organizacji” dzikich wysypisk wynika, iż mamy do czynienia zarówno z podrzuceniem przez
osoby prywatne, jak i najprawdopodobniej również przez firmy
posiadające takie odpady w związku z prowadzoną działalnością. Trudno w sposób odpowiedzialny stwierdzić, czy i w jakim stopniu odpady składane są za wiedzą i zgodą podmiotów
prowadzących rekultywację, a w jakim stopniu związane jest
to z brakiem skutecznej kontroli i ochrony obiektów. Wiele rekultywowanych wyrobisk znajduje się w miejscach odludnych,
a pracownicy obsługujący sprzęt pojawiają się nierzadko tylko
w momencie przyjazdu kolejnych transportów łupka. Z drugiej
strony wjeżdżające na teren kopalni ciężarówki z odpadami są
jednak obiektami zwracającymi uwagę.
Odrębną kwestią jest reakcja podmiotów prowadzących
proces wypełniania wyrobiska na zaobserwowany fakt podrzucenia odpadów. W ilu przypadkach firmy poinformowały policję,
WIOŚ lub urząd gminy, a w ilu – dla świętego spokoju – po prostu
przysypały znalezisko kolejną warstwą łupka? Wydaje się, że
dominuje jednak to drugie podejście.
Potwierdzeniem naszych obserwacji są również kontrole
prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie. W 2014 r. na jednym z wyrobisk w kompleksie
Niemce-Rokitno w masie skały płonnej natrafiono na odpady
z demontażu pojazdów oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych. Inspekcja nałożyła na firmę karę, a gminę Lubartów
wezwała do wyegzekwowania obowiązku usunięcia niedozwolonych odpadów i właściwej ich utylizacji. Według informacji
przekazanych przez Urząd Gminy nakaz ten został wykonany.
W przypadku rekultywowanego wyrobiska Orzechów Nowy I,
podczas wizji w marcu 2015 zaobserwowano, oprócz niewielkich
ilości opakowań i innych odpadów, które mogły zostać przywleczone, niemałe ilości betonowych odpadów budowlanych,
które nie widnieją na wydanym przez parczewskie starostwo
pozwoleniu na odzysk z 2010 r. Nie są one także dopuszczalnym
elementem glebotwórczej warstwy rekultywacyjnej, którym
skała płonna ma być przykryta. Na marginesie: pozwolenie to
ważne było do końca 2013, a w przesłanych przez starostwo
materiałach nie znalazło się żadne inne dotyczące tej działki, na
której rekultywacja trwać ma do września 2015. We wspomnianej
decyzji znajduje się też warunek, że skała płonna może być wykorzystywana wyłącznie do wypełnienia wyrobiska. Tymczasem

01 04 12. Rekultywacje wyrobisk z wykorzystaniem odpadów z wydobycia węgla kamiennego w województwie lubelskim

Obserwacje z wizji terenowych
materiałem tym usypana jest droga prowadząca do miejsca prac.
Podobna sytuacja, lecz na znacznie większą skalę, ma miejsce
w m. Święcica w gminie Wierzbica (patrz niżej).
„Warstwa rekultywacyjna” kompleksu wyrobisk w okolicach
Łuszczowa to mieszanina z dużą zawartością odpadów budowlanych: gruzu, kamieni, płyt chodnikowych oraz – przynajmniej
na sporej części areału – zwykłych śmieci (guma, szmaty, opakowania) tkwiących w gruncie. Hurtowymi ilościami śmieci, po
części przysypanych warstwą ziemi, okraszony jest profil skarpy
starego (decyzja sprzed 2009) wypełnienia wyrobiska w Sernikach. Niemałe ilości śmieci zalegają też teren wypełnionego
wyrobiska Baranówka.
Proces wypełniania wyrobisk stanowi również dobrą okazję
dla nieuczciwych osób i firm chcących pozbyć się odpadów płynnych. W odróżnieniu od odpadów stałych, ścieki już w krótkim
czasie od wylania przestają być widoczne i łatwe do udokumentowania czy zidentyfikowania. Aby stwierdzić ich obecność,
trzeba by przyłapać sprawcę na gorącym uczynku. Na jednym
z rekultywowanych wyrobisk w kompleksie Niemce-Rokitno
napotkaliśmy wóz asenizacyjny wylewający nieznany ładunek
w obecności pracowników. Na innym, w Mełgwi, smród szamba
roznosił się na całym obszarze i doprowadził nas na skraj pryzmy, gdzie znajdował się częściowo zasypany skałą płonną rów
melioracyjny wypełniony brunatną mazią.

Niecielin (Grabówka)

Orzechów

Niecielin (Grabówka)

Niecielin (Grabówka)
www.ekolublin.pl

Mełgiew
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Dorohucza, Pole XI – strop wypełnianego wyrobiska jeszcze
przed nałożeniem warstwy rekultywacyjnej znajduje się wyżej
niż poziom sąsiadującego lasu.

Baranówka

TROCHĘ WIĘCEJ, TROCHĘ SZERZEJ...

Kolejny problem, jaki pojawia się zarówno w wynikach kontroli
WIOŚ, jak i w naszych obserwacjach terenowych, to dążenie do
maksymalnego zwiększenia „chłonności” czy też „wydajności”
wyrobiska poprzez wykraczanie ponad poziom nieprzekształconych powierzchni lub nawet poza teren wyrobiska, tak aby dało
się zmieścić w nim jak największe ilości odpadów. Obserwacje,
na podstawie których opisujemy poniżej taką praktykę, są z natury rzeczy powierzchowne i obarczone ryzykiem błędu, jednak
w wielu przypadkach nawet bez wykorzystania narzędzi geodezyjnych gołym okiem widać zastosowanie metody „wypełniania
dołka przez usypanie górki”. Analizy te opierały się na obserwacji
terenowej – odczytywanie z terenu prawdopodobnego zasięgu
zagłębienia po wydobyciu kruszywa (z uwzględnieniem poziomu
i budowy terenów sąsiednich, charakteru roślinności itp.) i dokumentacji fotograficznej porównywanej z obrazem ze zdjęć
satelitarnych i geoportalu (granice działek). Wątpliwości co do
nakazywanego przez decyzje rekultywacyjne „korespondowania
z rzędnymi przylegających terenów nieprzekształconych” pojawiły się w co najmniej kilkunastu przypadkach. Wyniesienia górujące od 0,5 m do nawet 2 metrów powyżej otaczającego terenu
powstały po wypełnieniu wyrobisk w Czułczycach, Busównie (gm
Wierzbica), Święcicy (zrekultywowana działka wyraźnie odróżnia
się od otaczających działek opadających w dolinę Świnki). W tej
ostatniej miejscowości do wypełnianego wyrobiska prowadzi
pokaźny nasyp drogowy wykonany z odpadów wydobywczych,
wysoki na 1,5-2 m i szeroki miejscami na 6-10 m, o długości co
najmniej 1 km. Wał ten kończy się w lesie i zapewne zużyto do jego
wykonania ilość łupka porównywalną – lub większą – z ilością
wykorzystaną do wypełnienia wyrobiska, do którego prowadzi.
Wśród pozwoleń na przetwarzanie odpadów przekazanych przez
Starostwo w Chełmie i Urząd Marszałkowski nie znajdujemy
jednak żadnej decyzji dotyczącej wykonania tego nasypu.
Inne przykłady wypukłych wypełnień to Łuszczów (dotyczy
zarówno kilku „świeżych” wyrobisk, jak i realizacji z lat 20062007), Świerszczów Kolonia/Ostrówek Podyski (dotyczy wschodniej strony wyrobiska).
Po prawej fotografie ilustrujące kilka innych przykładów.
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Dorohucza-Nowina XIV lub XIII– południowy „brzeg” zbiornika
wydaje się być wyraźnie wyższy niż północny, nawet przed
rozłożeniem warstwy glebotwórczej. Różnica ta powiększa
się w kierunku wschodnim, gdzie oryginalnie teren zaczyna
opadać, łagodnie przechodząc w podmokłe obniżenie, przez
które płynie kanał Wieprz Krzna, podczas gdy po stronie rekultywowanej powierzchnia kształtowana jest wciąż na poziomie
drogi wojewódzkiej 838 i prowadzona tak, że finalnie utworzy
wysoką skarpę na krawędzi doliny.

Widok z usypanej skarpy – na sąsiedniej działce poziom gruntu
jest wyraźnie niższy.
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Obserwacje z wizji terenowych
Wzmiankowane w rozdziale o analizie decyzji protokoły
z kontroli WIOŚ, w przypadku których inspekcja stwierdziła
przekroczenia przewidzianych w decyzjach ilości odpadów,
opierały się jedynie na analizie zestawień przedkładanych przez
firmy Urzędowi Marszałkowskiemu. Kontrole te nie odnosiły
się jednak do obserwacji terenowych. Obserwacje takie byłyby
wskazane, biorąc pod uwagę, że każdorazowo program rekultywacji obejmuje obliczenia ilości skały potrzebnej do wypełnienia
wyrobiska, co przeważnie znajduje odbicie w ilości dopuszczanej
przez decyzje. O ile przywracanie poprzedniej morfologii terenu
odbywa się „z górką” – warto przeanalizować, czy maksymalne
ilości odpadów zostały zachowane.
Mełgiew – ukształtowany przez prace rekultywacyjne nowy
brzeg cieku/rowu jest wyraźnie wyższy niż brzeg przeciwległy, ukształtowany naturalnie i zajęty przez wilgotne siedlisko
leśno-zaroślowe. Prawdopodobnie pierwotnie zbocze schodziło znacznie łagodniej, wyrobisko kończyło się dalej od cieku
niż obecny nasyp.

Piaski – w tym przypadku można mieć wątpliwości, czy mamy
wciąż do czynienia z wypełnianiem zagłębienia czy raczej
z kreatywnym urozmaicaniem monotonnego krajobrazu...

Gardzienice – zwałowisko łupka najwyraźniej wykracza poza
przeznaczone do wypełnienia wyrobisko, wchodząc na teren
łąk znajdujących się w dnie doliny strumienia – dopływu
Giełczwi. Na podstawie naocznych obserwacji i porównania
z danymi geoportalu nabrać można podejrzeń, że składowanie łupka obejmuje również teren działek sąsiednich, niewymienionych w decyzji rekultywacyjnej i wkracza na tereny
potencjalnie zalewowe. Wizja terenowa miała miejsce w dn.
23 kwietnia 2015 r., a więc 4 miesiące po dacie zakończenia
rekultywacji wyznaczonej przez starostwo. Na terenie wyrobiska znajdywały się jeszcze liczne nierozprowadzone pryzmy
materiału. Decyzja przewidywała ukształtowanie terenu na
wzór pierwotnej morfologii o znacznym spadku (ok. 4 m różnicy
wysokości), tymczasem nasyp ukształtowany był na płasko.
www.ekolublin.pl

KAMIEŃ W WODĘ

Kwestia bezpośredniego kontaktu skały płonnej z wodami
powierzchniowymi to kolejny problem, który nie powinien umykać
uwadze organów wydających decyzje oraz instytucji ochrony
środowiska. Większa część wyrobisk ma dno stale lub okresowo
zalane wodą. Jest to związane w jednych przypadkach z gromadzeniem się wód opadowych i roztopowych z powodu słabej
przepuszczalności dna, w innych – z dokopaniem się do płytkich
warstw wodonośnych. Wydawane decyzje rekultywacyjne oraz
pozwolenia na odzysk/przetwarzanie odpadów rzadko kiedy
odnoszą się do tego faktu. Obserwacje terenowe (m.in. Koczergi,
Mełgiew, Toruń, Dorohucza) wykazują, że deponowanie skały
płonnej prowadzone jest często wprost do zbiorników wodnych,
co należałoby rozpatrywać w odniesieniu do zawartego w art. 40
ustawy Prawo wodne zakazu wprowadzania odpadów do wód.1
. Oddzielną kwestią jest bezpośrednie zasypywanie odpadami
wydobywczymi wypełnionych wodą torfianek, położonych na
podmokłych łąkach (np. Majdan Zahorodyński), gdzie zwierciadło
wód gruntowych znajduje się zazwyczaj bardzo płytko. W przypadku wyrobisk stanowiących zagłębienia w płaskim terenie, o ile
otoczenie zbiornika jest faktycznie niskoprzepuszczalne, ryzyko
znaczącej migracji zanieczyszczeń jest stosunkowo niewielkie.
Jednak w przypadku wyrobisk „wyciętych” w zboczach wzniesień
lub dolin rzecznych mamy często do czynienia z wypływaniem
z wypełnianego wyrobiska wód mających kontakt z odpadami
wydobywczymi. Obserwowano także sytuacje (np. w m. Mełgiew,
Toruń), kiedy zbiornik wodny na dnie wyrobiska jest już częściowo zasypany łupkiem, a jednocześnie połączony specjalnie

Toruń, gm. Rejowiec Fabryczny
1
W świetle art. 5 Prawa wodnego, przepisy o wodach stojących stosuje
się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących stawami (por. opracowanie
prawne Agaty Langowskiej-Krok, zawarte w niniejszej publikacji).
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wykopanym rowem odwadniającym prowadzącym na zewnątrz,
np. na sąsiadujące z kopalnią łąki lub do rowu melioracyjnego.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka są sytuacje, gdy deponowanie odpadów wychodzi poza obszar wyrobiska (np. na tereny
podmokłe) lub zasypywane są istniejące tam rowy odwadniające.
Takie obserwacje mamy udokumentowane m.in. z miejscowości Mełgiew i Gardzienice.

NIECH SOBIE WIETRZEJE

Mełgiew

W literaturze przedmiotu, a także w wydawanych przez organy decyzjach wielokrotnie wskazywano, że w trakcie prac związanych z wypełnianiem wyrobisk odpady wydobywcze powinny
być na bieżąco rozplantowywane, zagęszczane i przykrywane
warstwą rekultywacyjną w celu minimalizacji oddziaływania
czynników atmosferycznych, a co za tym idzie zmniejszania
ryzyka szkód związanych z pyleniem, uwalnianiem siarczanów
z utleniania pirytu oraz zasalania gruntu w związku z infiltracją
wód opadowych. Również Inspekcja Ochrony Środowiska podczas kontroli z lat 2004-2014 obecność nierozplantowanych
pryzm skały płonnej uznawała za naruszenie warunków decyzji.
W trakcie wizji lokalnych obecność większych ilości nierozplantowanego i niezagęszczonego odpadu zaobserwowano w kilku
lokalizacjach , m.in. w Albertowie, Dorohuczy, Gardzienicach,
Baranówce (w tym ostatnim przypadku pryzmy zalegające od
wielu miesięcy), relatywnie niewielkie ilości w Toruniu. Inny problem to pozostawione na długi okres ściany nasypów łupkowych
w wyrobiskach, których tylko część została poddana wypełnieniu
lub całych stropów wyrobiska bez nasypu rekultywacyjnego.
Wietrzejące i wypłukiwane przez deszcze skarpy łupkowych
usypisk obserwować można m.in. w Rokitnie, Czułczycach i Czułczycach Kolonii, Sernikach, Nowodworze. W niektórych przypadkach trwa to już od pięciu lub więcej lat. W miejscowości Babsk
(gm. Urszulin) nie przykryte usypisko skały płonnej znajduje
się od wielu lat tuż przy drodze Urszulin-Sosnowica. Nie przykryte usypisko o dużej powierzchni znajduje się w Baranówce.
Wspominany wyżej wał – nasyp drogowy w Święcicy to kolejny
przykład pozostawienia dużych ilości odpadów wydobywczych
bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.
Wszystkie wymienione przypadki stanowią łącznie istotne,
choć trudne do oszacowania źródło emisji do środowiska.

Koczergi

Majdan Zahorodyński
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Nowy Orzechów – ślady erozji wodnej na skarpie zwałowiska
skały płonnej. Wody spływają z niego w kierunku odległego
o kilkadziesiąt metrów jeziora Tomaszne i rowu połączonego
z przebiegającym nieopodal kanałem Wieprz-Krzna.
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Obserwacje z wizji terenowych

Czułczyce

TEREN NIEKORZYSTNIE PRZEKSZTAŁCONY
CZY OSTOJA PTAKÓW?

Baranówka

Wśród kilkudziesięciu miejsc odwiedzanych na naszym „szlaku
skały płonnej” znalazły się również pola w miejscowości Kolonia
Kulik (gm. Siedliszcze). Na działkach wymienionych w decyzji
rekultywacyjnej wydanej przez Starostę Chełmskiego we wrześniu 2013 r. znajdują się grunty orne poprzetykane podłużnymi
mokradłami porośniętymi roślinnością typową dla wilgotnych
łąk, trzcinami i zaroślami wierzbowymi. Wedle dokumentu jest
to miejsce, w którym „w przeszłości wydobywano kopaliny”. Nie
podano jakie kopaliny. W pozwoleniu na przetwarzanie odpadów
wydanym przez Urząd Marszałkowski jest już mowa o wydobyciu
piasku. Miejsca te wyglądają jednak bardziej na zupełnie naturalne
obniżenia terenu, jakich wiele w tamtej okolicy, gdzie łagodne fałdy
wysoczyzn oddzielone są płytkimi, podmokłymi dolinkami. Również
w rozmowach z okolicznymi mieszkańcami fakt wydobywania
kopalin nie znalazł potwierdzenia. Nawet jeśli obniżenia gruntu
w jakiejś części mają pochodzenie antropogeniczne, nie oznacza to,
że jest to teren zdegradowany. Wręcz przeciwnie – kępy zakrzaczeń
i zadrzewień, śródpolne zbiorniki wodne zajęte bogatą roślinnością
pełnią istotną rolę przyrodniczą wzbogacającą środowisko rolnicze
jako siedlisko płazów, gadów, ptaków i bezkręgowców. Istnieje
więc duża szansa występowania w nich rzadkich gatunków roślin
i zwierząt, co wymagałoby zbadania w odpowiednim sezonie. Takie
miejsca sprzyjają także retencji wody oraz urozmaicają krajobraz.
Trudno je więc uznać za „teren niekorzystnie przekształcony”.
Obniżenie jest płytkie, wilgotne i połączone z ciągiem podobnych

Święcica

Czułczyce Kolonia
www.ekolublin.pl

Kulik Kolonia
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Kulik Kolonia

dolinek. Warto pamiętać również, że działki znajdują się w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Mimo iż od wydania decyzji minęły już prawie dwa lata,
prace rekultywacyjne do momentu wizji terenowej nie zostały
jeszcze podjęte. Istnieje więc możliwość, że teren zdegradowany
zdegradowanym pozostanie.

„POLESKI CZARNOZIEM” CZYLI
ZREKULTYWOWANE I CO DALEJ?

Kolejnym zagadnieniem, na które zwracaliśmy uwagę w trakcie badań była efektywność rekultywacji, tj. na ile przedsięwzięcia
te przyczyniły się faktycznie do odzyskania przez zdegradowane
grunty funkcji użytkowej.
Dominującym kierunkiem rekultywacji jest przywrócenie użytkowania rolnego. Spośród odwiedzanych realizacji przykłady,
kiedy na terenie zrekultywowanym poprzez wypełnienie odpadem
węglowym faktyczne stworzono warunki do efektywnego prowadzenia upraw rolnych policzyć można na palcach jednej ręki.
Właściciel gruntów w m. Kulik, których rekultywację zakończono
w 2013 roku, w sezonie 2015 po raz pierwszy zebrał plony – uprawy
zbóż udały się, jak twierdzi, znakomicie. Gospodarz ten osobiście
doglądał, aby wykonano i odpowiednio przygotowano warstwę
glebotwórczą odpowiedniej miąższości. Jednak w zdecydowanej
większości przypadków rekultywacja zdegradowanych przez
wydobycie piasku gruntów prowadzi do powstania ...jałowych
nieużytków. Normą jest obfite występowanie skały płonnej na
powierzchni gruntu (stąd użyte w podtytule określenie „poleski
czarnoziem”). Nieraz mają one postać zwartych kilkumetrowych
plam. Patrząc na te „użytki rolne” trudno nie nabrać podejrzeń,
że przykrywająca odpady węglowe warstwa glebotwórcza ma
mniej niż przewidziane w rozporządzeniu 100-150 cm. Taki „poleski czarnoziem” obserwować możemy na działkach m.in. w m.
Dorohucza, Pniówno, Busówno, Święcica (gm. Wierzbica), Czułczyce, Czułczyce Kolonia (gm. Chełm), Janowica i Siedliszcze
(gm. Siedliszcze), Albertów. Nawet po kilku latach roślinność na
tych – łatwych do rozpoznania – zrekultywowanych działkach
ogranicza się do najmniej wymagających gatunków ruderalnych.
W przypadku działki w Albertowie, której rekultywacja w kierunku rolnym zakończyła się w 2012 roku, zwraca uwagę fakt,
iż stanowi ona jedyną w najbliższym otoczeniu wyspę użytków
zielonych (a właściwie nieużytków) pośród gruntów ornych zajętych pod uprawy zbóż, malin i innych roślin. Podobnie wygląda
działka w Busównie.
Kwestią do oddzielnego zbadania jest, czy warstwa rekultywacyjna, przez którą na dużą skalę „prześwituje” skała płonna,
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niezależnie od jej nikłej lub żadnej funkcji glebotwórczej spełnia
funkcję zabezpieczenia odpadów przed wpływem czynników
atmosferycznych, a więc wietrzeniem pirytu i infiltracją wód
opadowych.
Obserwacje (np. Nowodwór) wskazują, że nawet ok. 30 cm
warstwa gleby zdolnej do rzeczywistego udarnienia się sprawia,
że odpadów nie widać na powierzchni. Nasuwa to podejrzenie,
że duża część obserwowanych warstw glebotwórczych była
jeszcze mniejszej niż 30 cm miąższości.
Oprócz grubości i szczelności warstwy glebowej przykrywającej odpady wydobywcze, istotna jest kwestia jakości i składu
użytego materiału glebowego. Odpowiednio gruba warstwa
gleby wzbogaconej humusem i poddana zalecanym w decyzjach
zabiegom agrotechnicznym – nawożeniu, wysianiu i przeoraniu
jednorocznej uprawy przygotowawczej, miałaby szansę na
faktyczną użyteczność jako grunt orny czy łąka. Częściej jednak
mamy do czynienia z warstwą glebotwórczą wykonaną z kamieni,
pyłu, odpadowego piachu itp. Jednym z bardziej jaskrawych przykładów nowych „użytków rolnych” są wielohektarowe „kamienne
pola” w Łuszczowie. Z powodu długiego okresu oczekiwania na
dokumenty ze starostwa w momencie wizji lokalnej nie mieliśmy
wiedzy co do formalnego etapu tych rekultywacji, jednak we
wrześniu 2015 działki te w różnym stopniu porośnięte już były
z rzadka kępami chwastów, co sugeruje, że prace zakończono
od kilku miesięcy do kilku sezonów wstecz. Działki te, noszące
faktycznie ślady zabiegów agrotechnicznych (ślady bron i ciągników) gęsto usiane są kamieniami, cegłami, gruzem i resztkami
odlewów betonowych wielkości od kilku centymetrów do pół
metra, a nawet i większymi. Do tego zalega na nich mnóstwo
rozmaitych śmieci. Te użytki rolne, aby nadawały się do siewu,
koszenia czy jakiegokolwiek użytkowania rolnego, wymagałyby
oczyszczenia lub przykrycia min. 0,5 m warstwą ziemi.
Wniosek z tych obserwacji nasuwa się następujący: poza
nielicznymi przypadkami prowadzący rekultywacje nie mieli
najwidoczniej zamiaru doprowadzić gruntów rekultywowanych
na cele rolne do faktycznej użyteczności rolniczej. 
n
opracowanie: Krzysztof Gorczyca
współpraca: Maciej Dutka

Łuszczów
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Obserwacje z wizji terenowych

Albertów

Pniówno

Wola Korybutowa

Łuszczów
www.ekolublin.pl

Dorohucza
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Wnioski i rekomendacje z monitoringu
• Starostwa wydając decyzje rekultywacyjne powinny każdorazowo rozpatrywać pod wszystkimi aspektami celowość wypełnienia wyrobiska.
• Szczególnie istotne jest uprzednie zbadanie wartości przyrodniczej w przypadku wyrobisk nieeksploatowanych od co najmniej kilku lat.
• Nie powinno się zezwalać na deponowanie odpadów w wyrobiskach o dnie zalanym wodą. W przypadku powstania trwałych
zabagnień i zbiorników wodnych należy rozważyć ich pozostawienie i odpowiednie ukształtowanie otoczenia akwenu.
• Decyzje powinny w dokładniejszy sposób określać docelową rzeźbę terenu uwzględniającą jego pierwotne ukształtowanie.
Celowe jest podawanie wysokości npm dla co najmniej kilku skrajnych punktów wyrobiska.
• Naturalne obniżenia terenu, zabagnienia itp. nie stanowią gruntów zdegradowanych czy też „niekorzystnie przekształconych” i nie wymagają rekultywacji.
• Należy pilnować czy nie doszło do zajmowania terenów przyległych do wyrobiska, a zwłaszcza zasypywania naturalnych
obniżeń, dolin rzecznych, rowów melioracyjnych itp.
• Przy podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu odpadów wydobywczych do przetwarzania poprzez wypełnianie wyrobisk należy opierać się o aktualne wyniki badań właściwości fizykochemicznych odpadów w odniesieniu do wartości z rozporządzenia
o standardach gleby. Dotyczy to zawartości substancji w odpadach oraz w wyciągach wodnych. W razie potrzeby warto domagać
się pełnych danych (zwłaszcza nt. wyciągów wodnych w sytuacji występowania przekroczeń w suchej masie)1.Ze względu na
zachodzące w czasie zmiany tych właściwości w przypadku decyzji o kilkuletnim okresie realizacji należałoby wydawać decyzje
warunkowe i analizować cyklicznie wyniki badań odpadów, np. w cyklu sześcio- lub dwunastomiesięcznym z zastrzeżeniem
możliwości wstrzymania decyzji w przypadku wystąpienia przekroczeń.
• Przy wystąpieniu w odpadach przekroczeń względem norm z Rozporządzenia o standardach gleb nie powinno się uznawać
ich za „naturalne” w nawiązaniu do par. 1 ust. 4
• Rekultywacje muszą służyć odzyskaniu użytecznego rolniczo lub przyrodniczo gruntu, a nie produkcji kolejnych zdegradowanych nieużytków. Konieczna jest wnikliwa weryfikacja warstwy glebowej, kontrola miąższości, jakości użytego materiału,
efektywności zabiegów agrotechnicznych.
• Niedopuszczalne jest pozostawianie powierzchni zwałowisk bez odpowiedniego przykrycia zabezpieczającego przed
czynnikami atmosferycznymi. W przypadku wypełnienia tylko fragmentu wyrobiska utworzone z odpadów skarpy powinny być
przykryte warstwą ochronną.
• Potrzebna jest dużo większa częstotliwość kontroli i wizji lokalnych, w tym niezapowiedzianych – zwłaszcza dotyczących
ew. obecności innych odpadów, pozostawiania nierozplantowanych pryzm i nieosłoniętych powierzchni.
• „Odbiór” rekultywacji powinien być podzielony na etapy:
I – po wykonaniu półki ochronnej dla wód, jeśli jest wymagana,
II – po zakończeniu wypełniania odpadem,
III – po zakończeniu rekultywacji biologicznej.
Inaczej brak jest możliwości weryfikacji prawidłowości realizacji.
n
1

por. cz III niniejszego wydawnictwa

Odpady górnictwa węgla kamiennego, zagrożenia
i ochrona środowiska – przegląd literatury
ZBIGNIEW MIRKOWSKI, JAROSŁAW BADERA
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi

1. Wstęp

Wydobywanie węgla kamiennego oraz jego przeróbka wiążą się z powstawaniem znacznej ilości odpadów mineralnych.
Spadek wydobycia węgla kamiennego w Polsce oraz wdrażane
na kopalniach programy minimalizacji wytwarzanych odpadów
powodują, że ilość powstających odpadów systematycznie spada
z 50-60 mln ton w latach 90-tych do 33,7 mln ton obecnie (GUS,
2013, Galos, Szlugaj, 2014). Mimo to górnictwo węgla kamiennego
wciąż pozostaje jednym z największych wytwórców odpadów
przemysłowych w Polsce. Większość odpadów powstaje na
Górnym Śląsku, a jedyna kopalnia w Lubelskim Zagłębiu Węglowym – Bogdanka – wytwarza ich 4,7 mln ton rocznie. Więk18

szość odpadów (28,6 mln t) została poddana odzyskowi, co nie
oznacza jeszcze ich gospodarczego wykorzystania. Większość
z tych odpadów poddano odzyskowi poprzez tworzenie „budowli
krajobrazowych”, jak od jakiegoś czasu niektórzy określają składowiska odpadów górniczych.
Tak czy inaczej, część odpadów deponowana jest na powierzchni terenu oddziałując negatywnie na szeroko rozumiane
środowisko. Zajmowane są nowe obszary, z czym wiąże się
zmiana ukształtowania powierzchni terenu, a forma jej dotychczasowego użytkowania ulega względnie trwałej zmianie. Zanieczyszczone zostaje lokalne środowisko wodne, gleby, w wyniku
okresowego pylenia także powietrze. Pośrednio oddziaływania
te mogą przenosić się na organizmy żywe (por. Pietrzyk, Sokulska, 1995). W świadomości mieszkańców składowiska odpadów
zagrażają jakości ich życia, a hałas i inne oddziaływania towarzyszące pracy urządzeń stanowią subiektywną uciążliwość
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(Sokół, Tabor, 1996). Potencjalne oddziaływania zaznaczają się
także w odniesieniu do wszystkich form ochrony przyrody, stanowiąc przedmiot zainteresowania organizacji ekologicznych.
Tak więc dążyć należy do eliminacji lub ograniczania wszelkich
potencjalnych oddziaływań w duchu zrównoważonego rozwoju
– zarówno w skali lokalnej, regionalnej, jak i ogólnokrajowej.
Celem niniejszego opracowania jest przegląd dostępnej
literatury i opracowań w zakresie oddziaływania odpadów powęglowych oraz metod ich minimalizacji. Skupiono się na pracach
dotyczących problematyki krajowej, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW), natomiast
informacje bibliograficzne o publikacjach autorów zagranicznych
potraktowano jako uzupełnienie. Tym niemniej stwierdzić należy,
że to właśnie w Polsce badania nad odpadami powęglowymi
prowadzone są na szczególnie dużą skalę, a ich wyniki prezentowane są w renomowanych czasopismach naukowych.
Jest to rezultatem większego znaczenia węgla kamiennego dla
krajowej energetyki w porównaniu z innymi krajami Europy,
przy jednocześnie podobnych uwarunkowaniach geologicznych,
techniczno-ekonomicznych, przestrzenno-środowiskowych
i prawnych. Z kolei u pozaeuropejskich producentów węgla
kamiennego uwarunkowania te są na ogół wyraźnie odmienne.
Opracowanie to nie jest również wyczerpującym kompendium
wiedzy. Jego celem jest głównie zasygnalizowanie źródeł, w oparciu o które można pogłębiać zainteresowanie tematem w odniesieniu do poszczególnych, specyficznych zagadnień cząstkowych. Tak więc obszerny spis literatury stanowi ważną część
niniejszego opracowania. Z uwagi na znaczną liczbę publikacji
skupiono się na pozycjach klasycznych (kamieniach milowych
w zakresie badania odpadów), publikacjach najnowszych oraz takich, które w opinii autorów mają największą wartość. Pominięto
natomiast wiele pozycji, do których dostęp jest utrudniony lub są
one praktycznie nieosiągalne (niektóre materiały konferencyjne,
opracowania niepublikowane itp.). Ponadto autorzy ograniczają
się do zaprezentowania zasadniczych wniosków zawartych
w poszczególnych opracowaniach, nie oceniając poszczególnych
publikacji pod względem prawidłowości zastosowanej metodyki,
czy zasadności interpretacji – w większości przypadków są to
artykuły recenzowane, tak więc kwestie te były już wcześniej
weryfikowane przez innych specjalistów.
Zauważyć należy, że większość dostępnych opracowań dotyczy zwałowisk, czyli tzw. obiektów unieszkodliwiania odpadów.
Z uwagi na charakter projektu realizowanego przez Towarzystwo
dla Natury i Człowieka, autorzy podkreślili także aspekty wykorzystania odpadów do różnorodnych celów poza zwałowiskami
– niwelacji terenu, rekultywacji wyrobisk popiaskowych, robót
drogowych oraz inżynieryjnych. Tak czy inaczej można założyć,
że oddziaływania odpadów na otoczenie są zbliżone niezależnie
od formy ich zagospodarowania.

2. Odpady górnictwa węgla kamiennego

(pełna wersja rozdziału dostępna pod adresem www.skalaplonna.ekolublin.pl)

2.1 Pochodzenie i klasyfikacje

Z działalnością górnictwa węgla kamiennego nierozerwalnie
związane jest generowanie odpadów. Przyjmuje się, iż wydobyciu
jednej tony węgla towarzyszy powstawanie około 400 kg odpadów (Strzyszcz, Harabin, 2004), a według innych szacunków
ilości wytwarzanych odpadów mogą zawierać się w przedziale od
www.ekolublin.pl

200 do 400 kg (Ostrowski, 2001; Koperski, 2008). Stosunek ilości
odpadów do wydobycia węgla w poszczególnych kopalniach jest
zróżnicowany, co wynika z odmienności budowy geologicznej
oraz technicznych uwarunkowań eksploatacji i przeróbki węgla.
Odpady górnictwa węgla kamiennego ze względu na źródło
pochodzenia możemy najogólniej podzielić na górnicze i przeróbcze. Odpady górnicze (wydobywcze sensu stricto) określane
mianem dołowych skał płonnych (Ostrowicz, 1969) lub odpadów
skalnych (Kotowski, 2006), powstają w trakcie prowadzenia
robót udostępniających i przygotowawczych. (...)
Odpady przeróbcze to grupa odpadów powstających (w przeciwieństwie do odpadów górniczych) na powierzchni, związanych z procesami wzbogacania węgla kamiennego. Odpady te
stanowią około 94 % ogólnej masy odpadów górnictwa węgla
kamiennego (Rosik-Dulewska, 2006) Odpady przeróbcze możemy podzielić na kilka grup w zależności od zastosowanej
technologii wzbogacania:
– odpady ze wzbogacania ręcznego,
– odpady z osadzarek wodnych,
– odpady ze wzbogacalników z cieczą ciężką,
– odpady poflotacyjne (z flotacji mułów),
– odpady mułowe (Ostrowski, 2001; Kotowski, 2006).
(...)
Wzbogacanie węgla kamiennego jest obecnie powszechnie
stosowanym procesem w praktycznie wszystkich zakładach górniczych, mającym na celu stworzenie produktu odpowiadającemu
wymaganiom odbiorcy głównie w zakresie wartości opałowej
oraz zawartości popiołu i siarki. Węgiel surowy (niewzbogacony)
często nie spełnia tych wymagań i zmusza do dostosowania
jakości węgla poprzez usunięcie ziarn skał płonnych, pirytów
lub piasku z podsadzki hydraulicznej. Obecność skał płonnych
w obrębie urobku węglowego wynika najczęściej z: występowania przerostów łupków ilastych i węglowych w obrębie pokładu
węgla, przybierek skał stropowych i spągowych lub obrywów
skał stropowych w trakcie urabiania pokładu węgla. W procesie
wzbogacania węgla wykorzystuje się różnice w gęstości ziarn
czystego węgla i ziarn skał płonnych oraz pirytów, stąd określenie
metod wzbogacania mianem grawitacyjnych (Blaschke, 2009).
W zakładach wzbogacania węgiel surowy początkowo poddawany jest wstępnej klasyfikacji i rozdzieleniu na dwie klasy
ziarnowe – powyżej i poniżej 20 mm. Węgiel o uziarnieniu powyżej 20 mm poddawany jest wzbogacaniu w cieczach ciężkich,
stanowiących zawiesinę wodną z bardzo drobno zmielonym magnetytem (obciążnik), co zwiększa ciężar właściwy cieczy do 1,8
g/cm3. Wzbogacanie przeprowadza się w płuczkach ziarnowych,
wykorzystujących najczęściej wzbogacalniki zawiesinowe Disa
. W wyniku wzbogacania uzyskuje się najczęściej dwa produkty
koncentrat węglowy i gruboziarniste odpady (Poznański, 2004).
W kopalni Bogdanka ze względu na duży udział skał ilastych
i ich znaczną rozmywalność uzyskuje się jeszcze dodatkowo
produkt pośredni, który jest kierowany do dalszego wzbogacania
w płuczce miałowej (Bieńko, 2004)
(...)
2.2. Skład petrograficzny, mineralny i chemiczny
Podstawowym źródłem pochodzenia odpadów górnictwa
węgla kamiennego w Polsce są skały budujące wraz z pokładami
węglowymi górnokarbońskie serie węglonośne Dolnośląskiego,
Górnośląskiego i Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Pod względem litologicznym są to klastyczne skały osadowe zaliczane
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głównie do iłowców, mułowców, i piaskowców, a w mniejszym
stopniu do zlepieńców. Udział typów skał w seriach poszczególnych zagłębi węglowych jest różny. Generalizując stwierdzić
można, że w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym dominują mułowce oraz skały gruboklastyczne, czyli piaskowce i zlepieńce,
w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym występują iłowce, mułowce i piaskowce, natomiast w Lubelskim Zagłębiu Węglowym
przeważają mułowce i iłowce (Konstantynowicz, 1994). Osady
węglonośne charakteryzują się bardzo dużą zmiennością, a zatem występowanie poszczególnych typów skał może być zróżnicowane w profilu pionowym oraz lateralnie, co przekłada się
na różnice w składzie petrograficznym wytwarzanych odpadów
(Strzyszcz, Harabin, 2004).
Skały ilaste są poza piaskowcami najważniejszymi skałami
w utworach karbonu węglonośnego i występują we wszystkich
seriach litostratygraficznych (Kuhl, 1955). W niektórych warstwach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego skały ilaste nawet
mogą dominować nad piaskowcami, a w utworach Lubelskiego
Zagłębia Węglowego udział skał ilastych w większości profili
może przekraczać 60 % (Kozłowski, 1984). Skały ilaste zwykle
towarzyszą występowaniu pokładów węglowych, stanowiąc
bardzo często ich bezpośrednie utwory stropowe i spągowe.
Następstwem tej prawidłowości jest ich bardzo wysoki udział
w odpadach górnictwa węgla kamiennego (około 70 %) i dominacja w odpadach przeróbczych (Rosik-Dulewska, 2006).
Pod względem składu mineralnego skały ilaste odznaczają
się dużą zmiennością, a do najczęściej spotykanych zaliczamy
iłowce kaolinitowe (łupki ilaste), iłowce kalonitowo-illitowe
(łupki plastyczne) i kalolinitowo-serycytowo-kwarcowe (łupki
ilasto-piaszczyste). Dodatkowo skały ilaste mogą się charakteryzować zróżnicowanym stopniem zapiaszczenia, obecnością
węgla i szczątków flory karbońskiej oraz obecnością konkrecji
syderytowych (Kozłowski, 1984).W zależności od składu mineralnego i stopnia zdiagenezowania skały ilaste mają różne cechy
fizyczne i technologiczne (Rosik-Dulewska, 2006), co jest istotne
w aspekcie ich składowania i gospodarczego wykorzystania.
Odrębną grupą skał ilastych są łupki węglowe i iłowce węgliste zbudowane z materii węglowej i mineralnej, stanowiące
ogniwo przejściowe między węglem, a skałą płonną.
Mułowce, zwane w górnictwie łupkami piaszczystymi zbudowane są z ziarn mineralnych o wielkości od 0,005 do 0,1 mm.
W składzie mineralnym dominuje kwarc (40-60 %), a resztę
stanowią skalenie, łyszczyki, chloryty, kaolinit i minerały węglanowe. Wyróżniamy dwie odmiany mułowców: mułowce normalne oraz mułowce syderytyczne, zawierające większe ilości
węglanów w postaci syderytu i ankerytu, co przekłada się na
wzrost własności fizyko-mechanicznych (Kuhl, 1955). Mułowce
lokują się głównie w odpadach przeróbczych, lecz ich udział nie
przekracza 40 % (Rosik-Dulewska, 2006).
Piaskowce to skały, w których ziarna zasadniczego składnika
mają wielkość od 0,1 do 2,0 mm. Występują głównie dwie odmiany
piaskowców: kwarcowe, których podstawowym budulcem są
ziarna kwarcu oraz arkozowe, składające się z ziarn skaleni. (...)
Udział piaskowców w odpadach górnictwa węgla kamiennego
zawiera się w granicach 13-15 % (Rosik-Dulewska, 2006). (...)
Skład mineralny odpadów górnictwa węgla kamiennego
nawiązuje do udziału poszczególnych skał karbońskich w odpadach. Bezwzględnie dominują minerały ilaste illit (28-82 %)
i kaolinit (9-65 %), a w mniejszych ilościach występuje kwarc
(3-37 %), chloryt (do 10 %) oraz piryt (Skarżyńska, 1997). Inne
20

siarczki metali (galena – Pb, sfaleryt – Zn, chalkopiryt – Cu,
także markasyt – Fe) pojawiają się raczej lokalnie, w ilościach
śladowych. W odpadach występują również skalenie potasowe
i plagioklazy oraz muskowit (Bzowski, 2013).
Skład chemiczny odpadów górnictwa węgla kamiennego jest
odbiciem składu petrograficznego skał karbońskich. W odpadach
dominuje krzemionka (SiO2), której zawartość może wynosić
od 34,7 do 66,9 % w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (Rosik-Dulewska, 2006), i w podobnym zakresie w odpadach kopalni
Bogdanka (Kozłowski, 1984; Bzowski, Dawidowski, 2013). Kolejnym istotnym składnikiem jest tlenek glinu (Al2O3), którego
zawartość może średnio wynosić około 21 %. Z innych komponentów chemicznych odpadów wymienić można: tlenki żelaza
(0,9-12,9 %) i tlenek potasu (2,0-4,2 %), a wśród składników
o zawartościach sięgających 1-2 % tlenek wapnia, sodu i tytanu.
Sposobem oceny zmienności składu chemicznego odpadów jest
porównywanie wskaźników obrazujących stosunek zawartości
Al2O3 do SiO2 oraz sumy zawartości sodu i potasu w stosunku do
zawartości Al2O3 (Bojarska, Bzowski, 2012; Bzowski, Dawidowski,
2013; Strugała i in., 2014). Obowiązek prowadzenia badań składu
chemicznego odpadów przez kopalnie powoduje, iż dysponujemy
ogromną bazą danych, która umożliwia monitorowanie w długim
przedziale czasowym właściwości odpadów (Bzowski, 2014). Na
podstawie tych wyników można stwierdzić, że odpady nie wykazują istotnych zmian składu chemicznego, a jedynie niewielkie
zróżnicowanie można obserwować w przypadku tlenków wapnia
i magnezu oraz siarki (Bzowski, Dawidowski, 2013).
W ramach monitoringu odpadów górnictwa węgla kamiennego prowadzone jest także oznaczanie zawartości pierwiastków,
których dobór wynika głównie z przepisów i norm dotyczących
zagospodarowania odpadów. Z oznaczanych pierwiastków
(As, Ba, Cr, Sn, Zn, Cd, Co, Cu, Mo, Ni, Hg) większość występuje
w ilościach śladowych – od granicy oznaczalności do niecałych
100 mg/kg. Najwyższe wartości są odnotowywane w przypadku
baru, którego zawartości kształtują się w zakresie od 270 do
762 mg/kg w odpadach z kopalni Bogdanka (Bzowski i in., 2010),
a lokalnie w GZW mogą nawet dochodzić do blisko 3000 mg/kg
(Grabowska, Sowa, 1999a). Dla porównania średnia zawartości
tego pierwiastka w odpadach z zagłębia Douro (Portugalia)
również kształtuje się na poziomie 550 mg/kg1. Podwyższone
wartości w odpadach z Bogdanki wykazują również chrom (do
132 mg/kg) i cynk (do 161 mg/kg), którego większe zawartości
(do 332 mg/kg) notuje się w odpadach z GZW (Grabowska, Sowa,
1999a). Z innych pierwiastków śladowych w odpadach z GZW
można stwierdzić podwyższone zawartości manganu (do 1360
mg/kg). Badanie obecności rtęci pokazuje, iż zawartości tego
toksycznego pierwiastka w odpadach nie przekraczają 0,3 mg/
kg, co jest wartością znacznie poniżej dopuszczalnych zawartości (Klojzy-Karczmarczyk, Mazurek, 2014). Interesujące jest
występowanie w odpadach wzbogacania węgli tzw. pierwiastków krytycznych, czyli pierwiastków o bardzo ograniczonych
zasobach – stwierdzono np. ponadklarkowe zawartości berylu,
galu i kobaltu (Strugała i in., 2014). W odpadach górnictwa węgla
kamiennego stwierdzić można także nieco podwyższone zawartości radioaktywnych izotopów potasu, uranu i toru, których
obecność jest związana z występowaniem fosforanów, monacytu
i cyrkonu (Michalik, 2006; Rubin, 2005).
1
Średnie koncentracje innych metali toksycznych w odpadach z tego zagłębia (As –
55; Pb – 39,5; Cd – 0,3) są niewielkie lub kształtują się na poziomie granicznym.
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Zawartości potasu, wapnia, magnezu, azotu i fosforu w odpadach są ważne dla prowadzenia rekultywacji z użyciem odpadów,
szczególnie z zastosowaniem metody bezglebowej (Strzyszcz,
2004). Zawartość potasu jest odpowiednio wysoka (Bojarska,
Bzowski, 2012), natomiast pozostałe pierwiastki występują
w ilościach niedostatecznych, szczególnie dotkliwy jest niedobór
wapnia (Strzyszcz, 2004).
Zawartość węgla w odpadach jest zróżnicowana i może
wynosić od 1 do ponad 20 % przy zawartości średniej 9,4 %.
Obecność węgla stwarza potencjalne zagrożenie aktywnością
termiczną odpadów w przypadku ich składowania lub użycia do
robót inżynieryjnych i rekultywacji (Bojarska, Bzowski, 2012).
Procesy wietrzenia zdeponowanych odpadów powodują
zmiany w składzie mineralnym, przejawiające się głównie w rozkładzie węglanów i pirytu. Szacuje się, że redukcja pirytu w ciągu
kilkunastu lat może sięgać 90 %. Efektem wietrzenia jest również
wzrost zawartości chlorytu, który powstaje w wyniku rozkładu
skaleni, illitu i mik (Bzowski, Zawiślak, 2005; Gwoździewicz,2012).
Skład mineralny i chemiczny odpadów ulega znacznym modyfikacjom wskutek aktywności termicznej zdeponowanych
odpadów. W strefach umiarkowanie przeobrażonych okruchy
materiału zachowały pierwotne struktury skał, jednak zmieniło
się zabarwienie z szarego i czarnego na ceglaste, co wynika
z utlenienia minerałów żelaza i powstania hematytu. Również
kaolinit pod wpływem temperatury uległ dehydratacji i przeszedł
w metakaolinit. W strefach intensywnie przeobrażonych termicznie materiał skalny uległ spieczeniu i sklejeniu w jednorodną
masę. Większość minerałów (minerały ilaste, węglany) uległa
termicznym przeobrażeniom lub rozpadowi. Charakterystyczna dla tych stref jest obecność szkliwa. W wyniku resublimacji
gazów pożarowych powstają salmiak rodzimy, siarka rodzima
oraz związki organiczne (Nowak, 2014).
2.3. Podstawowe formy zagospodarowania
Powszechnym kierunkiem wykorzystania odpadów jest ich
zastosowanie do rekultywacji, niwelacji terenu i likwidacji wyrobisk po eksploatacji surowców skalnych. Odpady wykorzystane do tego rodzaju przedsięwzięć muszą spełniać określone
przepisami wymagania w zakresie składu chemicznego (patrz
rozdz. 4). Kopalnie masowo zagospodarowują odpady poprzez
wypełnianie terenów przekształconych działalnością górniczą
(niecki osiadań, zapadliska) oraz do utwardzania powierzchni
terenów przeznaczonych do zagospodarowania (Gruszka, Pruciak-Karasek, 2011). Istotnym warunkiem wykorzystania odpadów
do rekultywacji i niwelacji jest minimalizacja zjawisk termicznych
związanych z procesami utleniania substancji węglowej i pirytu.
Brak jednoznacznych wytycznych w tym zakresie dla tych form
zagospodarowania odpadów sprawia, że dla każdego obiektu
należy określać indywidualne warunki techniczne (Dulewski i in.,
2010). Podstawą profilaktyki przeciwpożarowej jest deponowanie odpadu warstwami i zagęszczanie (Tabor i in., 1995; Bieczek,
2007a). Ponadto zaleca się wykorzystanie odpadów elektrownianych (popioły lotne, żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe,
odpady z odsiarczania spalin) w formie ekranów w bryle odpadów
lub rozprowadzenie rowami chłonnymi (Durczyński, Urbański,
1996; Bieczek, 2007b). Zastosowanie odpadów z elektrowni ogranicza również ługowanie odpadów i migrację zanieczyszczeń do
wód gruntowych (Tabor i in., 1995). W celu poprawy zagęszczenia
odpadów można również stosować bardzo drobnoziarniste
odpady flotacyjne (Grabowska, Sowa, 1999a). Obecność skał
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ilastych, które łatwo ulegają dezintegracji, sprzyja zagęszczaniu
odpadów oraz zwiększa zdolność buforowania środowiska.
Szczególnie korzystne parametry posiadają odpady wytwarzane
przez kopalnię Bogdanka, które dzięki tym właściwościom są
dobrym materiałem do rekultywacji bezglebowej (Bzowski, Zawiślak, 2000). Szczegółowe wytyczne sformułowane zostały dla
niwelacji niecek osiadań z wykorzystaniem odpadów z kopalni
Bogdanka. Opracowanie określa sposób przeprowadzenia prac
w poszczególnych etapach, z uwzględnieniem ochrony wód,
regulacją stosunków wodnych oraz społecznych i środowiskowych aspektów biologicznej rekultywacji i zagospodarowania
terenu (Bzowski i in., 2010 – patrz rozdz. 3.2).
Odpady wydobywcze i odpady gruboziarniste ze wzbogacania z bieżącej produkcji lub zdeponowane na składowiskach
mogą stanowić potencjalny materiał wykorzystywany jako kruszywo lub masy skalne w budownictwie drogowym i robotach
inżynieryjnych. Odpady są wykorzystywane przede wszystkim
w robotach ziemnych przy inwestycjach drogowych, które charakteryzują się znaczną materiałochłonnością. W budownictwie
drogowym odpady są głównie wykorzystywane do formowania
nasypów i skarp (poniżej strefy zamarzania i powyżej poziomu
wód) oraz do niwelacji terenu (Kozioł, Uberman, 1996; Sybilski,
2004). Zastosowanie odpadów wymaga określenia własności
fizyko-mechanicznych i chemicznych, parametrów geotechnicznych oraz aprobaty technicznej dopuszczającej użycie odpadów
dla danej inwestycji (Adamczyk, Mzyk, 2002; Bzowski, 2011).
Odpady zawierające znaczne ilości węgla oraz skał ilastych
podatnych na rozmywanie nie powinny być stosowane w tego
typu inwestycjach (Kozioł, Uberman, 1996). Formowanie nasypów
z odpadów powinno odbywać się przy zastosowaniu odpowiedniego zagęszczenia odpadów, co pozwoli na ograniczenie
drenażu i erozji oraz zminimalizuje ewentualną aktywność
termiczną (Sybilski, 2004).
(...)

3. Wpływ na środowisko oraz techniczne
i organizacyjne sposoby zapobiegania
negatywnym oddziaływaniom
3.1. Atmosfera
Odpady górnictwa węgla kamiennego w trakcie przemieszczania, składowania i technicznej rekultywacji podlegają działaniu czynników atmosferycznych. W wyniku działania słońca
i wiatru powierzchnia odpadów wysycha, co prowadzi do wzmożonej emisji pyłów. Wielkość sił emisji jest funkcją wymiarów,
kształtu i gęstości cząsteczek pyłu, a także sił adhezji na nie
działających. Emisja jest również uzależniona od prędkości wiatru i turbulencji (Kotowski, 2006). Dostęp powietrza do wnętrza
bryły składowanych odpadów powoduje utlenianie substancji
węglowej oraz mineralnej, a w konsekwencji emisję: CO, CO2,
NOx, SO2, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
oraz CxHy. Wzmożona emisja pyłów i gazów występuje w trakcie
transportu i przy deponowaniu odpadów oraz podczas prowadzenia prac rekultywacyjnych (Pikoń, Bugała, 2007). Procesy
utleniania materii węglowej powiązane z utlenianiem pirytu
(reakcja egzotermiczna) prowadzić mogą do zjawiska samozagrzewania się odpadów i wytworzenia temperatury krytycznej
zapłonu węgla. W wyniku samozapalenia się odpadów dochodzi
do powstania pożaru endogenicznego. Procesy termiczne mogą
być także inicjowane przez źródła zewnętrzne (pożary egzoge21
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niczne), najczęściej wywołane w trakcie zagospodarowania lub
rekultywacji odpadów (Dulewski i in., 2010). Aktywne termicznie
i zapożarowane zwałowiska odpadów są źródłem wzmożonej
emisji gazów, wśród których występują: dwutlenek węgla, tlenek
węgla, dwutlenek siarki, siarkowodór, amoniak, chlor oraz para
wodna (Falcon, 1986; Adamczyk, Białecka, 1999; Różański, 2009).
Zdecydowanie najgroźniejsze z pewnością są jednak związki
WWA o potwierdzonych własnościach kancerogennych (Kuna-Gwoździewicz, 2013).
3.2. Hydrosfera
Kwestia wpływu odpadów powęglowych na wody podziemne i powierzchniowe jest zagadnieniem kluczowym nie tylko
z punktu widzenia możliwości bezpośredniego wykorzystania
wód przez człowieka, ale także z uwagi na pośrednie oddziaływania potencjalnych zanieczyszczeń na biosferę, w szczególności
ekosystemy terenów podmokłych.
W Polsce pierwsze obszerne i nowoczesne opracowania
w zakresie wpływu odpadów powęglowych na środowisko
wodne datują się na lata 80. ubiegłego wieku (Twardowska, 1981;
Szczepańska, Twardowska, 1986, 1987; Szczepańska, 1987; Herzig
i in., 1986; Twardowska i in., 1988). Dotyczyły one głównie skał
karbońskich gromadzonych na zwałowiskach Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego (GZW), w mniejszym stopniu odpadów
z Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW)2.
Część doświadczalna objęła badania mineralogiczno-strukturalne, mikrobiologiczne, fizyko-chemiczne i lizymetryczne.
Przeprowadzono także rozpoznanie hydrologii zwałowisk i warunków przenikania powietrza. W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i terenowych skonstruowano matematyczny model
ługowania odpadów i transportu składników rozpuszczalnych
(w środowisku suchym i podtopionym), ze szczególnym uwzględnieniem parametrów kinetycznych. Wyniki przeprowadzonych
badań świadczą, iż heterogeniczność odpadów i zróżnicowanie
warunków hydro(geo)logicznych wpływają na zróżnicowanie
charakteru i stopnia oddziaływania na środowisko wodne.
Pierwszym z czynników decydujących o skali oddziaływania
odpadów na środowisko wodne jest rodzaj i zawartość składników rozpuszczalnych w świeżym odpadzie. Są to głównie
chlorki, a także pierwotne siarczany – ich koncentracja jest
generalnie niewielka, na łączną ilość tych składników wpływa
jednak masa zgromadzonych odpadów. Zdecydowanie większe
znacznie mają składniki rozpuszczalne powstałe w wyniku
procesów fizyko-chemicznych zachodzących po zdeponowaniu
odpadu (wietrzenie). Są to głównie produkty rozpadu reaktywnych siarczków (głównie żelaza), takie jak siarczany i kwas
siarkowy. Buforujące (neutralizujące, stabilizujące) działanie
mogą mieć natomiast minerały ilaste, a zwłaszcza węglany
wapnia i magnezu (zasadniczą rolę odgrywa w tym przypadku
tzw. pojemność jonowymienna).
Kolejny czynnik to dostępność wody ługującej oraz zasięg
i pojemność strefy aeracji w obrębie bryły zwałowiska, co z kolei
uwarunkowane jest przepuszczalnością odpadów i intensywnością wymiany wody. Skala i zasięg transportu zanieczyszczeń
poza bryłę składowiska zależą natomiast od budowy geologicznej
podłoża i przedpola oraz warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych całego obszaru. W rezultacie ługowania (chemicz-

nego i biochemicznego) składników rozpuszczalnych stężenia
jonów Cl- oraz SO42- w wodach porowych, wolnych i wyciekach
z odpadów liczących kilka-kilkanaście lat przekraczać mogą
wartości dopuszczalne dla wód pitnych nawet w przypadku
składowisk o stosunkowo niewielkiej miąższości (1,5-2 m). Jak
zauważa A. Morawiec (1987), ilość substancji rozpuszczonych
w wodzie pozostającej w kontakcie z odpadami wzrasta aż 150
razy, a przewodność elektryczna 10-krotnie. Generalnie jednak
zdolność zakwaszająca i buforująca odpadów jest zróżnicowana,
co wpływa na niejednolity charakter i stopień ich oddziaływania
na środowisko wodne.
W oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i terenowych
oraz programy komputerowe stworzono model matematyczny
umożliwiający prognozowanie ruchu wody, ługowania, transportu i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (Twardowska
i in., 1988). Model taki umożliwia wieloletnią prognozę wpływu
odpadów na środowisko wodne w każdym konkretnym przypadku
decyzji lokalizacyjnej. Przede wszystkim określono zalecenia do
projektowania zwałowisk, obejmujące:
– rozpatrzenie kilku wariantów i wybór optymalnej lokalizacji
(z uwzględnieniem aspektów środowiskowych),
– kształt bryły składowiska (w świetle przeprowadzonych
badań koncepcja płytkich zwałowisk podpoziomowych nie jest
uzasadniona, gdyż nadmierne rozwinięcie powierzchni w stosunku do objętości sprzyja szybkiemu wypełnianiu się pojemności
sorpcyjnej oraz stwarza optymalne warunki do transportu zanieczyszczeń3; korzystniejsze są wysokie zwałowiska centralne
o kształcie stołowym),
– zapewnienie szczelności części bryły w stosunku do wody
i powietrza (lokalizacja na naturalnie nieprzepuszczalnym podłożu, odmienny sposób formowania bryły wewnętrznej i płaszcza
zewnętrznego, wprowadzanie dodatkowych warstw izolujących,
zagęszczanie mechaniczne, obudowa biologiczna odpowiednimi
gatunkami roślin),
– kontrolowany system wymiany wody w zwałowisku i drenażu wycieków (studnie rurowe wyposażone w filtry, rowy
opaskowe, zbiorniki retencyjno-odparowujące),
– monitoring wód w zasięgu oddziaływania składowiska.
Zdaniem I. Twardowskiej (inf. ustna, 2015) zasadnicze wnioski
wypływające z badań i modelowań przeprowadzonych w latach
80. dla składowisk odpadów pozostają nadal aktualne. Analogiczny charakter wpływu na środowisko mają także odpady stosowane do niwelacji i rekultywacji (Morawiec, 1987). W następnych
latach kontynuowano badania, uszczegóławiając je w odniesieniu
do zagadnień cząstkowych lub wybranych obiektów, rozszerzając jednocześnie zakres regionalny o badania odpadów z LZW.
Wpływ składowiska skał płonnych kopalni Bogdanka na
wody podziemne i powierzchniowe analizowała m.in. A. Majka-Smuszkiewicz (1995). Według J. Borowca i J. Magierskiego
(1991), J. Borowca i J. Gajdy (1993/94) oraz J. Borowca i in. (2002)
obserwowane w LZW zmiany środowiska wodnego zachodzące
pod wpływem odpadów, aczkolwiek zauważalne, mają powolny
przebieg. Zdaniem tych autorów materiał odpadowy górnictwa
węgla w LZW jest względnie nieszkodliwy, stanowiąc jednocześnie źródło wapnia, a także pewnych ilości K, Mg, Zn i Cu.
Bardziej szczegółowymi badaniami (Dawidek, Piszcz, 2001)
objęto m.in. wpływ odpadów na zlewnię dolnej Świnki, w obrębie

2
Głębienie szybów w LZW rozpoczęto w 1975, a pierwsza ściana badawcza
rozpoczęła wydobycie w 1982 r., toteż materiał badawczy w latach 80. był jeszcze
dość skromny.

3
Odmiennego zdania wydają się być K. Grabowska i M. Sowa (1999a), wg których
stopień zanieczyszczenia wód jest wprost proporcjonalny do ilości odpadów, ale odwrotnie proporcjonalny do powierzchni składowania.
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której odpady powęglowe (głównie przeróbcze, z dominującym
udziałem minerałów ilastych) wykorzystywano do wypełniania
wyrobisk po eksploatacji piasku i innych surowców skalnych.
Degradację jakości wód piętra czwartorzędowego notowano
w odległościach do 1 km od składowisk, gdzie stwierdzono podwyższoną zawartość składników antropogenicznych (chlorków,
siarczanów i sodu). Określono dynamikę ługowania i czas stabilizacji, a największe i najszybsze zmiany składu wód obserwowano
zgodnie z nachyleniem zwierciadła wód. Jak wykazały badania
modelowe, czas dopływu wody do cieków powierzchniowych
waha się od kilku do kilkudziesięciu lat zależnie od odległości
oraz zdolności podłoża do przewodzenia wody. Osady czwartorzędowe sorbując zanieczyszczenia, stanowią bowiem barierę
hydrogeochemiczną, która spowalnia migrację zanieczyszczeń.
Autorzy zwrócili uwagę, iż zmiany hydrochemiczne zlewni modyfikują także ustalony system równowagi w glebach i biosferze.
Podjęto się również oceny właściwości fizyczno-chemicznych
wody z rowu opaskowego wokół składowiska skały płonnej kop.
Bogdanka w kontekście jej gospodarczego wykorzystania (Czernaś
i in., 2003). Stwierdzono, że badane wody charakteryzują się znacznie lepszymi właściwościami fizyko-chemicznymi w porównaniu
z wodami odpadowymi z kopalń GZW, nie przekraczają norm dla
wody przemysłowej i mogą być wykorzystane gospodarczo, w tym
do nawadniania użytków zielonych (co wymaga jednak dalszych
badań z uwzględnieniem aspektów ekologicznych).
Prowadzono też badania odpadów z LZW wykorzystywanych
do rekultywacji (Bzowski, Zawiślak, 2005). Wykazały one, że
pod wpływem wietrzenia następuje dezintegracja ziarnowa,
skutkująca naturalnym zagęszczeniem odpadów i zmniejszeniem przepuszczalności dla wody. Ogranicza to powstawanie
siarczanów, ale nie zmniejsza wymywania Cl- i Na+. Wpływu
wietrzenia na parametry fizyko-chemiczne i migrację zanieczyszczeń dotyczą także prace M. Gwoździewicza (2011, 2012)
oraz M. Gwoździewicza i M. Bukowskiej (2012). Szczegółowymi
badaniami objęto skład chemiczny, uziarnienie, parametry filtracji i właściwości mechaniczne różnowiekowych odpadów
wydobywczych LZW. Przyjęto model pionowego zagęszczenia
odpadów wskutek wietrzenia i nacisku nadkładu. Wykazano,
że po upływie kilku lat odpady z kop. Bogdanka nabierają charakteru gruntu spoistego i słabo przepuszczalnego (typu gliny
piaszczystej). W związku z tym, w okresie kilku-kilkunastu lat
zaobserwowano postępujące zmniejszanie się współczynnika
filtracji odpadów od początkowego poziomu 10-3 m/s do 10-8
m/s, a na podstawie badań modelowych prognozuje się jego
dalszy spadek. W odróżnieniu od cech fizyko-mechanicznych,
skład chemiczny i mineralny odpadów zmienia się nieznacznie,
co wiąże się ze znikomym wpływem na środowisko zarówno
w etapie początkowym, jak i okresie wieloletnim.
Szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania odpadów
powęglowych LZW do niwelacji i rekultywacji, ze szczególnym
uwzględnieniem kwestii wodnych, zawarte zostały w opracowaniu Z. Bzowskiego i in. (2010), stanowiącym swego rodzaju
kompendium wiedzy na temat odpadów LZW i warunków ich
deponowania. Autorzy ci zalecają m.in.:
– Makroniwelację prowadzić należy w warunkach „suchy”,
przy poziomie wodonośnym na głębokości poniżej 1 m p.p.t.
w gruntach przepuszczalnych i 0,5 m p.p.t. w gruntach nieprzepuszczalnych; w przypadku występowania płytszych wód
gruntowych teren pokryć należy warstwą zagęszczonych odpadów wydobywczych o miąższości co najmniej 1 m. Nie zaleca
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się natomiast niwelacji terenów podmokłych związanych z występowaniem gruntów organicznych.
– Przed zdeponowaniem odpadów należy usunąć warstwą
glebową w celu jej późniejszego wykorzystania do rekultywacji
biologicznej.
– Odpady wydobywcze powinny być dobrze zagęszczone,
zwłaszcza w dolnej warstwie.
– Niecka powinna być wypełniana odpadami od jej osi w kierunku partii brzeżnych.
– Prace należy prowadzić szybko, celem uniknięcia efektów
wietrzenia i ługowania.
– Kształt powierzchni rekultywacyjnej powinien uwzględniać
nachylenie w kierunku lokalnej bazy drenażu, a w przypadku
przeznaczenia pod uprawy umożliwiać stagnowanie niewielkich
ilości wody.
Wskazano ponadto możliwe kierunki rekultywacji (z określeniem miąższości warstwy gleby lub piasku) oraz harmonogram
prac (przygotowanie terenu, rekultywacja techniczna, rekultywacja biologiczna, zagospodarowanie docelowe, monitoring
efektów rekultywacji).
Oczywiście znaczna część badań dotyczy składowisk odpadów w GZW, rzadziej w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym
(DZW) lub też posiada bardziej uniwersalny charakter. Warto
wspomnieć o szczegółowych badaniach nad zdolnościami buforującymi odpadów powęglowych (Twardowska, 1990) oraz
ich własnościami barierowymi w stosunku do jonów metali
ciężkich w roztworach (Jarosińska, Twardowska, 1991), czy też
nad migracją jonów chlorkowych w strefach aeracji składowisk
(Szczepańska, Krawczyk, 1994). Swoje dotychczasowe badania
podsumowały J. Szczepańska oraz I. Twardowska wraz z innymi
autorami (1997, 1999, 2007). Badania fizyko-chemiczne wód
odciekowych z odpadów kopalnianych węgla kamiennego i ich
wpływ na środowisko w aspekcie wykorzystania w budownictwie
ziemnym prowadzili m.in. J. Ratomski i A. Zapał (2002). Uwzględnienie stałej kontroli stężeń jonów Cl- i SO43- w środowisku ich deponowania przy wyborze sposobu zagospodarowania odpadów
(roboty inżynieryjne, niwelacja, składowanie powierzchniowe lub
podziemne) sugerują K. Grabowska i M. Sowa (1999b).
Według J. Różkowskiego i A. Chmury (1997, 2000) czas przesiąkania przez strefę aeracji składowisk z rejonu Rybnika jest
silnie zróżnicowany. Szybki przepływ zanieczyszczeń do cieków
powierzchniowych zależy od wielkości spadków hydraulicznych
i przepuszczalności środowiska porowego, a zwałowiska zlokalizowane w dolinach rzecznych stanowić mogą długotrwałe
ogniska zanieczyszczeń.
Znaczący wkład w rozwój badań nad wpływem odpadów
powęglowych na środowisko wodne wniosły niewątpliwie prace
S. Stefaniaka i I. Twardowskiej (2003ab; 2005 ab) oraz S. Stefaniaka (2006), nawiązujące do opracowań z lat 80. ubiegłego
wieku (Twardowska, 1981; Twardowska i in., 1988). Potwierdziły
one, że odpady te są materiałem niestabilnym, a ich składowiska stanowią ogniska zanieczyszczeń wód aktywne przez
dziesięciolecia. W pracach tych szczególną uwagę poświęcono
uwalnianiu się i migracji zanieczyszczeń ze składowisk odpadów redeponowanych po odzysku węgla, w tym oddziaływaniu
budowli inżynieryjnych wykonanych z takich odpadów na jakość
wód. Wykorzystano w tym celu wieloletnie badania monitoringowe oraz symulacje komputerowe (bilansu wodnego, kinetyki
utleniania się siarczków, migracji zanieczyszczeń). Stwierdzono,
że odzysk węgla z odpadów powoduje zmianę profilu hydro23
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chemicznego składowisk, intensyfikację rozkładu siarczków,
przy jednoczesnym wzroście buforującego działania minerałów
węglanowych, co prowadzi do neutralizacji pierwotnie kwaśnego
materiału. Z uwagi na niską zawartość metali w odpadach skał
karbońskich GZW nie stwierdzono uruchamiania większych
ilości pierwiastków toksycznych, nawet przy bardzo niskim
pH. Budowle inżynieryjne wykazują natomiast silne oddziaływania na wody podziemne z uwagi na wysoką mineralizację
siarczanową, co jest cechą charakterystyczną odpadów z GZW.
Niejako podsumowaniem dotychczasowych badań prowadzonych przez IPIŚ PAN są kolejne wspólne publikacje S. Stefaniaka
oraz I. Twardowskiej (2010, 2011). Kolejnym natomiast efektem
współpracy I. Twardowskiej oraz J. Szczepańskiej jest publikacja
dotycząca zdolności barierowych odpadów w stosunku do metali
migrujących wraz z wodami infiltracyjnymi (Szczepańska-Plewa
J. i in., 2012).
W podobnym czasie dynamiką generowania zanieczyszczeń
z odpadów powęglowych i jej wpływem na stan chemiczny
wód podziemnych zajmowała się M. Sarga-Gaczyńska (2007),
nawiązując do wcześniejszych prac J. Szczepańskiej i in. (1996).
Obiektem badań modelowych (w skali laboratoryjnej i terenowej)
było jedno ze składowisk GZW. Stwierdzono, że tempo rozkładu
siarczków rośnie wraz ze spadkiem wielkości ich ziarn, dostępem
tlenu i odczynem pH. Proces ługowania jest bardzo powolny,
a wskaźnik infiltracji oraz zawartość SO42- spadają wraz z upływem czasu. Czas połowicznego rozpadu siarczków wg badań
lizymetrycznych wynosi ok. 1000 dób i maleje wraz z wiekiem
odpadu. 99% siarczków zostaje wyługowanych w okresie do 20
lat. Potwierdziło się również, że proces odzysku węgla powoduje
ponowny wzrost stężeń Cl- i SO42- w roztworach.
Na wpływie odpadów wykorzystywanych w budownictwie
hydrotechnicznym i rekultywacji obwałowań rzek skupili się E.
Pertile i in. (2010). Na przykładzie rejonu Karviny (czeska część
GZW) stwierdzili oni, że zawartości rozpuszczonych węglowodorów i chlorków z uwagi na obecność jonów Ca+2 i Mg+2 oraz
zakres przewodnictwa elektrolitycznego wody (117-284 mS/m)4

nie wpływają negatywnie na ekosystem wodny. Badając zawartości wybranych składników w glebach i wodzie wokół jednego
z termicznie przekształconych składowisk odpadów stwierdzono
natomiast przekroczenie zawartości takich pierwiastków jak
Ba, Co, Cu, Cr, Zn, Pb i Ni w stosunku do lokalnego tła glebowego
(Hanak, Nowak, 2010).
Przykład innego składowisk odpadów powęglowych w GZW
pokazuje, że wyniki pomiarów zawartości metali ciężkich, chlorków i siarczanów w przepalonym łupku oraz wyciągach wodnych
nie przekraczają wartości 0,5 wartości dopuszczalnych (NDS).
Można więc przyjąć, że ryzyko negatywnego oddziaływania na
środowisko naturalne i człowieka jest na poziomie pomijalnym.
Wymywalność zanieczyszczeń z ocenianego kruszywa jest niższa od najwyższych dopuszczalnych wartości tych zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do wód i gleby, co pozwala
stwierdzić, iż kruszywo zalegające na badanym zwałowisku jest
ekologicznie bezpieczne (Korban, 2011).
Również K. Bojarska i Z. Bzowski (2012) potwierdzili, że
podstawowe jony (Na, K, Cl, SO4) wymywają się z odpadów GZW
w ilościach znacznie mniejszych niż wartości dopuszczalne dla
ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. Tym niemniej,
część odpadów wydobywczych może jednak (głównie z uwagi na
zawartość chlorków powyżej 100 mg/dm3) wpływać niekorzystnie na środowisko wodne. Zdaniem w/w autorów ich wykorzystanie do rekultywacji biologicznej powinno zostać ograniczone,
a wykorzystanie do niwelacji podlegać monitoringowi.
T. Suponik (2011) proponuje natomiast (na przykładzie wybranych cieków GZW) remediację wód podziemnych i powierzchniowych z zastosowaniem technologii PRB (ang. Permeable
Reactive Barrier). Polega ona na zmianie składu chemicznego
zanieczyszczonych wód poprzez wytrącenie metali i niemetali
za pomocą procesów biochemicznych (bakterie redukujące
siarczany), adsorpcji, zmiany potencjału redox oraz regulacji
pH. Materiałem aktywnym mogą być torf, zeolity lub metaliczne
Fe, którego wpływ na środowisko przyrodnicze jest stosunkowo
niewielki.
Wśród najnowszych opracowań wyróżnić można artykuł
K. Chudego i in. (2014), opisujący specyficzną sytuację w DZW,
czy też publikację M. Jabłońskiej-Czapli i in. (2014), poświęconą

4
Trwałe uszkodzenie komórek z powodu ciśnienia osmotycznego następuje przy
wartościach powyżej 3000 mS/m, jednak szkodliwe działanie zaznacza się już na niższym
poziomie.

Tabela 1. Stężenia wybranych zanieczyszczeń oraz odczyn wód związanych z deponowaniem odpadów powęglowych (przykłady)
Cl
SO4
Ba
Pb
Cd
Hg
pH
(mg/l)
Grabowska, Sowa, 1999a1
-912,9
4805
----Grabowska, Sowa, 1999a2 -1136
54
----Grabowska, Sowa, 1999ab3 6,6-8
44,5-170,1
27,7-133,3
-<0,05
<0,005
-Czernaś i in., 20034
8,4
743
610
2
0,02
0,003
-Stefaniak, 20065
4,5-8,4
11-823
2061-4447
0,05-0,146
<0,033
<0,065
<0,017
Sarga-Gaczyńska, 20076
6,1
474
2489
-0,004
0,003
--Korban, 20117
-<0,75
391
-<0,05
<0,005
-Ribeiro i in., 20108
3,8-4,6
25-39
-0,04-0,17
< 0,009
0,002-0,06
-Bojarska, Bzowski, 20129
7,2-9,2
4,2-867
<10-52,7
----Chudy i in., 201410
3,4-4,8
14-116
832-40532
1-6,3
0-5,4
0,002-0,415 -stężenia dopuszczalne11
6,5-9
1000
500
2
0,5
0,412
0,0613
Smolnica (GZW), woda z rowu opaskowego.
Sośnica (GZW), różnica mineralizacji rz. Kłodnicy przed i za składowiskiem.
3
Wybrane składowiska GZW, wymywalność odpadów.
4
Bogdanka (LZW), woda z rowu opaskowego.
5
Dębieńsko i Buków (GZW), wody porowe (Cl i SO4 wg symulacji).
6
Smolnica, wody podziemne z piezometrów w strefie odpływu.
7
Składowisko 5A/W-1 (GZW), wymywalność odpadów (przepalonego łupka).

Serrinha (Portugalia), odcieki ze składowiska.
Wybrane kopalnie (GZW), ekstrakty wodne z odpadów.
10
Nowa Ruda (DZW), ekstrakty wodne z odpadów.
11
Wg Rozporządzenia MŚ (2014).
12
Dobowo (miesięcznie 0,2).
13
Dobowo (miesięcznie 0,03).
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koncentracjom metali ciężkich w osadach rzek przepływających
w pobliżu składowisk powęglowych z rejonu Bytomia (GZW).
Jeśli chodzi o publikacje zagranicznych autorów to fundamentalny charakter posiadają prace P. Singera i W. Stumma
(1970) oraz F. Caruccio (1978 i inne), dotyczące reaktywności
i zakwaszającej zdolności siarczków oraz zjawiska kwaśnego
drenażu, aczkolwiek odnoszą się one raczej do właściwości skał
węglonośnych. Od tego czasu liczba opracowań dotyczących
zagadnienia rosła, obejmując także odpady powęglowe. Badania dotyczą różnych obiektów na całym świecie, tym niemniej
dotyczą na ogół podobnych problemów, jakie opisano już w przeglądzie literatury krajowej, ukazują też różny stopień oddziaływania na środowisko wodne (por. Hutchinson, Ellison, 1992;
Foos, 1997; Lawrence, Sheske, 1997; Dang i in., 2002; Denimal i in.,
2002; Devasahayam, 2006; Shaver i in., 2006; Ribeiro i in., 2010;
Ardejani i in., 2011 oraz wiele innych publikacji w renomowanych
wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym). Część z nich
dotyczy specyficznych zagadnień o charakterze lokalnym, jak
np. badania S. Baldwina i A. Hodaly’ego (2003) w Elk River Valley
(SE Kolumbia Brytyjska) świadczące, że osady podmokłych
terenów przyjmujących odpływy ze składowiska odpadów
tamtejszej kopalni węgla mogą być ważnymi zbiornikami
selenu sorbowanego w postaci SeO32-.
Pomimo tego w literaturze światowej notuje się niedostatek
danych dotyczących wpływu na środowisko budowli inżynieryjnych bazujących na odpadach skał karbońskich oraz procesów
recyklingu odpadów powęglowych.
W Tab. 1 zestawiono przykładowe wyniki badań różnych
parametrów charakteryzujących stopień zanieczyszczenia wód.
Były one przeprowadzane przez różnych autorów, w różnych
okresach, dla różnie zlokalizowanych obiektów, różnego rodzaju próbek (woda z piezometrów, ekstrakty wodne z odpadów
itp. – patrz przypisy) i różnymi metodami. Porównanie danych
ukazuje dużą zmienność jakości wód w zależności od różnych
czynników (uwaga: można porównywać dane wyłącznie dla tego
samego typu próbek). Dodatkowo podano obowiązujące normy
dla ścieków wprowadzanych do wód lub gruntu.
3.3. Biosfera
Nie ulega wątpliwości, że pod wpływem oddziaływania eksploatacji na stosunki wodne i jakość wód zachodzić mogą także
zmiany niektórych ekosystemów. Wiele lat trwały dyskusje nad
związkiem sczerpywania wód karbońskich i jurajskich przez
górnictwo LZW a obniżaniem się lustra wody w jeziorach i zanikiem torfowisk (Borchulski, Łyszczarz, 1995; Borchulski, 1996).
Aktualnie przyjmuje się, że związek taki raczej nie zachodzi, na
przyrodę ożywioną mogą natomiast oddziaływać nowo powstałe
zalewiska w nieckach osiadań oraz zrzuty wód kopalnianych do
cieków powierzchniowych.
Wpływać na biosferę mogą również odpady wydobywcze.
W wyniku gromadzenia odpadów powęglowych zajmowane są
nowe obszary, w związku z czym zmienia się forma ich dotychczasowego użytkowania. W pewnej mierze dotyczyć to może
lokalnych agrocenoz lub zbiorowisk leśnych, które na obszarze
zajętym przez składowisko ulegają całkowitej likwidacji. Oddziaływanie odpadów na biosferę jest jednak głównie efektem
sumowania się czynników pośredniczących, tj. zanieczyszczeń
powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz gleby
wskutek uruchomienia substancji zawartych w odpadzie do
środowiska (Pietrzyk-Sokulska, 1995).
www.ekolublin.pl

Jeśli chodzi o LZW to w 1989 r. część torfowiska przylegającego do Jez. Piaseczno, wcześniej częściowo zdegradowanego
wskutek obniżenia się lustra wody (co spowodowało mineralizację górnej warstwy torfu), została przysypana grubą warstwą
skały płonnej pochodzącej z kop. Bogdanka oraz odwodniona
rowem przekopanym przez wschodnią część torfowiska w kierunku jeziora. Pomiary właściwości wody w tym rowie wykazały
odczyn rzędu około pH 10-11 i przewodność elektrolityczną
powyżej 1000 mS/m. Prawdopodobnie woda ta wymywała substancje z wprowadzonego tu materiału skalnego, a po spłynięciu
do jeziora alkalizowała jego wodę do poziomu wywołującego
gwałtowny rozpad kompleksów mineralno-humusowych zarówno spływających w tym czasie z torfowiska, jak i zalegających
w jeziorze z dawniejszych okresów (Wojciechowski, 2000).
Obecnie torfowisko nad Jeziorem Piaseczno jest już całkowicie
i nieodwracalnie zniszczone – przesuszone, torf do znacznej
głębokości zmurszały, a torfotwórcze zbiorowiska roślinne
zostały zastąpione innymi.
Zagadnienie wpływu odpadów na biosferę w sąsiedztwie
składowisk odpadów powęglowych jest jednak dość słabo rozpoznane. W przypadku wysokiego wskaźnika zasolenia, przy
przewodnictwie wody powyżej 3000 mS/m, następuje trwałe
uszkodzenie komórek roślinnych z powodu ciśnienia osmotycznego (Pertile i in., 2010). Wiadomo zatem, że część odpadów
wydobywczych może wpływać niekorzystnie na wzrost roślin,
głównie z uwagi na zawartość chlorków (Bojarska, Bzowski,
2012).
Liczne publikacje dotyczą kwestii rekultywacji biologicznej
składowisk. Stąd wywieść można pośrednio, jaki jest mechanizm
oddziaływania odpadów na roślinność, jakie gatunki są podatne
na te oddziaływania itp. Pozytywną rolę fitochemiczną odgrywa
z pewnością obecność wapnia i magnezu, zarówno w podłożu
glebowym, jak i odpadach. Zwraca natomiast uwagę fakt, że
zawartość metali ciężkich w glebach leśnych i uprawnych jest
często zdecydowanie większa niż w odpadach górniczych, co
w szczególności dotyczy terenów GZW (2004). Na gruntach
bardzo kwaśnych dobrze kształtują się zbiorowiska obejmujące mało wymagające gatunki drzew (sosna zwyczajna Pinus
silvestris, modrzew europejski Larix decidua, brzoza brodawkowata Betula verrucosa, robinia akacjowa Robinia pseudoacacia),
niektóre trawy i zioła (kostrzewa nitkowata i owcza Festuca
capillata i F. ovina, trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos,
mietlica pospolita Agrostis capillaris, nawłoć pospolita Solidago
virgaurea) czy też mchy (Strzyszcz, 1989; Patrzałek, 2003, 2010;
Pietrzykowski i in., 2012; Patrzałek, Nowińska, 2013). Tak więc
potencjalne zanieczyszczenie gleb i wód gruntowych związkami
wyługowanymi z odpadów powęglowych również nie powinno
mieć istotnego wpływu na siedliska typu borów sosnowych
i mieszanych, dominujących na obszarze Górnego Śląska i w innych rejonach kraju.
Jak się wydaje, potencjalnie większy wpływ mogą wywierać
odcieki z odpadów na zbiorowiska związane ze środowiskiem
wodnym, jednak i to nie jest wystarczająco opisane w ogólnodostępnej literaturze. Ciekawe spostrzeżenia zawierają m.in.
prace E. Sierki i W. Sierki (2008), E. Sierki i in. (2009) oraz innych autorów (Buszman i in., 1993; Tokarska-Guzik, Rostański,
1996; Stalmachova, 1997), dotyczące flory naczyniowej zalewisk
w nieckach osiadań z GZW, przeznaczonych do rekultywacji
odpadami powęglowymi. Według tych autorów w zalewiskach
tych wytwarzają się tzw. wyspy środowiskowe o różnorodno25
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ści biologicznej większej niż na terenach sąsiadujących. Natomiast prace rekultywacyjne polegające na zasypaniu zalewisk
odpadami powęglowymi pociągają za sobą negatywne skutki
dla różnorodności gatunkowej w obrębie niecki i przyległych
zbiorowisk leśnych (por. Kalin, 2004).
W artykule K. Kašovskiej i in. (2014) przedstawiono z kolei
reakcję mięczaków na zasolenie wód w zbiornikach wypełniających niecki osiadań z rejonu Karwiny (Czechy). W zasolonych
wodach badanych zbiorników stwierdzono występowanie łącznie
12 gatunków wodnych mięczaków. Wykazano, że gradient zasolenia w istotny sposób wpływa na ich skład gatunkowy oraz
bioróżnorodność grupy. Potwierdza to obserwacje B. Kefforda i in.
(2005, 2011) oraz I. Lewina i A. Smolińskiego (2006), że zasolenie
do ok. 1000 mg/l sprzyja różnorodności gatunkowej wybranych
grup tych zwierząt.
W opinii autorów określenie rzeczywistego wpływu odpadów
na ekosystemy w pobliżu miejsca ich deponowania wymagałoby dalszych szczegółowych badań. Istniejące w sąsiedztwie
zbiorowiska ulegają zapewne mniejszym lub większym modyfikacjom, ale z punktu widzenia bioróżnorodności zmiany takie
mogą mieć paradoksalnie pozytywny charakter (podobnie jak
we wspomnianym wcześniej przypadku zalewisk).
4. Wymogi i ograniczenia dla bezpiecznego użytkowania
– instrumenty prawne i ekonomiczne
Jednym z głównych czynników mających wpływ na zagospodarowanie odpadów z górnictwa węgla kamiennego5 jest
niewątpliwie ewolucja prawa środowiskowego w zakresie odpadów w kierunku mniej lub bardziej restrykcyjnych zapisów
(Baic, Witkowska-Kita, 2011; Baic, 2013).
Aktualnie podstawowym aktem prawnym dotyczącym gospodarki opadami wydobywczymi6 jest Ustawa z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1136
z późn. zm.) transponująca do prawodawstwa krajowego zapisy Dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami
pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca Dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE seria L Nr 102 z dnia
11.04.2006). Wdrażanie tych aktów prawnych oraz związanych
z nimi przepisów wykonawczych było przedmiotem uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji społecznych, a także ożywionej
dyskusji na łamach prasy branżowej i naukowej, m.in. w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego (Dulewski, Madej, 2006,
2011; Waksmańska i in., 2008; Dulewski, 2009; Góralczyk, 2009;
Baic, Witkowska-Kita, 2011; Kłopotek, 2012). Z. Gruszka oraz K.
Pruciak-Karasek (2011) zwracają uwagę, że ww. ustawa nałożyła
na przedsiębiorców górniczych szereg nowych obowiązków,
których realizacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi
i organizacyjnymi, jednak w dłuższej perspektywie zapewni
zwiększenie przychodów w wyniku sprzedaży odpadów wykorzystywanych do celów budowlanych oraz obniżenie kosztów
jednostkowych związanych z ich zagospodarowaniem.
Zasadniczym celem regulacji jest ograniczenie powstawania
5
Zgodnie z Rozporządzeniem MŚ z 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. 2014 poz. 1923) są to odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali (01 01
02), powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04
11 (01 04 12), z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 (01 04 81).
6
Pochodzącymi z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i magazynowania kopalin ze złóż; odpady przeróbcze stanowią ich rodzaj
(Ustawa o odpadach wydobywczych).
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odpadów w przemyśle wydobywczym oraz ich niekorzystnego
wpływu na środowisko i ludzi. W związku z powyższym ustanowiono hierarchię postępowania z odpadami, zobowiązując wytwórców do stosowania najlepszych dostępnych technik7 w celu:
1) minimalizacji ilości powstających odpadów oraz ich wpływu
na środowisko i ludzi,
2) maksymalizacji odzysku odpadów, których powstania nie
da się uniknąć,
3) unieszkodliwiania odpadów, które nie mogą być poddane
odzyskowi z przyczyn techniczno-ekonomicznych (Góralczyk,
Baic, 2009).
Ustawą wprowadzono przepisy obejmujące m.in.:
– ogólne zasady i program gospodarowania odpadami wydobywczymi,
– procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń i zasady prowadzenia obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych8,
– zapobieganie i kontrolowanie poważnych wypadków oraz
innych niebezpiecznych zdarzeń,
– wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi,
– obowiązki administracji publicznej w powyższym zakresie.
Według S. Góralczyka i I. Baica (2009) jednym z najważniejszych instrumentów prawnych, jaki wprowadziła Ustawa
o odpadach wydobywczych, jest program gospodarowania
odpadami wydobywczymi (Rozdz. 3 Ustawy) – stanowi on podstawowy dokument zawierający charakterystykę odpadów,
informacje o procesach ich wytwarzania, przeróbki, a także
zagospodarowania polegającego na ich odzysku lub unieszkodliwianiu na składowiskach. Program powinien również opisywać
skutki, jakie dla środowiska i zdrowia ludzi będzie powodowało
unieszkodliwianie odpadów, a także instrumenty prewencyjne
z tym związane.
W przypadku odpadów powęglowych organy zaangażowane
w procedury to przede wszystkim marszałkowie województw
(zezwolenie na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania), wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska (kontrole i inne zadania, por. Janecka-Piela, 2013), a także wojewódzcy komendanci
Państwowej Straży Pożarnej (w zakresie planów operacyjno-ratowniczych). Wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu
unieszkodliwiania odpadów wiąże się również z koniecznością
wcześniejszego uzyskania decyzji organu szczebla gminnego
(Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta) o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia w trybie określonym Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. 2013 poz. 1235, z późn. zm.)9. Wiąże się to na ogół ze
wszczęciem procedury oceny oddziaływania na środowisko,
obejmującej wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
oraz opinie i uzgodnienia regionalnego dyrektora ochrony środowiska (RDOŚ) oraz państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego (PPIS). Podkreślić należy, że postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak
7
Komisja Europejska przyjęła dokument referencyjny w sprawie najlepszych dostępnych technik gospodarowania odpadami z przemysłu wydobywczego w 2009 r.; ujmuje on
zagadnienia związane z gospodarką odpadami przeróbczymi i skałą płonną, z wyodrębnieniem działań, które można uznać za przykłady „dobrej praktyki”.
8
Hałdy i inne zwałowiska, stawy osadowe itp.
9
Wynika to wprost z art. 72 ust. 1 pkt 17, a także z zaliczenia tego typu obiektów do
mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko – Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397).
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i w sprawie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania, przeprowadza się z udziałem społeczeństwa (w tym
organizacji ekologicznych, które mogą występować na prawach
strony). Lokalizacja składowiska odpadów wiąże się również
z koniecznością uchwalenia przez lokalne władze samorządowe
stosownych dokumentów planistycznych lub zmian w dokumentach obowiązujących (studium uwarunkowań i kierunków oraz
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego), co także
wymaga sporządzenia niezbędnych dokumentów „środowiskowych” (opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania
na środowisko) oraz uzgodnień z szeregiem organów, w tym
RDOŚ i PPIS.
Skuteczne funkcjonowanie Ustawy o odpadach wydobywczych wymagało wydania szeregu rozporządzeń wykonawczych,
które były przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Są to:
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie szczegółowych kryteriów obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. 2011 nr 86 poz. 477),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011
r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do
odpadów obojętnych (Dz.U. 2011 nr 175 poz. 1048),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca
2013 r. w sprawie charakterystyki odpadów wydobywczych
(Dz.U. 2013 poz. 759),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych (Dz.U. 2014 poz. 875),
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015
r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych (Dz.U. 2015 poz. 311).
Aktem prawnym istotnym dla gospodarki odpadami jest także
wprowadzone w tym samym okresie Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków,
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Ważne jest również obowiązujące nadal Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165 poz. 1359). Oba
w/w rozporządzenia określają m.in. maksymalne dopuszczalne
zawartości metali oraz innych substancji nieorganicznych i organicznych w ściekach i gruntach o różnych funkcjach.
Niektóre odpady wydobywcze związane z eksploatacją
i przeróbką węgla kamiennego mają cechy surowcowe i po
odpowiedniej przeróbce (lub bezpośrednio) możliwy jest na
ich bazie odzysk surowców mineralnych o pożądanej jakości.
Zarówno przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21), jak i wcześniej wymienionej Ustawy o odpadach wydobywczych zalecają wręcz odzysk odpadów, co może
skutkować różnymi korzyściami, w tym także o charakterze
ekologicznym. Według Kulczyckiej i in. (2014), ze środowiskowego punktu widzenia gospodarcze wykorzystanie odpadów
przyczynia się m.in. do:
− oszczędności terenu i złóż, dla których odzyskane z odpadów surowce będą ekwiwalentami,
− poprawy stanu środowiska przez likwidację ujemnych
skutków składowania odpadów,
− odzysku i przeznaczenia na inne cele terenów zajmowanych
przez składowiska.
www.ekolublin.pl

Przepisy przywoływanych ustaw generalnie zakazują odzysku odpadów poza instalacjami, ale dopuszczają możliwość
wykorzystania niektórych grup odpadów wydobywczych po
spełnieniu określonych warunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami
i urządzeniami (Dz.U. 2006 nr 49 poz. 356). W praktyce możliwe
są następujące rozwiązania:
– wykorzystanie odpadów bezpośrednio z bieżącej produkcji,
odzysk odpadów znajdujących się na czynnym jeszcze obiekcie,
– pozyskiwanie odpadów z zamkniętego, ale jeszcze niezrekultywowanego składowiska,
– zagospodarowanie odpadów zdeponowanych na zamkniętym i zrekultywowanym obiekcie.
Dla uzyskania decyzji (pozwoleń) na odzysk odpadów stosuje
się odpowiednie formalno-prawne procedury postępowania,
których stopień komplikacji zależy od miejsca pozyskania odpadów, stopnia przeróbki oraz charakterystyki obiektu. Najprostsza
procedura ma miejsce w przypadku wykorzystania odpadów
z bieżącej produkcji, potrzebne decyzje można uzyskać bowiem
już w ramach ubiegania się o pozwolenie na wytwarzanie odpadów zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach wydobywczych.
Z kolei najbardziej złożoną procedurą charakteryzuje się przypadek odzysku odpadów z zamkniętego już i zrekultywowanego
składowiska. Jak pokazuje praktyka ostatnich lat w Polsce, największym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów cieszą
się przede wszystkim nieczynne, ale jeszcze niezrekultywowane
składowiska (Kulczycka i in., 2014). Zagospodarowanie tego typu
składowiska wymaga przygotowania stosownych dokumentacji,
uzyskania uzgodnień i opinii oraz decyzji wymaganych przepisami
stosownych ustaw.
Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska
w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami oprócz ogólnych zaleceń dotyczących wpływu na różne komponenty środowiska zawiera także
kilka bardziej szczegółowych wymagań i obostrzeń w zakresie
warunków ich odzysku, z których część obejmuje także odpady
powęglowe.
W przypadku wypełniania zapadlisk i wyrobisk:
– Należy uwzględnić tryb postępowania wynikający z przepisów Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.),
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013
poz. 1409 z późn. zm.) lub (w przypadku prac rekultywacyjnych)
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(tj. Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.).
– Wypełnianie prowadzić należy do rzędnych przyległych
terenów nieprzekształconych, a warstwę przypowierzchniową
formować z zapewnieniem funkcji glebotwórczej lub w inny
sposób odpowiadający docelowemu przeznaczeniu.
– Wypełniany teren nie powinien być zagrożony zalewaniem
przez wody napływowe, powinien posiadać w podłożu i ścianach
bocznych naturalną (geologiczną) lub sztuczną barierę uszczelniającą grubości co najmniej 0,5 m, o współczynniku filtracji k
≤ 1,0 x 10-7 m/s.
– Najwyższy poziom zwierciadła wód podziemnych powinien
znajdować się na głębokości co najmniej 1 m poniżej najniższego
punktu terenu.
– Określono przypadki stosowania i zakres monitoringu,
obejmującego obserwacje zwierciadła wód podziemnych oraz po27
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ziomu zanieczyszczeń (odczyn pH, przewodność elektrolityczna,
zawartość metali ciężkich, jonów chlorkowych i siarczanowych,
węglowodorów aromatycznych).
W przypadku utwardzania powierzchni, do których posiadacz
ma tytuł prawny, nie powinno ono zakłócać stanu wody w gruncie.
W przypadku budowy wałów, nasypów, dróg i innych obiektów budowlanych fakt wykorzystania odpadów wydobywczych
należy uwzględnić w decyzjach wydawanych na podstawie
Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub
Prawa budowlanego.
W przypadku zabezpieczania składowisk przed erozją maksymalna grubość warstwy odpadów powinna być mniejsza niż
25 cm, a w przypadku ich rekultywacji biologicznej mniejsza niż
1-2 m (zależnie od charakteru nasadzeń), przy jednoczesnym wymieszaniu z odwodnionymi osadami ściekowymi w proporcji 1:1.
Szerszy kontekst prawny oraz szczegółowe omówienie
przepisów regulujących gospodarkę odpadami, w tym wymogi
względem zgody na ich wykorzystanie stanowią treść odrębnego
opracowania w ramach niniejszej publikacji [Agata Langowska-Krok, Rekultywacja wyrobisk górniczych za pomocą skały
płonnej – aspekty prawne].
Ważną rolę w ograniczaniu ilości odpadów, a przez to ich
wpływu na środowisko, odgrywają również powiązane z wymogami prawa instrumenty ekonomiczne. Przedsiębiorstwo
produkujące odpady ponosi określone koszty związane z koniecznością ich zagospodarowania. Są one wprost proporcjonalne do
wielkości produkcji, tak więc przedsiębiorcy w naturalny sposób
dążą do ograniczenia ich ilości, zarówno na etapie wytwarzania,
jak i unieszkodliwiania.
Zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska przedsiębiorcy ponoszą opłaty z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów
do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów (Art. 273). W aktualnym
stanie prawnym (Ustawa o odpadach wydobywczych z 2008
r.) dzisiejsze górnictwo węgla kamiennego nie ponosi jednak
opłat za odpady wydobywcze i przeróbcze gromadzone na
składowiskach, które kwalifikowane są jako obiekty unieszkodliwiania odpadów i jako takie nie podlegają przepisom Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.
2013 poz. 1232 z późn. zm.), odnoszącym się do środków finansowo-prawnych (Tytuł V). Od każdego metra kwadratowego
powierzchni terenu zajętego pod składowisko płacony jest
natomiast podatek gruntowy od nieruchomości w wysokości
takiej samej, jak od każdej innej działalności gospodarczej,
według aktualnych stawek tego podatku dla danej gminy. W zależności od wcześniejszego kierunku zagospodarowania terenu
jest on płacony w miejsce dotychczasowego podatku leśnego
lub rolnego, którego stawki są wręcz symboliczne. Obiekty
unieszkodliwiania odpadów podlegają też wszystkim rygorom
technicznym dla budowli. Można jednak dyskutować, czy jest to
również budowla z punktu widzenia przepisów podatkowych,
w świetle których od budowli odprowadzany jest podatek w wysokości 2 % wartości obiektu10. Najprawdopodobniej kwestia tego
podatku rozwiązywana jest różnie w każdym indywidualnym
przypadku. Do kosztów związanych z gospodarką odpadami
wydobywczymi zaliczyć należy również koszty bezpośrednio
związane z bieżącym funkcjonowaniem, a także ostateczną
rekultywacją składowiska (koszty energii, materiałowe, oso10
W przypadku składowisk odpadów wydobywczych pojawia się problem
określenia wartości takiego obiektu.
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bowe); również i one są proporcjonalne do masy odpadów. Tak
więc minimalizacja ilości odpadów i rozmiarów składowisk jest
jednym z czynników pozytywnie odbijających się na opłacalności
działalności górniczej, a przy okazji ograniczających impakt na
szeroko rozumiane środowisko.

5. Podsumowanie i wnioski

• Literatura na temat odpadów górnictwa węgla kamiennego
i ich wpływu na środowisko jest bardzo bogata, co w szczególności dotyczy artykułów i opracowań krajowych. Nie dziwi to
z uwagi na fakt, iż Polska jest znaczącym producentem węgla
kamiennego, przy jednocześnie rosnącej świadomości uwarunkowań przestrzenno-środowiskowych.
• Do wiodących ośrodków naukowych zajmujących się problemem zaliczyć należy Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska
PAN z Zabrza (publikacje I. Twardowskiej i S. Stefaniaka, często
we współpracy z J. Szczepańską z Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie) oraz Główny Instytut Górnictwa z Katowic (publikacje Z. Bzowskiego, J. Zawiślaka, M. Gwoździewicza). W tym
drugim przypadku znaczna część badań dotyczy Lubelskiego
Zagłębia Węglowego i prowadzona jest w ramach monitoringu
odpadów pochodzących z kopalni Bogdanka.
• Z punktu widzenia oddziaływań na środowisko kluczowym i stosunkowo dobrze rozpoznanym zagadnieniem jest
niewątpliwie kwestia wpływu odpadów na środowisko wodne.
Zanieczyszczenie wód substancjami wymywanymi z odpadów
(głównie pierwotnymi chlorkami oraz siarczanami powstałymi
w wyniku wietrzenia pirytów) potencjalnie wpływa także na biosferę. Jak się wydaje, ten temat jest z kolei dość słabo rozpoznany,
zarówno od strony teoretycznej, jak i konkretnych przykładów.
• Dotyczy to m.in. wpływu różnych sposobów deponowania
odpadów z Lubelskiego Zagłębia Węglowego (w tym wykorzystywanych do niwelacji i rekultywacji) na przyrodę Pojezierza
Włodawsko-Łęczyńskiego – sprecyzowanie realnych zagrożeń
wymagałoby szczegółowych, interdyscyplinarnych badań.
• Potencjalnie negatywne oddziaływania maleją dość szybko wraz z odległością od obiektów unieszkodliwiania i innych
miejsc deponowania odpadów. Tym niemniej zasięg i skala
zanieczyszczeń zależą silnie od wyjściowego składu odpadów
(petrograficznego, mineralnego i chemicznego), lokalnej budowy
geologicznej (układ warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych), stosunków wodnych (wody powierzchniowe i podziemne).
• Porównanie wyników badań dla różnych obszarów wskazuje
na istotne zróżnicowanie wielkości oddziaływań. Obserwacje
prowadzone na terenie Lubelskiego Zagłębia Węglowego pokazują, że wpływ odpadów z kopalni Bogdanka na środowisko
jest relatywnie niewielki, co w znacznej mierze wynika z ich
składu petrograficznego (dominacja skał drobnoziarnistych,
podlegających naturalnej dezintegracji i zagęszczeniu) oraz
mineralnego (buforujące właściwości minerałów ilastych).
• Szczególne znaczenie ma przestrzeganie wymogów i ograniczeń prawnych, stosowanie najlepszych dostępnych praktyk
zapewniających bezpieczne dla środowiska zagospodarowanie
odpadów oraz nieustanne poszukiwanie innowacji w przedmiotowym zakresie.
Pełna wersja rozdziału, wraz z wykazem literatury dostępna jest pod adresem www.skalaplonna.ekolublin.pl
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Rekultywacja wyrobisk górniczych za pomocą skały
płonnej – aspekty prawne
AGATA LANGOWSKA-KROK
Wstęp

Celem opracowania jest przybliżenie procedur administracyjnych, których przeprowadzenie jest niezbędne przed rozpoczęciem
prowadzenia działalności związanej z rekultywacją wyrobisk
górniczych za pomocą skały płonnej1. Dodatkowo w opracowaniu
poruszono także kwestie związane ze składowaniem odpadów
powydobywczych na hałdach, a także z ich użyciem do celów
konstrukcyjnych, takich jak np. budowa dróg.
Regulacje prawne dotyczące wypełniania wyrobisk górniczych
Zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych – dalej jako „u.o.w.“, do wypełniania
wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi pochodzącymi
z własnego zakładu górniczego stosuje się przepisy ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – dalej
jako „p.g.i.g.“. Zgodnie z ust. 3 komentowanego wyżej przepisu,
do wypełniania wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi innymi niż z własnego zakładu górniczego stosuje się
przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – dalej
jako „u.o.o.“; jeżeli wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami
wydobywczymi innymi niż z własnego zakładu górniczego
jest prowadzone w ruchu zakładu górniczego, to zastosowanie mają również przepisy p.g.i.g. Niezależnie zastosowanie
znajdą także przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych – dalej jako „u.o.g.r.i.l.“ Niniejsze
opracowanie ogranicza się do opisania wypełniania wyrobisk
górniczych odpadami górniczymi pochodzących z zakładu
górniczego innego niż własny.
Wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi
innymi niż z własnego zakładu górniczego
Jak już wskazano, do wypełniania wyrobisk górniczych
odpadami wydobywczymi innymi niż z własnego zakładu
górniczego stosuje się przepisy u.o.o. i u.o.g.r.i.l. W tym przypadku rekultywacja wyrobiska górniczego za pomocą skały
płonnej powinna następować zarówno w oparciu o decyzję
w sprawie rekultywacji, uregulowaną w art. 22 u.o.g.r.i., jak
i decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów, o której
mowa w art. 41 ust. 1 u.o.o.
Decyzja w sprawach rekultywacji
Na podstawie art. 129 ust. 2 p.g.i.g. do rekultywacji gruntów po
działalności rolniczej stosuje się odpowiednio przepisy u.o.g.r.i.l.
Zgodnie z tymi przepisami (art. 20–22 u.o.g.r.i.l.), osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest
obowiązana do ich rekultywacji na własny koszt. Rekultywację
i zagospodarowanie gruntów planuje się, projektuje i realizuje
Skała płonna to przeróbczy odpad wydobywczy. Odpad przeróbczy to
materiał skalny wydobyty wraz z urobkiem i oddzielany w procesach
wzbogacania kopaliny głównej (np. w trakcie sortowania, rozdrabniania, płukania, flotacji). Ich udział w ogólnej masie wytwarzanych odpadów wydobywczych wynosi blisko 80% (por. http://geoportal.pgi.gov.pl/
odpady/wytwarzanie).
1
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na wszystkich etapach działalności przemysłowej. Rekultywację
prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie,
częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności
przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania
tej działalności. Jeżeli działalność przemysłowa powodująca obowiązek rekultywacji gruntów prowadzona jest przez kilka osób,
obowiązek ten ciąży na każdej z nich, odpowiednio do zakresu
działalności powodującej potrzebę rekultywacji. Decyzję w sprawie rekultywacji wydaje się na wniosek podmiotu prowadzącego
działalność górniczą. Organem właściwym do jej wydania jest,
zgodnie z art. 22 ust. 2 u.o.g.r.i.l., starosta. Przed wydaniem
decyzji, starosta zasięga opinii dyrektora właściwego terenowo
okręgowego urzędu górniczego. W przypadku, gdy projektowany
kierunek rekultywacji ma charakter leśny, starosta zasięga także
opinii dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych lub
dyrektora parku narodowego. Dodatkowo – w każdym przypadku
– starosta zasięga także opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Według poglądu W. Radeckiego, opinia ta nie ma charakteru
wiążącego dla starosty, dlatego też nawet wydanie negatywnej
opinii nie stoi na przeszkodzie wydaniu decyzji (por. W. Radecki,
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Komentarz, LexisNexis 2012, komentarz do art. 22, teza 3). Takie same stanowisko
zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia
23 listopada 2011 r. (sygn. akt II SA/Łd 1043/2011).

Proces planowania rekultywacji

Praktyka pokazuje, że chociaż nie jest to wymagane przez
u.o.g.ri.l., podmioty zobowiązane do rekultywacji przedkładają
organom właściwym do wydania decyzji w sprawie rekultywacji
jej projekt. Zawartość projektu rekultywacji jest określona w normie PN-G-07800:2002 Górnictwo odkrywkowe—Rekultywacja—
Ogólne wytyczne projektowania. Norma jest przeznaczona do
stosowania w projektowaniu i realizacji robót rekultywacyjnych
dotyczących wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk oraz innych
terenów kopalnianych. Norma może być wykorzystywana w innych odkrywkowych zakładach górniczych. Przy czym, zgodnie
z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji
(Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386), stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne2.
Decyzje w sprawach rekultywacji określają:
1) stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntów, ustalony na podstawie opinii dwóch niezależnych rzeczoznawców3;
2) osobę obowiązaną do rekultywacji gruntów;
3) kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów;
4) uznanie rekultywacji gruntów za zakończone.
2
Por. http://geoportal.pgi.gov.pl/geosam/ekspert_odpowiada/zloza_2013
/rekultywacja
3
Według Państwowego Instytutu Geologicznego rzeczoznawcą może
być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca
odpowiednią wiedzę w tej dziedzinie, a także placówka naukowa. Rzeczoznawców wybiera organ podejmujący decyzję (por. http://geoportal.pgi.gov.pl/
geosam/ekspert_odpowiada/zloza_2013/rekultywacja).
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Jak słusznie wskazuje W. Radecki, analiza powyższego
wyliczenia wskazuje, że nie ma jednej decyzji rekultywacyjnej,
lecz jest to ciąg decyzji4. W pierwszej kolejności właściwy organ wydaje decyzję nakładającą obowiązek przeprowadzenia
rekultywacji, w drugiej zaś, po jej przeprowadzeniu – o uznaniu
rekultywacji za zakończoną.
Osoby obowiązane do rekultywacji gruntów zawiadamiają
starostę w terminie do dnia 28 lutego każdego roku o powstałych
w ubiegłym roku zmianach w zakresie gruntów podlegających
rekultywacji.
Zamierzona rekultywacja powinna uwzględniać uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Decyzja o zakończeniu rekultywacji jest podstawą
do aktualizcji zapisów w ewidencji gruntów dotyczących ich oznaczenia5. Przy czym, zgodnie z wyrokiem WSA w Olsztynie z dnia 26
października 2010 r. (sygn. akt II SA/OL 837/10), analiza przepisów
ustawy z 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie pozwala
na wskazanie w jednoznaczny sposób, jakimi kryteriami powinny
kierować się organy administracji przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w sprawie określenia kierunku wykonania rekultywacji.
W szczególności ustawa nie zawiera rozwiązań, z których wynikałoby, iż jedynym sposobem rekultywacji gruntów, które przed
degradacją lub dewastacją były gruntami rolnymi lub leśnymi, jest
taki kierunek rekultywacji, który przywróci poprzedni sposób ich
wykorzystywania. Wydając rozstrzygnięcie w tym zakresie, organ
powinien wziąć pod uwagę całokształt okoliczności sprawy i po
rozważeniu interesów stron postępowania zdecydować o kierunku
rekultywacji, gdyż decyzja w tym zakresie, ze względu na brak
dostatecznych kryteriów ustawowych, ma uznaniowy charakter.
Tym samym wymaga od organu administracji wszechstronnego
rozważenia wszystkich występujących w sprawie okoliczności.
Zamierzona rekultywacja powinna natomiast uwzględniać uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Krąg stron postępowania

Krąg stron postępowania nie został określony odrębnie niż
w art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. 2013, poz. 267) – dalej jako
„k.p.a.“, co oznacza, że krąg stron będzie określany na zasadach
ogólnych ustanowionych w tym przepisie. Zgodnie z nim stroną
postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze
względu na swój interes prawny lub obowiązek. Oznacza to, że
stroną będzie zawsze podmiot zobowiązany do rekultywacji (czyli
ten, który powoduje utratę albo ograniczenie wartości użytkowej
gruntów). Stronami mogą być także właściciele nieruchomości
sąsiednich, jeżeli wykażą, że rekultywacja np. naruszy stosunki
wodne na terenie ich nieruchomości.

Decyzja w sprawie rekultywacji a przepisy odrębne

Przy wydawaniu decyzji zezwalającej na rekultywację, należy
pamiętać o przepisach odrębnych, które mogą wpływać na możliwość prowadzenia rekultywacji w zamierzony przez inwestora
sposób. W tym zakresie istotny jest zapis art. 40 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2015, poz. 469) – dalej jako
Por. W. Radecki, Radecki Wojciech, Ustawa o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Komentarz, LexisNexis, komentarz do art. 22, teza 2.
5
Por. J. Bieluk, D. Łobos-Kotowska, Ustawa o ochronie gruntów rolnych
i leśnych. Komentarz, C.H. Beck 2015, komentarz do art. 22, teza 9.
4
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„p.w.“, zgodnie z którym zabrania się wprowadzania odpadów
do wód. Przepis ten należy interpretować łącznie z art. 5 ust.
4 p.w., stanowiącym, że przepisy o wodach stojących stosuje
się odpowiednio do wód znajdujących się w zagłębieniach terenu powstałych w wyniku działalności człowieka, niebędących
stawami. Co prawda przepisy u.o.g.ri.l. regulujące rekultywację
gruntów nie odsyłają do p.w., jednak zgodnie z wyrażoną w art. 6
k.p.a. zasadą praworządności organ wydający decyzję w sprawie
rekultywacji powinien czuwać nad tym, aby nie doszło do złamania
wyżej przedstawionego zakazu wprowadzania odpadów do wód.

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Wypełnianie wyrobisk górniczych odpadami wydobywczymi
kwalifikuje się jako przetwarzanie odpadów w rozumieniu u.o.o.
Wniosek ten wynika z analizy definicji zawartych w u.o.o. Zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt 21 u.o.o. jako przetwarzanie rozumie się procesy
odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Odzysk z kolei, zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 14 u.o.o. to jakikolwiek proces, którego głównym
wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu
przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji lub w wyniku
którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji
w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce. Prowadzenie działalności polegającej na przetwarzaniu odpadów wymaga z kolei,
co do zasady, uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
Właściwość organu do wydania zezwolenia
1) marszałek województwa
Jest organem właściwym, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 ton na
dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub zapadliska jest nie
mniejsza niż 25 000 ton.
2) starosta
Jest organem właściwym w pozostałych wypadkach, chyba
że przetwarzanie będzie realizowane na terenach zamkniętych.
Wówczas organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony
środowiska.
Wniosek o wydanie zezwolenia
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek
posiadacza odpadów. Wniosek powinien zawierać6:
1) NIP i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do
przetwarzania;
3) określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania
w okresie roku;
4) oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju
magazynowanych odpadów;
6) szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania
oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy
przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych
6
W przypadku gdy określenie rodzajów odpadów jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować
dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska, właściwy organ może
wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów.
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pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji
zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości
posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom
ochrony środowiska;
8) oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów;
9) opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania
i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
10) opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym
ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona.
Decyzja zezwalająca na przetwarzanie odpadów określa:
1) NIP i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2) rodzaj i masę odpadów przewidywanych do przetworzenia
i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku;
3) miejsce i dopuszczoną metodę lub metody przetwarzania
odpadów, ze wskazaniem procesu przetwarzania oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej
instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także
godzinnej mocy przerobowej; należy dokładnie określić miejsce,
łącznie z podaniem działki ewidencyjnej, w ten sposób, żeby
miejsce to było możliwe do wskazania i skontrolowania;
4) dodatkowe warunki przetwarzania odpadów, jeżeli wymaga tego rodzaj odpadów, w szczególności niebezpiecznych
lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi
lub środowiska;
5) miejsce i sposób magazynowania odpadów oraz rodzaj
magazynowanych odpadów;
6) czas obowiązywania zezwolenia7.
Jeżeli zezwolenie na przetwarzanie odpadów jest wydawane
na okres krótszy niż rok, w zezwoleniu określa się ilość odpadów
przewidywanych do przetworzenia w okresie obowiązywania
tego zezwolenia.
Odmowa wydania decyzji zezwalającej na przetwarzanie
odpadów:
Właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie
odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, w przypadku
gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
1) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi
lub dla środowiska;
2) jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
3) jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.
Decyzja o cofnięciu zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
Jeżeli posiadacz odpadów, który uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, narusza
przepisy ustawy w zakresie działalności objętej zezwoleniem
lub działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ
wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszeń, wyznaczając
termin usunięcia nieprawidłowości. W przypadku gdy posiadacz
odpadów, mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub
działa niezgodnie z wydanym zezwoleniem, właściwy organ cofa
to zezwolenie, w drodze decyzji, bez odszkodowania. Cofnięcie
zezwolenia powoduje zakończenie działalności objętej tym zezwoleniem. Posiadacz odpadów, któremu cofnięto zezwolenie,
jest obowiązany do usunięcia odpadów i skutków prowadzonej
działalności, objętej tym zezwoleniem, na własny koszt.
Wygaśnięcie zezwolenia na przetwarzanie odpadów:
7
Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie
odpadów wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
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Zezwolenie na zbieranie odpadów i zezwolenie na przetwarzanie odpadów wygasa:
1) po upływie czasu, na jaki zostało wydane;
2) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem zaprzestał działalności
objętej zezwoleniem lub z innych powodów zezwolenie stało się
bezprzedmiotowe;
3) na wniosek podmiotu objętego zezwoleniem;
4) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w terminie 2 lat od dnia, w którym
zezwolenie stało się ostateczne;
5) jeżeli podmiot objęty zezwoleniem nie prowadził działalności objętej zezwoleniem przez 2 lata.
Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Trzeba mieć na względzie, że art. 45 u.o.o. przewiduje szeroki
katalog zwolnienień z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Jednym z podmiotów zwolnionych z obowiązku
uzyskania zezwolenia jest posiadacz odpadów wydobywczych,
zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi (por. art. 45 ust. 1 pkt. 6
u.o.o.). Zobowiązanym do uzyskania tej decyzji jest, zgodnie art.
8 ust. 1 u.o.w., posiadacz odpadów wydobywczych, który planuje
działalność związaną z wytwarzaniem lub gospodarowaniem
odpadami wydobywczymi. Gospodarowanie odpadami, to zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 2 zbieranie, transport i przetwarzanie odpadów
– łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również
późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów
oraz działania wykonywane w charakterze sprzedawcy odpadów
lub pośrednika w obrocie odpadami. Przetwarzanie odpadów to
natomiast, jak już wyżej wskazano, procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Wreszcie odzysk definiuje się jako jakikolwiek proces,
którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu
zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji,
lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia
takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce (por.
art. 3 ust. 1 pkt. 14 u.o.o.). Wydaje się więc, że podmiot planujący
rekultywację wyrobiska za pomocą odpadów wydobywczych,
niezależnie od tego, czy byłby wytwórcą tych odpadów, czy też
miał jedynie prowadzić działalność polegającą na umieszczaniu
ich w wyrobisku, powinien uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi. Legitymując się
tą decyzją, będzie zwolniony od uzyskania decyzji na przetwarzanie
odpadów, uregulowanej w art. 41 ust. 1 u.o.o. Szczegółowe uwarunkowania związane z decyzją zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi opisano przy okazji omawiania
unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Zaznaczyć należy jednak,
że analiza wybranych postępowań administracyjnych wskazuje
na inną praktykę organów administracji, które nie wymagają
w przypadku działalności polegajacej na wypełnianiu wyrobisk
górniczych uprzedniego uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Krąg stron postępowania

U.o.o. modfikuje krąg stron postępowania w stosunku do tego,
w jaki sposób czyni to art. 28 k.p.a. Art. 170 ust. 2 u.o.o. stanowi
bowiem, że stronami postępowania w sprawie wydania decyzji
zezwalającej na przetwarzanie odpadów nie są właściciele
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nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością,
na której będzie prowadzone przetwarzanie odpadów8. Jest to
istotne ograniczenie, powodujące, że właściciel nieruchomości
sąsiadującej z nieruchomością, na której planowana jest działalność związana z przetwarzaniem odpadów, nie będzie mógł
złożyć odwołania od decyzji zezwalającej na przetwarzanie
odpadów. Warto też wspomnieć, że co do zasady w postępowaniu zmierzającym do wydania zezwolenia nie będą mogły brać
udziału organizacje społeczne jako uczestnicy na prawach strony.
Dodatkowe uwarunkowania związane z wykorzystaniem
odpadów wydobywczych do wypełniania wyrobisk górniczych
Art. 30 ust. 1 u.o.o. zakazuje przetwarzania odpadów poza
instalacjami lub urządzeniami. Ponieważ wyrobisko powstałe po
wydobywaniu kopaliny nie jest ani instalacją ani urządzeniem,
przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy podmiot
planuje wypełnienie wyrobiska odpadami wydobywczymi. Art.
30 ust. 2 dopuszcza jednak wyjątki od tego zakazu.
Pierwszy wyjątek dotyczy odzysku w procesie odzysku określonym symbolem R10, o ile jest realizowany zgodnie z przepisami. Proces odzysku R10 jest zdefiniowany w załączniku
nr 1 do u.o.o. jako obróbka na powierzchni ziemi przynosząca
korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. Załącznik
do w/w rozporządzenia określa warunki zastosowania tego
procesu odzysku oraz rodzaje odpadów, ktore mogą być w tym
procesie odzyskiwane.
Warunki te są następujące:
1) w odniesieniu do odpadów:
a) odpady skruszonych skał zostały rozdrobnione tak, że
odsiew na sicie o boku oczek kwadratowych 2 mm jest mniejszy
niż 10%, a przesiew przez sito o boku oczek kwadratowych 0,5
mm jest nie mniejszy niż 50%;
b) są spełnione wymagania dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń dla nawozów9;
c) dopuszczalna dawka odpadu została ustalona
z uwzględnieniem zasobności gleby, sposobu jej użytkowania, jakości odpadu oraz zapotrzebowania roślin na składniki
pokarmowe, a także zasad dobrej praktyki rolniczej10;
2) w odniesieniu do gleb, na których odpady mają być
stosowane:
a) odpady są stosowane w taki sposób i w takiej ilości, aby
ich stosowanie nie spowodowało pogorszenia jakości gleby,
ziemi oraz wód powierzchniowych i podziemnych nawet przy
długotrwałym stosowaniu, w szczególności nie spowodowało
szkody w środowisku;
b) odpady są stosowane równomiernie na powierzchni
gleby do głębokości 30 cm i są przykryte glebą lub są z nią
wymieszane;
c) odpady są stosowane poza okresem wzrostu i rozwoju
roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez
ludzi (czas od siewu albo sadzenia do zbioru) – przy czym
posiadacz odpadów dysponuje wynikami badań potwierdzaOgraniczenie nie obowiązuje, jeżeli zezwolenie dotyczy spalarni odpadów.
Wymagania te są określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2008, nr 119, poz. 765) oraz w Rozporządzeniu zmieniającym w/w organu z dnia 21 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009, nr 224, poz. 1804).
10
Zasady dobrej praktyki rolniczej są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2003, nr 4, poz. 44) w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
8
9
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jącymi jakość odpadów i jakość gleb, na których odpady mają
być stosowane11.
Drugi wyjątek dotyczy odzysku w procesach odzysku określonych symbolami R3 (recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki – w tym
kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), R5
(recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych), R11
(wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R1-R10) i R12 (wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11), o ile są realizowane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 maja 2015 r. w sprawie
odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015,
poz. 796). Analogicznie, jak w przypadku odzysku w procesie R10,
załącznik do w/w rozporządzenia określa warunki zastosowania
w tych procesach odzysku oraz rodzaje odpadów, które mogą
być w tych procesach odzyskiwane. Skała płonna, którą zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014
r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1923) należy
zakwalifikować jako odpad o kodzie 01 04 12, może być poddana
procesowi odzysku R3 i R5 (oprócz wspomnianego już procesu
R10). Warunki wypełenienia wyrobiska oraz dopuszczalny sposób
przy pomocy odpadu o tym kodzie zależą od wybranego przez
podmiot prowadzący rekultwację procesu odzysku.
W przypadku odzysku w procesie R3 są one następujące:
1) działanie to jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo jest
zgodne z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, albo jest określone w decyzji w sprawie rekultywacji;
2) działanie nie spowoduje bezpośredniego zagrożenia
szkodą w środowisku lub szkody w środowisku* w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014 r. poz. 1789);
3) wypełnianie odpadami prowadzi się do rzędnych przyległych terenów nieprzekształconych z zastrzeżeniem, że warstwę
powierzchniową o grubości od 1 do 1,5 m należy formować
w sposób zapewniający jej funkcję glebowtórczą lub w sposób
odpowiadający docelowemu przeznaczeniu terenu; natomiast
w przypadku stosowania zagospodarowania metodami bezglebowymi z przeznaczeniem terenu na użytki zielone, tereny
rekreacyjne, leśne można wypełniać do poziomu otaczającej
powierzchni.
W przypadku odzysku w procesie R5 obowiązują wymagania te same, co przy procesie R3 oraz dodatkowo przy wykorzystaniu skały płonnej do utwardzania powierzchni terenu – należy
to robić w sposób uniemożliwiający pylenie i nie zakłócający
stanu wody na gruncie.
*Ocena, czy wystąpiła szkoda w środowisku
Szkoda w środowisku, zgodnie z art. 6 pkt. 11 ustawy z dnia
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie, to negatywna, mierzalna zmiana stanu lub funkcji
elementów przyrodniczych, oceniona w stosunku do stanu
początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub
pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot ko11
Badania muszą być wykonane w akredytowanym przez ministra lub kierownika właściwego urzędu centralnego laboratorium, względnie w instalacji lub
urządzeniu, o ile podmiot je prowadzący posiada certyfikat systemu zarządzania
jakością.

01 04 12. Rekultywacje wyrobisk z wykorzystaniem odpadów z wydobycia węgla kamiennego w województwie lubelskim

Agata Langowska-Krok – Rekultywacja wyrobisk (...) aspekty prawne
rzystający ze środowiska. W przypadku wypełniania wyrobisk
przy użyciu skały płonnej, oceniane będą więc parametry gleby
znajdującej się na terenie wypełnianego wyrobiska. Parametry
te ocenia się na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002, nr 165, poz. 1359).
Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia, glebę lub ziemię uznaje
się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość dopuszczalną. Wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi są określone w załączniku do
rozporządzenia osobno dla każdej substancji zanieczyszczającej
i w zależności od przeznaczenia gruntu. W tym zakresie ustawodawca wyróżnił trzy kategorie – A, B i C. Grupa A to grunty
chronione, B – zaliczone do użytków rolnych, a także leśne,
nieużytki oraz grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych i terenów
komunikacyjnych. Grupa C natomiast, to tereny przemysłowe,

użytki kopalne i tereny komunikacyjne.
Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej
jej zawartości w środowisku uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
Przenosząc te rozważania na grunt niniejszego opracowania,
należy stwierdzić, że chodzi tu o zawartość w środowisku,
do którego przemieszczane są odpady, a nie w środowisku,
z którego one pochodzą. Innymi słowy, odpad, którym wypełniamy wyrobisko nie może mieć zawartości zanieczyszczeń
wyższych niż określona w rozporządzeniu dla danej kategorii
gruntów w miejscu prowadzenia rekultywacji. 
n

Na stronie www.skalaplonna.ekolublin.pl opublikowana jest pełna
wersja opracowania, zawierająca rozdział pt. “Składowanie odpadów
wydobywczych w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych”
– szczegółowe omówienie regulacji dotyczących tworzenia OUOW.

Przyrodnicze walory i potencjał wybranych wyrobisk
po odkrywkowym wydobyciu kruszywa
KRZYSZTOF WOJCIECHOWSKI
Wydobywanie kruszywa (piasku, żwiru) metodą odkrywkową, jak każda działalność człowieka, pociąga za sobą zmiany
w środowisku przyrodniczym. Zmiany te, w tym konkretnym
przypadku, są różnorodne w różnym okresie eksploatacji wyrobiska. Zależne są także od skali wydobycia.
Zasadniczo można powiedzieć, że mamy tu do czynienia
z dwoma okresami oddziaływania. Pierwszym jest czas eksploatacji wyrobiska, drugim zaś okres po jego eksploatacji. W tym
drugim przypadku istnieją dwa warianty. Jeden, to taki, kiedy
wyrobisko nie zostaje zrekultywowane i podlega samoistnej
sukcesji naturalnej. Innym przypadkiem jest ten, kiedy wyrobisko
jest rekultywowane. Zaś kiedy owa rekultywacja odbywa się
poprzez wypełnienie skałą płonną czy innym rodzajem wypełniacza, to wówczas oddziaływanie na przyrodę danego miejsca
może być nie mniej intensywne jak podczas samej eksploatacji.
Stan środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza różnorodności
biologicznej i jej zmiany w różnych okresach eksploatacji wyrobiska, stały się przedmiotem badań prowadzonych na wybranych
wyrobiskach województwa lubelskiego w 2015 roku.

Podjęto także próbę oceny stanu przyrodniczego wyrobisk już
zrekultywowanych.

Teren badań

Inwentaryzacją przyrodniczą objętych zostało 9 wyrobisk po
odkrywkowym wydobyciu kruszywa, głównie piasku, w centralnej części województwa lubelskiego. Rozmieszczenie badanych
wyrobisk obrazuje mapa poniżej (rys. 1).

Cel badań

Inwentaryzacja wyrobisk po odkrywkowym wydobyciu kruszywa miała na celu określenie wartości przyrodniczych danych
obiektów, odnalezienie (jeśli takie są) rzadkich i chronionych
gatunków flory i fauny. Prócz tego celem badań terenowych było
określenie zmian, jakie zachodzą w środowisku przyrodniczym
terenów po wydobyciu kruszywa w zależności od skali wydobycia, czasu, jaki upłynął od zaprzestania wydobycia kruszywa,
stopnia sukcesji itp. Ponadto przeanalizowano potencjalne
i realne skutki oddziaływania prac wydobywczych, które przeprowadza się w użytkowanych wyrobiskach, na florę i faunę.
www.ekolublin.pl

Rys. 1. Rozmieszczenie wyrobisk objętych inwentaryzacją przyrodniczą

Niemal wszystkie wyrobiska znajdowały się na terenie Polesia
(wyjątek stanowiło wyrobisko Gardzienice II położone na pograniczu Płaskowyżu Świdnickiego i Wyniosłości Giełczewskiej).
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Dla uzyskania możliwie dużego spektrum obiektów wybrano wyrobiska o różnym charakterze. Były to wyrobiska stale
eksploatowane (Czułczyce Kolonia), wyrobiska eksploatowane
częściowo (Czułczyce), obiekty, na których nie prowadzi się już
wydobycia kruszywa (Rybie, Milejów, Włodawa, Krasne Stare),
przy czym działalność ta ustała w różnym okresie, stąd i same
obiekty znajdują się także w różnym stadium sukcesji, oraz
obiekty zrekultywowane (Wólka Kańska, Struża-Kolonia). Poza
tym wybrano także obiekty o różnej wielkości. Największy (Wólka
Kańska) miał powierzchnię ok. 30 ha, najmniejsze obiekty (Stróża-Kolonia, Milejów) ok. jednego hektara. Średnia powierzchnia
badanego wyrobiska wynosiła ok. 9 ha. Zróżnicowane było
również położenie wyrobisk. Niektóre z nich leżały na obrzeżach
dolin rzecznych (Milejów, Struża-Kolonia), inne w sąsiedztwie
lasu (Rybie, Krasne Stare), inne w znacznym oddaleniu (nawet
do ponad kilometra) od zwartych kompleksów leśnych – Stróża
Kolonia, Gardzienice II, Czułczyce i Czułczyce Kol., jeszcze inne
pośród pól – jak dwa wspomniane wcześniej oraz Włodawa.
Tak dobrane obiekty pozwoliły określić walory przyrodnicze
wyrobisk na różnych etapach eksploatacji i na różnych stadiach
sukcesji.

Wyniki
Włodawa

Wyrobisko położone jest przy drodze nr 82, ok. 2 km od Włodawy na południowy-zachód. Samo wyrobisko ma kształt zbliżony
do trójkąta równoramiennego o powierzchni ok. 7,3 ha (rys. 2).

Zaś na południowym zboczu wyrobiska stwierdzono występowanie widłaka jałowcowatego.
Rzadkie gatunki zwierząt stwierdzone na terenie wyrobiska
to kokoszka wodna, zaobserwowana w trawach porastających
zbiornik, błotniak stawowy – samiec tego gatunku polował
nad zbiornikiem, trzciniak, którego samiec odzywał się z porastających zbiornik trzcinowisk oraz turkawka stwierdzona
w zadrzewieniach na zachodnim zboczu wyrobiska. Ponadto
w zadrzewieniach otaczających wyrobisko stwierdzono występowanie zięby. Są to także miejsca schronienia ptaków polnych:
trznadla i kuropatwy. Prócz tego na terenie wyrobiska występuje
zając, zaś sam zbiornik jest ostoją płazów.
Opisywany obiekt pełni ważna funkcję ekologiczną. Znajduje
się bowiem w terenie otoczonym polami, do najbliższego zwartego kompleksu leśnego jest ok. 1 km. Jest on zatem nie tylko ostoją
gatunków, ale jednocześnie swoistym refugium na terenie silnie
przekształconym przez człowieka i jako taki wymaga ochrony,
nawet w formie użytku ekologicznego.

Krasne Stare

Wyrobisko znajduje się na południowy wschód od wsi Krasne
Stare, w niewielkim kompleksie leśnym położonym pomiędzy
wsią, Kanałem Wieprz-Krzna i drogą biegnącą do wsi Krasne
(na zachodzie). Wyrobiska znajdują się w północnej części kompleksu leśnego. Wraz z przyległymi torfiankami zajmują ok. 18
ha powierzchni, zaś z otaczającym lasem – ponad 35 ha (rys. 3).
Są to stare, dawno już nie eksploatowane wyrobiska porośnięte lasem. Porasta je głównie wierzba iwa i inne miękkie
gatunki (brzoza, osika) oraz sosna. Zwarty podszyt stanowią
podrosty wspomnianych gatunków oraz kruszyna. W niektórych
zagłębieniach powyrobiskowych stoi woda. Dawniej podawano
z tego terenu rosiczkę okrągłolistną, jednak inwentaryzacja nie
wykazała już obecności tego gatunku. Przyczyną jego zaniknięcia
była najprawdopodobniej postępująca sukcesja, w wyniku której
na terenie wyrobiska praktycznie nie ma otwartych zabagnionych
terenów. Z gatunków rzadkich i chronionych na terenie wyrobiska
odnotowano: dzięcioła czarnego i zielonego (głosy), piegżę, śpiewaka i kapturkę (śpiewające samce), kosa (odnaleziono gniazdo),
a poza tym wilgę, pierwiosnka, kukułkę (śpiewające samce). Z terenów wyrobisk potorfowych dało się słyszeć kumaki nizinne.

Rys. 2. Wyrobisko Włodawa
Jest zagłębieniem terenu, którego dno znajduje się o kilkadziesiąt metrów poniżej powierzchni. Zbocza wyrobiska są strome,
poza częścią północną, gdzie znajduje się droga z płyt stanowiąca wjazd do wyrobiska. Zbocza porastają niewielkie drzewa,
samosiewki sosny, brzozy, niżej zaś iwa i olsza. Te dwa gatunki
zarastają też znajdujący się w centralnej części wyrobiska płytki
zbiornik wodny. Prócz tego miejscami porasta go gęsto trzcina
oraz zbiorowiska trawiaste. We wszystkich trzech narożnikach
znajdują się fragmenty odsłoniętych piaszczystych zboczy.
Spośród rzadkich i chronionych gatunków roślin zidentyfikowanych na terenie wyrobiska należy wymienić kocanki piaskowe,
które zwłaszcza od strony północnej występują w dużej ilości.
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Rys. 3. Wyrobisko Krasne Stare
Prócz tego na terenie wyrobiska stwierdzono ślady żerowania bobrów oraz odnaleziono system nor borsuka. W wyniku
postępującej sukcesji teren ten za kilka, kilkanaście lat będzie
w zasadzie nie do odróżnienia od przylegającego do niego lasu.
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Czułczyce

Wyrobisko znajduje się na południowym zboczu wzniesienia
o wysokości prawie 210 m n.p.m. około kilometra na zachód od wsi
Czułczyce (rys. 4). Jest to kompleks wyrobisk o różnym stopniu
sukcesji i zagospodarowania. Wyrobisko położone skrajnie na
zachód i drugie położone skrajnie na północ nie są już eksploatowane. Wyrobisko północne porasta samosiew sosny i brzozy
w wieku ok. 10 lat. Jest to siedlisko ubogie, nie stwierdzono tu
występowania rzadkich gatunków roślin. Z ptaków bytują tu: kos,
pierwiosnek i zięba. Poza tym odnaleziono ślady żerowania lisa.
Wyrobisko skrajnie zachodnie jest również nieeksploatowane.
Tutaj posadzono las. Głównie są to brzozy oraz modrzewie
w podobnym wieku, jak w przypadku poprzedniego wyrobiska.
Poza tym na obrzeżach wyrobiska rosną samosiewy sosnowe.
Pod nimi spotyka się chrobotki, tutaj także stwierdzono występowanie widłaka jałowcowatego, zaś na miejscach otwartych
– kocanek piaskowych. Z ptaków żyją tu kosy i strzyżyki.

Rys. 4. Wyrobisko Czułczyce
Pomiędzy wspomnianymi wyrobiskami znajduje się wyrobisko użytkowane, choć wydaje się, że w stosunkowo niewielkim
stopniu. Jest to piaszczysty krater głębokości kilku metrów.
W zadrzewieniach, które go otaczają, żyją lub chronią się: gąsiorki, sroki, trznadle, bogatki, zięby, rudziki. Jest to miejsce
łowów krogulca. Na ich obrzeżach bytują ptaki polne: skowronki,
pliszki żółte oraz bażanty i kuropatwy. W wyrobisku stwierdzono
zamieszkałą (świeże ślady) norę lisa. Najcenniejszym gatunkiem, który został tutaj odnaleziony jest kumak nizinny – rzadki
i chroniony gatunek płaza. Kolejne, największe, położone skrajnie
na wschód wyrobisko jest obecnie w trakcie zapełniania skałą
płonną. Warto zaznaczyć, że teren wyrobiska porastają także
takie gatunki roślin jak: bylica piołun, dziewanna drobnokwiatkowa, żmijowiec polny, jasieniec piaskowy czy mikołajek polny.
Wyrobisko jest cenne ze względu na stwierdzenie tu występowania kumaka. Warto zachować, choć ten jego fragment,
w którym płaz ów występuje. Mimo, że nie jest już gatunkiem
zagrożonym wyginięciem w skali europy, to jednak nadal pozostaje tzw. gatunkiem naturowym, wpisanym do załącznika II
Dyrektywy Siedliskowej i chronionym prawem krajowym, a także
w ramach sieci NATURA 2000.

mazurków, dzwońców, kopciuszka, pliszki żółtej i białorzytki. Poza
tym występują tu zające, odnaleziono także norę lisa. Z chronionych gatunków roślin tu kocanki piaskowe.

Rys. 5. Wyrobisko Czułczyce Kolonia.
Z przyrodniczego punktu widzenia o wiele cenniejsza jest
zachodnia część wyrobiska, gdzie stosunkowo niedawno rozpoczęto eksploatację piasku. W świeżych skarpach piaskowni
naliczono tu ponad 100 norek brzegówki. Jest to gatunek jaskółki
objęty ochroną ścisłą, którego miejsca gniazdowania związane są
z takimi właśnie stromymi skarpami. Stanowisko to należałoby
objąć ochroną, zaś skarpy zasiedlone przez brzegówki wyłączyć
z eksploatacji.

Rybie

Wyrobisko położone jest ok. pół kilometra na wschód od drogi
prowadzącej z Rybiego do Majdanu Rybińskiego, na południowym
zboczu wzniesienia o wysokości 237 m n.p.m., przy drodze polnej
wiodącej do lasu Aleksandra Niedziałkowska-Huta. Ma kształt
zbliżony do rombu o powierzchni ok. 5 ha, przez środek wyrobiska biegnie droga polna (rys. 6). Jest to wyrobisko zasadniczo
już nieużytkowane, jedynie we wschodniej części stwierdzono
ślady wydobycia kruszywa. Sądząc po skali wydobycia, najprawdopodobniej na lokalne potrzeby. Część wyrobiska położona na
południe od przecinającej je drogi polnej jest większa i w zasadzie
zarośnięta samosiewami sosny, brzozy, osiki w różnym wieku.
Powoli przybiera ona charakter lasu z leśnymi gatunkami zwierząt,
zwłaszcza ptaków – występuja tu sójki, sikory, kowaliki, strzyżyki,
rudziki i inne drobne śpiewające. Z roślin rzadkich stwierdzono
tu występowanie gruszyczki okrągłolistnej i konwalii majowej.

Czułczyce Kolonia

Wyrobisko zlokalizowane na wzniesieniu przy drodze nr 812
Chełm–Włodawa, przed wsią Czułczyce Kolonia (jadąc od Chełma)
i ok. 0,5 km od wsi Jagodne na zachód. Wyrobisko ma kształt wydłużony ze wschodu na zachód i zajmuje ponad 7 ha powierzchni,
jest eksploatowane (rys. 5), przy czym wschodnia jego część tylko
częściowo – widać ślady postępującej sukcesji. Wokół tej części
miejscowo porastają krzewy tarniny oraz kilka większych drzew,
przeważnie gruszy. W części północnej rozpoczęto wysypywanie
skały płonnej. Na terenie wyrobiska stwierdzono występowanie:
www.ekolublin.pl

Rys. 6. Wyrobisko Rybie
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Północna, mniejsza część wyrobiska jest mniej zarośnięta.
Występuje tu jasieniec piaskowy i chronione kocanki piaskowe.
Stwierdzono także występowanie jaszczurki żyworodnej i kilku
gatunków motyli (rusałka pawik, admirał i pokrzywnik). Tutaj
także znaleziono kilka nor brzegówek.

Wólka Kańska

Wyrobisko znajduje się ok. 100 metrów na południe od
stacji kolejowej Kanie, za dawną wytwórnią materiałów budowlanych. Ma kształt wydłużony i zajmuje powierzchnię
ponad 30 ha (rys. 7). Wyrobisko nie jest użytkowane. Zostało
zrekultywowane poprzez wypełnienie czaszy i posadzenie
lasu. Obecnie na powierzchni praktycznie nie ma śladów tego,
że niegdyś wydobywano tu żwir i piasek. Las, który porasta
teren dawnego wyrobiska, składa się głównie z samosiewów
brzozy oraz z sadzonej tu sosny i dębów. Drzewa są niewielkich rozmiarów, rachityczne. Pod rzadkimi drzewami porasta
trzcinnik piaskowy, w miejscach odsłoniętych i nieco bardziej
wilgotnych – trzcina zwyczajna. Skład gatunkowy fauny jest
bardzo ubogi. Na obrzeżach obiektu stwierdzono występowanie
gąsiorka, wewnątrz ślady bytności jeleni (odchody) oraz ślady
po polowaniu gołębiarza – pióra sierpówki. Miejsce to stanowi
schronienie dla ptaków polnych – bażantów i kuropatw.

Rys. 7. Wyrobisko Wólka Kańska

Struża-Kolonia

wrotycz, krwawnik pospolity. Na obrzeżach rośnie nawrot
polny. W kilku miejscach rośnie trzcina pospolita. Gatunków
rzadkich i chronionych nie stwierdzono.
Położenie przy ruchliwej trasie drogowej oraz kolejowej
i otoczenie zabudową nie sprzyja także zasiedleniu tego terenu
przez zwierzęta. Zaobserwowano tu jedynie jaszczurkę zwinkę,
rusałkę pawika oraz przelotne trznadle. Obiekt nie stanowi
wartości przyrodniczej.

Milejów

Wyrobisko położone jest pomiędzy wsiami Milejów a Kolonia
Łańcuchów, na wschód od drogi nr 829, na trójkątnym cyplu
wrzynającym się w dolinę Wieprza (rys. 9).
Rys. 9. Wyrobisko Milejów.
Wyrobisko ma powierzchnię nieco ponad 1 ha i nie jest
eksploatowane. Mimo niewielkiej powierzchni jest bardzo
zróżnicowane. Fragmenty położone bliżej drogi są suchsze.
Rosną tu dziewanny drobnokwiatkowe, wiesiołek dwukwiatowy, nawłoć. W miarę zbliżania się do doliny Wieprza teren
się obniża, w wyrobiskach stoi woda. Są one porośnięte pałką
i trzciną. Z gatunków drzewiastych rosną tu: brzozy, topole
białe, wierzby iwy i kruche. W podszycie występuje trzmielina
i leszczyna. Na obrzeżach rosną tarniny.
Z fauny na uwagę zasługuje kokoszka wodna, która została
stwierdzona w zarośniętych zbiornikach wodnych. Poza tym
występują tu kosy, rudziki, strzyżyki, sikory, pierwiosnki. Jest
to także miejsce schronienia gatunków polnych: trznadli, kuropatw i bażantów. Na terenie wyrobiska stwierdzono także
ślady występowania bobra oraz lisie nory.
Dogodne położenie wyrobiska w bezpośrednim sąsiedztwie
doliny Wieprza, która w tym miejscu użytkowana jest ekstensywnie, daje możliwość przenikania tutaj wielu gatunków
z tej właśnie doliny i zasilania miejscowych „mikropopulacji”.
To istotny czynnik kształtujący różnorodność gatunkową tego
obszaru.

Gardzienice II

Wyrobisko znajduje się przy drodze krajowej numer 12, przy
wiadukcie kolejowym w miejscowości Struża-Kolonia (rys. 8).
Ma powierzchnię ok. 1,5 ha. Jest całkowicie zrekultywowane.
Cały jego obszar porasta gęsto trzcinnik piaskowy oraz inne
gatunki ruderalne: przymiotno kanadyjskie, nawłoć wyniosła,

Wyrobisko położone jest w dolinie rzeki Giełczew, na północ
od drogi z Klimusina do Gardzienic Drugich i na południe od
przysiółka o nazwie Podleski Kąt (rys. 10).

Rys. 8. Wyrobisko Struża-Kolonia

Rys. 10. Wyrobisko Gardzienice II
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Zajmuje powierzchnię bez mała 2,5 ha. Na obszarze znajduje
się kilka mniejszych wyrobisk. Jako że teren jest nisko położony,
to w dwóch największych znajdują się zarastające zbiorniki wodne. Obrzeża terenu położone są wyżej. Spotyka się tu gatunki
sucholubne – jasieniec piaskowy oraz dziewanny, wiesiołki, przymiotno. Północną część wyrobiska porastają gatunki liściaste,
głównie brzozy. Poza tym na całym obszarze można spotkać
sosny. Widoczna jest postępująca sukcesja.
Chronionych gatunków roślin nie stwierdzono. Jednak
w skarpach jednego z wyrobisk znajduje się kilka norek brzegówki – gatunku chronionego. Poza tym zbiorniki wodne są
ostoją płazów i należy spodziewać się tam występowania kumaka nizinnego.
Położenie terenu w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Giełczwi
i jej lewobrzeżnego, bezimiennego dopływu może wpływać
korzystnie na badany obszar, powodując przenikanie na jego
teren nowych gatunków.

WNIOSKI

W oparciu o przeprowadzone inwentaryzacje przyrodnicze na
wybranych wyrobiskach po odkrywkowym wydobyciu kruszywa
można sformułować następujące wnioski:
1. Wyrobiska po odkrywkowym wydobyciu kruszywa są
miejscami występowania rzadkich i chronionych gatunków fauny
i flory. Nie dotyczy to jednak wszystkich wyrobisk.
2. Najbogatsze w gatunki i najcenniejsze przyrodniczo są
wyrobiska nieeksploatowane, we wczesnej fazie sukcesji. Posiadają one wówczas zróżnicowaną strukturę: skarpy, niezarośnięte
zbocza i zbiorniki wodne, fragmenty zabagnione, która stanowi
mozaikę mikrosiedlisk atrakcyjnych zwłaszcza dla fauny. Przy
tym pozbawione są czynnika regularnego niepokojenia związanego z wydobyciem kruszywa.
3. Wraz z rozwojem sukcesji różnorodność gatunkowa wyrobisk zmienia się (zwykle spada). Przy czym zmiana ta jest
zwykle niekorzystna, bowiem wypadają gatunki rzadkie, czy
charakterystyczne dla określonych siedlisk (np. brzegówka),
a pojawiają się gatunki rozpowszechnione, bytujące w wielu
miejscach (zięba). Wraz z pojawieniem się i rozrostem roślinności
drzewiastej znikają też dogodne siedliska dla roślin terenów
otwartych, zwłaszcza tych związanych z podłożem piaszczystym, jak np. kocanki piaskowe.
4. Skład gatunkowy wyrobiska w znacznym stopniu uzależniony jest od terenów otaczających. To z nich przenikają na teren
wyrobiska przedstawiciele fauny i flory. Wyrobiska znajdujące
się na obrzeżach, czy wręcz w lesie praktycznie nie różnią się
od niego składem gatunkowym. Wyjątki mogą jedynie dotyczyć
gatunków wilgociolubnych, gdyż zwykle teren wyrobiska jest
niżej położony i znajdują się na nim oczka wodne lub zabagnienia.
5. Szczególną funkcję zdają się pełnić wyrobiska położone
w oddaleniu od mało przekształconych przez człowieka siedlisk
(lasy, łąki), czyli takie, które znajdują się w krajobrazie rolniczym.
Stanowią one swego rodzaju „oazę życia”, refugium, czy remizę,
na terenie, której różnorodność biologiczna gatunków jest zawsze
znacznie wyższa niż na obszarze otaczającym. Doskonałym przykładem takiego obiektu jest wyrobisko Włodawa. Taki mikrobiotop
jest nie tylko miejscem występowania (wzrastania, rozmnażania
www.ekolublin.pl

się) licznych gatunków flory i fauny (w tym rzadkich i chronionych),
ale jest ponadto miejscem schronienia także dla gatunków, które
tu nie występują stale (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym),
miejscem polowania a także wodopojem (o ile na dnie wyrobiska
znajduje się jakiś, choćby niewielki zbiornik wodny).
6. Dużą wartość przyrodniczą, zwłaszcza jeśli idzie o obecność rzadkich gatunków, posiadają także, co może zaskakiwać, obiekty użytkowane. Wydobycie prowadzone w wyrobisku
(zwłaszcza jeśli nie obejmuje całego obiektu) z jednej strony
hamuje naturalną sukcesję – np. spowalnia zarastanie stałych
i okresowych zbiorników wodnych, z drugiej zaś tworzy nowe
miejsca bytowania, zwłaszcza dla fauny (nowe zbiorniki, skarpy
piaszczyste dla brzegówek itp.).
7. W oparciu o pozyskane dane należy jednoznacznie stwierdzić, że rekultywacja wyrobiska poprzez zapełnienie go w zupełności skałą płonną czy innym rodzajem wypełnienia jednoznacznie negatywnie odbija się na różnorodności biologicznej
danego obiektu. Dowodzą tego efekty inwentaryzacji dwóch
zrekultywowanych wyrobisk (Wólka Kańska i Struża-Kolonia).
Zasypanie materiałem wypełniającym wyrobiska po wydobyciu
kruszywa niszczy niemal wszystkie atrakcyjne dla fauny i flory
miejsca bytowania: znikają okresowe lub stałe zbiorniki wodne
oraz zabagnienia, zrównane są z powierzchnią ziemi skarpy
będące miejscem lęgowym dla brzegówek a potencjalnie także dla innych rzadkich ptaków, jak żołny, zniszczone zostają
stanowiska roślin, w tym rzadkich i chronionych. Zbiorowiska
roślinne, które bądź to samoistnie, na drodze sukcesji naturalnej formują się na zrekultywowanym wyrobisku, bądź też są
to nasadzenia wykonane przez człowieka, posiadają znikomą
wartość, jeśli chodzi o różnorodność biologiczną i ochronę
przyrody. Są to zwykle monokultury, jednowiekowe, z bardzo
ubogim runem i nie mniej ubogim światem zwierzęcym. Przy
czym ów negatywny skutek wypełniania wyrobisk skałą płonną
czy też innym materiałem wypełnieniowym jest w zasadzie
niezależny od powierzchni wyrobiska – rozpiętość powierzchni
w badanych wyrobiskach wynosiła od 1,5 ha do 30 ha. Duże
wyrobiska, zwłaszcza obsadzone lasem, mogą być jedynie
nieco atrakcyjniejsze jako zimowe schronienie zwierzyny (o ile
wyrobisko takie zlokalizowane jest na otwartej przestrzeni).
Zatem z punktu widzenia ochrony przyrody terenów wyrobiskowych ich rekultywacja poprzez zasypanie materiałem
wypełniającym jest najgorszym rozwiązaniem.

Rekomendacje

1. Dla dokładnego określenia wartości przyrodniczej wyrobisk wskazane byłoby przeprowadzenie gruntownej inwentaryzacji przyrodniczej możliwie największej ilości obiektów.
Inwentaryzacja ta powinna być przeprowadzona przez możliwie
szeroki zespół ekspertów. Z całą pewnością w zespole tym
powinni się znaleźć: botanik, ornitolog, teriolog, herpetolog,
a także specjalista od motyli (lepidopterolog) i ważek (odontolog). Siłą rzeczy badania takie powinny być prowadzone prawie
przez cały rok. Wiąże się to z dogodnymi okresami badań dla
poszczególnych składników flory i fauny.
2. Podczas inwentaryzacji terenowych należy liczyć się
z trudnościami w dostaniu się na teren wyrobiska, zwłaszcza
takiego, które w całości lub części jest użytkowane (podczas
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inwentaryzacji w 2015 roku były takie trudności). Aby uniknąć
sytuacji konfliktowych należy zatem zawczasu postarać się
o stosowne pozwolenia na wejście i przeprowadzenie badań.
3. Wyniki takich badań powinny być przekazane właściwym
miejscowo gminom, na których terenie znajdują się inwentaryzowane wyrobiska. Informacja ta powinna pomóc w przyszłym
przeznaczeniu terenu i określeniu jego funkcji.
4. Z całą pewnością powinny podlegać obowiązkowej inwentaryzacji przyrodniczej wszystkie wyrobiska planowane
w najbliższym czasie do rekultywacji poprzez wypełnienie skałą
płonną lub innym materiałem. Przy czym inwentaryzacja ta
powinna być gruntowna i niezależna od powierzchni wyrobiska.
Okazuje się bowiem, że niekiedy nawet niewielkie powierzchniowo obiekty mogą stanowić ważne miejsca bytowania rzadkich
i chronionych gatunków, np. płazów lub owadów.

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

5. Najcenniejsze wyrobiska powinny być objęte ochroną
w postaci np. użytków ekologicznych. Obiekty takie, zwłaszcza
jeśli znajdują się w niewielkim oddaleniu od miejsc zamieszkanych przez ludzi, prócz zadań ochrony przyrody mogą także
stanowić doskonałe miejsca do prowadzenia edukacji ekologicznej a także mogą stać się atrakcjami turystycznymi. Stąd też
po objęciu ochroną warto przekazać je pod opiekę np. lokalnej
szkole, LGD czy organizacji pozarządowej.
6. Należy liczyć się z oporem, a nawet z sytuacjami konfliktowymi związanymi z zagospodarowaniem wyrobisk. Często
władze lokalne lub właściciele obiektu mają względem nich
zupełnie odmienne plany, będące w sprzeczności z celami
ochrony przyrody. Nie mniej jednak trzeba zrobić wszystko, by
uchronić od rekultywacji poprzez zasypanie skałą płonną czy
innym materiałem choćby te najcenniejsze obiekty. Gdyż jak
napisano wyżej, tego rodzaju rekultywacja to de facto śmierć
dla przyrody wyrobisk. 
n
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Starostwo Powiatowe we Włodawie

dotyczy:
Postępowania w sprawie wydania decyzji rekultywacyjnej wyrobiska po kopalni kruszywa Włodawa I zlokalizowanego na
działkach 21/1 i 21/3 we Włodawie z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka”

Uwagi i wnioski strony w postępowaniu administracyjnym
Po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w trakcie postępowania oraz na podstawie obserwacji terenowych wnosimy o:
1) odmowę zatwierdzenia projektu rekultywacji.
2) określenie wodno-zadrzewieniowego kierunku rekultywacji o charakterze przyrodniczym
3) uznanie rekultywacji za zakończoną
4) w przypadku dalszego procedowania wniosku wnosimy o przeprowadzenie obliczeń i analiz opisanych w uzasadnieniu w p. Ad. 3.
UZASADNIENIE
Główne powody przemawiające za odrzuceniem proponowanego projektu rekultywacji:
1) Obszar wyrobiska posiada wysokie walory przyrodnicze,
które uległyby całkowitemu zniszczeniu w przypadku realizacji
proponowanego zakresu rekultywacji. Wartość przyrodnicza
terenu sprawia – w naszej ocenie – że zaistniały przesłanki,
aby uznać, iż zdegradowane przez działalność górniczą grunty
samoistnie uzyskały istotną funkcję i wartość przyrodniczą,
ważną z punktu widzenia interesu społecznego, a więc spełniona została definicja rekultywacji podana w Ustawie o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.
2) Na podstawie przedstawionych materiałów uznać należy,
iż wykorzystanie materiału proponowanego do wypełnienia
wyrobiska na terenach rolnych jest prawnie niedopuszczalne
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w świetle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi (Dz. Ust. z 2002 r. nr 165, poz. 1359, zwane dalej
Rozporządzeniem).
3) Przedłożona dokumentacja nie pozwala na rzetelną ocenę
zagrożenia dla zasobów wodnych spowodowanego ewentualną
migracją zanieczyszczeń z warstwy deponowanych odpadów.
Ad. 1
Omówienie wartości przyrodniczej obiektu na podstawie
wizji terenowej w dn. 9.05.2014:
W związku z wieloletnim okresem zaprzestania użytkowania,
sprzyjającymi warunkami siedliskowymi, zwłaszcza dużą wilgotnością, wyrobisko było w ostatnich latach miejscem intensywnej
sukcesji przyrodniczej. Na dnie wyrobiska znajduje się płytki
zbiornik wodny o owalnym kształcie, w przeważającym stopniu
zarośnięty roślinnością szuwarową. Spontanicznie formujące się
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zbiorowisko oraz obecność wody uprawnia do stwierdzenia, że
możliwe jest też występowanie tam lub pojawienie się w niedługim czasie roślinności pływającej, w tym gatunków chronionych,
jak grzybień biały i grążel żółty. Weryfikacja występowania tych
gatunków wymaga dłuższych obserwacji w przeciągu sezonu
wegetacyjnego.
Na obrzeżach zbiornika formują się warunki sprzyjające występowaniu rzadkich roślin chronionych, jak storczyki, pływacz
czy rosiczki, niemożliwych jeszcze do stwierdzenia z powodu
późniejszej pory ich wegetacji. Weryfikacja ich występowania
wymaga obserwacji w ciągu sezonu wegetacyjnego.
Tereny podmokłe wokół zbiornika porastają drzewa i krzewy: wierzba krucha i iwa, olsza szara, bez czarny, osika, brzoza
brodawkowata, trzmielina, kruszyna pospolita, świerk i jeżyny.
Na suchych, piaszczystych i otwartych terenach wokół
zbiornika formuje się murawa napiaskowa ze szczotlichą siwą
i kocankami piaskowymi Helichrysum arenarium – gatunkiem
podlegającym ochronie częściowej. Stanowisko kocanek jest
bardzo obfite – liczy na pewno ponad 1000 osobników. Na krawędziach wyrobiska zachowały się fragmenty boru z borówką
czarną. Tutaj stwierdzono występowanie kolejnego gatunku
objętego ochroną częściową – widłaka goździstego Lycopodium clavatum .
Prócz tego stwierdzono występowanie paproci: narecznicy samczej i krótkoostnej, śmiałka darniowego, tomki wonnej
i innych.

Ptaki

Kontrola przeprowadzona w dniu 9 maja 2015 r. wykazała
obecność na omawianym terenie gatunków ptaków objętych
ścisłą ochroną gatunkową: błotniak stawowy (samiec), kokoszka
wodna, trzciniak, trznadel, turkawka. Obserwowano także m.in.
zięby i kuropatwy.
Dla takich gatunków jak kokoszka wodna i trzciniak jest to
doskonałe miejsce lęgowe, prawdopodobnie jedyne w bezpośredniej bliskości i bez wątpienia gatunki te wyprowadzają tu
lęgi. Teren ten jest także sprzyjający dla błotniaka stawowego,
jednak penetracja terenu przez ludzi oraz stosunkowo łatwa
dostępność jest czynnikiem ograniczającym możliwość jego
gniazdowania tutaj. Bez wątpienia jednak jest to miejsce jego
żerowania.

Podsumowanie

Wyrobisko koło Włodawy ma charakter lokalnego refugium,
ostoi przyrody w krajobrazie rolniczym. Obecność wody sprzyja
występowaniu różnych gatunków roślin i zwierząt. Jest to zatem
lokalne centrum różnorodności biologicznej. Zachodzące w nim
procesy zmierzają do wykształcenia się siedliska oligotroficznego. Jest to także dogodne miejsce do tego, by stało się ostoją
takich rzadkich gatunków jak storczyki czy rośliny owadożerne,
niewykluczone zresztą jest ich występowanie już aktualnie.
Dla fauny jest to ostoja płazów oraz ptaków, zwłaszcza
wróblowatych związanych z szuwarami oraz chruścieli. Jest
także cennym łowiskiem dla drapieżników.
Na obiekcie należałoby przeprowadzić gruntowną inwentaryzację gatunków – istnieją bowiem przesłanki, by w przyszłości
zaproponować go do ochrony jako użytek ekologiczny.
W związku z występowaniem roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową przy decyzjach dotyczących zagospodarowania
terenu należy brać pod uwagę zapisy ustawy o ochronie przywww.ekolublin.pl

rody a zwłaszcza Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października
2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (§ 6. 1.).
Art. 4 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych definiuje rekultywację jako „nadanie lub przywrócenie gruntom
zdewastowanym lub zdegradowanym wartości użytkowych lub
przyrodniczych”. W związku z opisanym powyżej intensywnym
zajęciem terenu przez zróżnicowaną gatunkowo roślinność,
tworzącą warunki siedliskowe dla licznych gatunków zwierząt,
w tym rzadkich, odnowieniem zadrzewień, rozwiniętą funkcją
glebotwórczą uznać należy, że w obecnym stanie rzeczy rekultywacja przez przywrócenie wartości przyrodniczych została
dokonana. Wypełnienie wyrobiska i tworzenie nowej, sztucznej
warstwy glebowej, której efektem będzie ubogie siedlisko użytków zielonych w porównaniu ze stanem obecnym, nie będzie
stanowiło poprawy stanu a wręcz jego pogorszenie. Grunty zdegradowane przez wydobycie odkrywkowe, podobnie jak grunty
sąsiadujące nie były wysokiej klasy użytkami rolnymi. Ewentualne
odtworzenie funkcji rolnej również nie spowoduje powstania
w tym miejscu wysokoproduktywnych gruntów ornych (wg opisu
zawartego w projekcie zaplanowano zagospodarowanie jako
użytek zielony). Stąd za najwłaściwszy kierunek rekultywacji
uznać należy kierunek wodno-zadrzewieniowy o charakterze
przyrodniczym. Taki kierunek nie spowoduje kolizji z wymogami
ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Warto podkreślić, że nie
występuje nawet konieczność zabezpieczenia skarp, z uwagi na
to, że ich trwałość jest utrzymywana przez istniejącą roślinność,
co powinno zostać jednakże ocenione przez kompetentne organy.
(...)
Ad. 2
Z zawartych w Projekcie tabel wynika, że zawartość kobaltu
i baru w roku 2012 przekroczyła wartości dopuszczalne dla gleby
i ziemi w grupie B, czyli dla ziemi i gleby na użytkach rolnych,
przewidziane w Rozporządzeniu. O ile dane te mają być podstawą
oceny, uznać należy, iż odpady nie spełniają norm i nie mogą
być zastosowane do wypełnienia wyrobiska. Wysoka zawartość kobaltu ma o tyle duże znaczenie, że – jak wynika z analiz
zawartych w załączonej opinii chemicznej – kobalt zawarty
w odpadach może z dużym prawdopodobieństwem mieć postać
sferokobaltytu CoCO3, tj. węglanu kobaltu, który w środowisku
kwaśnej gleby może rozkładać się z wydzieleniem wolnych
jonów Co2+, co z kolei prowadzić może do powstawania łatwo
rozpuszczalnych w wodzie soli, mających zdolność przenikania
z wodą do środowiska zewnętrznego.
W naszej opinii w odniesieniu do odpadów wydobywczych nie
znajduje zastosowania par. 1 ust. 4 rzeczonego Rozporządzenia
mówiący: Jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia
substancji w badanej glebie lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie
dopuszczalnej wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.
Środowisko, w które skały miałyby trafić (użytki rolne we Włodawie), jest środowiskiem drastycznie innym od środowiska,
w którym naturalnie one występują (pokłady węglonośne na
głębokości do 1000 m) i gdyby nie działalność górnicza nigdy
nie miałyby szansy w tym środowisku się znaleźć. Dla będącego
przedmiotem postępowania wyrobiska i jego rolniczo-leśno-osadniczego otoczenia tego typu stężenia nie są w żadnym
wypadku naturalne. Odpady wydobywcze z górnictwa stanowią
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substancję obcą, pochodzącą z zupełnie innego, odległego geograficznie fragmentu środowiska, w szczególności z odmiennej
warstwy geologicznej. Okres powstawania skał składających się
na odpady wydobywcze od okresu kształtowania się środowiska, w którym mają zostać zdeponowane, dzieli w przybliżeniu
300 milionów lat. Równie naturalne byłoby wg tego podejścia
zastosowanie do wypełnienia wyrobiska choćby rudy uranu.
Gdyby prawodawca dopuszczać miał tego typu interpretację
„naturalności”, nie podawałby w ogóle stężeń granicznych zanieczyszczeń – wystarczyłoby, że mają one pochodzenie „naturalne”.
Odpady nie są ponadto substancją naturalną w pełnym tego
słowa znaczeniu – powstały w swojej obecnej postaci jako
skutek procesów gospodarczych, oprócz samego wydobycia
na powierzchnię ziemi skały poddawane były różnorodnym
technologiom, o czym zresztą informuje sama nazwa w katalogu
odpadów tj. „odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu
kopalin” oraz „odpady przeróbcze”.
Ad. 3
Autorzy Projektu dowodzą, że skład chemiczny odpadów wydobywczych nie wykazuje znaczących zmienności na przestrzeni
lat (str. 5). Zauważalnym odstępstwem od tej prawidłowości jest
jednak zmienność w czasie zawartości kobaltu Co, która w sposób znaczący wzrosła w roku 2012 w porównaniu z poprzednim
okresem. (szczegółowa analiza w zał 1).
W związku z występowaniem tej zmienności, aby zapewnić
zgodność wykorzystywanych odpadów z normami określonymi
w Rozporządzeniu, zachodziłaby potrzeba bieżącego analizowania zawartości tego pierwiastka w krótkich okresach czasu
i uzależniania zgody na wykorzystanie materiału od wyników
badań za poszczególne okresy lub badania poszczególnych partii. Byłoby to trudne do praktycznej realizacji i prawdopodobnie
niemożliwe prawnie, wobec czego zasada przezorności nakazuje
odstąpić od zgody na wykorzystanie materiału.
Kolejną wadą dokumentacji nie pozwalającą na właściwą
ocenę jest brak informacji o zawartości jonów kobaltu w wyciągach wodnych zawierających zawiesinę odpowiednich skał.
Z tabel zamieszczonych w sprawozdaniach załączonych do
Uzupełnienia do Projektu..., sporządzonego w sierpniu 2013 r.
wynika, że dla wyciągów wodnych z zawiesin skalnych przekazanych do analizy w Laboratorium Analiz Odpadów Stałych
lub Laboratorium Analiz Wód i Ścieków Zakładu Monitoringu
Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach (odpowiednio w maju 2012 r. oraz w czerwcu 2013 r) wykonano analizę
ilościową licznych pierwiastków, takich jak arsen, bar, kadm,
chrom, miedź, rtęć, molibden, nikiel i inne. Nie podano jednak
analizy dotyczącej kobaltu, co w związku z jego wysokim stężeniem przekraczającym wartości określone w Rozporządzeniu
jest czynnością podstawową dla oceny materiału. (Monitoring
środowiskowy w 2012... i Monitoring środowiskowy w 2013...).
W przypadku dalszego procedowania sprawy analizy powinny
być bezwzględnie uzupełnione o oznaczenie jonów kobaltu
w odcieku. Z uwagi na właściwości CoCO3, który tworzy roztwory
tylko w otoczeniu kwaśnym, którego pH jest mniejsze niż 7 (co
po zdeponowaniu w środowisku nie jest wykluczone), konieczne
byłoby przeprowadzenie badania dla roztworu zakwaszonego.
W przypadku, o ile wniosek będzie dalej rozpatrywany, wnosimy o przeprowadzenie opisanych wyżej analiz.
Obliczenia i analizy zawarte w ekspertyzie z grudnia 2014 r.
(Pomiar GIG – Ekspertyza dotycząca możliwości wykorzystania
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odpadów wydobywczych...), załączonej do dokumentacji wniosku, prowadzą do konkluzji, iż wypełnienie wyrobiska odpadami stworzy warstwę o mniejszej wodoprzepuszczalności niż
pierwotnie zalegający w tym miejscu materiał naturalny (piaski
i gleby piaskowe), w związku z czym realizacja przedsięwzięcia
wzmocni ochronę wód gruntowych przed potencjalnymi zanieczyszczeniami. Nie znajdujemy podstaw do negowania wyników
ww. obliczeń, jednak nie odnoszą się one do meritum postępowania, którym nie jest ocena funkcji zabezpieczających wody
podziemne przed potencjalnymi zanieczyszczeniami z zewnątrz
(z powierzchni ziemi, np ze strony chemii rolniczej lub niekontrolowanego rzutu ścieków). Różnica zdań dotyczy oceny ryzyka
przeniknięcia do warstw wodonośnych substancji zawartych
wewnątrz samej warstwy odpadów wypełniających wyrobisko.
Określenie wodoprzepuszczalności odpadów oczywiście ma dla
odpowiedzi na to pytanie istotne znaczenie, jednak nie wyczerpuje procesu, jaki należałoby przeprowadzić. W dokumentacji
postępowania brak jest istotnych danych pozwalających na
ocenę stopnia ryzyka zanieczyszczenia wód poprzez wymywanie
zanieczyszczeń z warstwy deponowanych odpadów. Należałoby
sporządzić prognostyczny bilans migracji zawartych w odpadach
substancji potencjalnie niebezpiecznych, w tym metali ciężkich,
uwzględniający takie czynniki jak:
- ich stężenie w odpadach,
- sumaryczna ilość (masa) poszczególnych substancji,
uwzględniająca całą planowaną do wykorzystania ilość odpadów (powyżej 1 mln Mg),
- postaci występowania poszczególnych pierwiastków
w skale – określenie ich związków, ułatwiające określenie rozpuszczalności,
- stężenie w odciekach,
- wodoprzepuszczalność warstwy,
- średnią ilość opadów atmosferycznych w ciągu roku i przewidywaną sumaryczną ilość odcieków powstającą z uwzględnieniem wodoprzepuszczalności zagęszczonych odpadów.
Uwzględnienie ww. czynników pozwoliłoby uzyskać prognozę
dotyczącą ilości wypłukiwanych poszczególnych pierwiastków, w tym m.in. kobaltu w miarach bezwzględnych, co z kolei
pozwoliłoby szacować ilość zanieczyszczeń, jaka ma szansę
dotrzeć do warstw wodonośnych. Wnioskodawca ma niewątpliwie możliwości przeprowadzenia takich obliczeń, co wykazał
już dostarczając tak zaawansowane merytorycznie analizy.
W przypadku, o ile wniosek będzie dalej rozpatrywany, wnosimy o przeprowadzenie opisanych wyżej analiz.

UWAGA DODATKOWA

Wnioskodawca w odwołaniu z 19.12.2014 do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego (s. 7) powołuje się na interes społeczny,
dowodząc, że zaniechanie wypełnienia wyrobiska skałą płonną
spowoduje szkodę w środowisku związaną z koniecznością
wydobycia materiału ziemnego w celu wypełnienia wyrobiska
ziemią. Przekonuje, że wnioskodawca zmuszony będzie pozyskać
masy ziemne z innego miejsca, co wiązać się będzie z potrzebą
„wykopania innego dołu i degradacji innego terenu”. Jest to stwierdzenie całkowicie pozbawione uzasadnienia i wprowadzające
w błąd. Przepisy Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ani
żadne inne normy nie nakazują rekultywacji akurat poprzez wypełnienie wyrobiska. Rekultywacja służyć ma cofnięciu skutków
degradacji poprzez odtworzenie lub nadanie gruntom nowych
użytecznych funkcji. Powszechną praktyką jest prowadzenie
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Towarzystwo dla Natury i Człowieka – Uwagi i wnioski strony w postępowaniu administracyjnym
rekultywacji wyrobisk bez wypełniania zagłębienia. Przykładowo
tylko starostwa w Łukowie, Białej Podlaskiej i Puławach wydały
w latach 2010-2014 co najmniej 27 decyzji w trybie Ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, dotyczących rekultywacji
wyrobisk po wydobyciu odkrywkowym, które nie przewidywały
wypełnienia wyrobiska, a tylko łagodne ukształtowanie skarp,
nasadzenia w dnie wyrobiska, uporządkowanie gruntu lub zapewnienie w spągu wyrobiska warstwy glebotwórczej. Podobne
decyzje wydawane są w innych powiatach województwa. Żadna
z nich nie została z tego powodu zanegowana przez instytucje
opiniujące, w tym Okręgowy Urząd Górniczy. Za innym niż wy-

pełnienie sposobem rekultywacji przemawiają ponadto walory
przyrodnicze omówione powyżej, które dzięki pozostawieniu
dna wyrobiska w obecnej formie będą mogły być zachowane,
co leży w interesie społecznym.

Załączniki:
1) Opinia naukowa autorstwa dr hab. Leszka Pazderskiego
Do wiadomości: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Lublinie
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Opinia naukowa o projekcie rekultywacji
wyrobiska po kopalni kruszywa ,,Włodawa i”
z wykorzystaniem odpadów wydobywczych
z kopalni Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” SA
DR HAB. LESZEK PAZDERSKI
Toruń, 5 maja 2015 r.

Niniejsza opinia naukowa dotyczy aspektów chemicznych
przedsięwzięcia określonego jako ,Rekultywacja wyrobiska po
kopalni kruszywa ,,Włodawa I” z wykorzystaniem odpadów
wydobywczych z kopalni Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” SA, stanowiącego w istocie formę zagospodarowania odpadów wydobywczych z kopalni ,,Bogdanka” przez umieszczenie ich w dawnym
wyrobisku po kopalni kruszywa ,,Włodawa I”. Odpowiedni Projekt
został sporządzony w maju 2013 r. przez Firmę Handlowo-Usługową ,,Trans-Maj” Józef Majewski w Podgłębokiem.
Z zawartej w Projekcie Tabeli 1 Skład chemiczny odpadów
wydobywczych oraz Tabeli 2 Zawartość metali ciężkich w odpadach wydobywczych z kopalni Bogdanka wynika, że odpady
te stanowią w istocie mieszaninę różnego rodzaju skał, zawierających głównie glinokrzemiany z pewną domieszką tlenków
żelaza oraz powszechnie występujących litowców (sód, potas)
i berylowców (magnez, wapń). W skałach tych występują również
pewne ilości związków metali ciężkich, takich jak arsen, bar,
chrom, cynk, kobalt, miedź, nikiel i ołów; praktycznie nieobecne
są natomiast cyna, kadm, molibden i rtęć.
Wbrew twierdzeniu autorów Projektu, jakoby skład chemiczny odpadów wydobywczych analizowanych w wieloleciu
nie wykazywał znaczących różnic (str. 5), uwagę zwraca bardzo
znaczące zwiększenie zawartości kobaltu Co w 2012 r. w porównaniu z poprzednim okresem. W latach 2002-11 stężenie tego
metalu ciężkiego w odpadach wahało się od poniżej 3 do 46 ppm,
wynosząc średnio ok. 24 ppm, tymczasem w 2012 r. było równe
aż 147 ppm, czyli ok. 6-krotnie więcej. Szczególnie duży przyrost
(co najmniej 50 razy) wystąpił między tym ostatnim, a poprzedzającym go rokiem (w 2011 r. zawartość Co nie przekroczyła
progu oznaczalności, tj. 3 ppm). Sugeruje to skokową zmianę
składu chemicznego wydobywanych skał, być może będącą
skutkiem rozpoczęcia eksploatacji innej warstwy geologicznej.
www.ekolublin.pl

W związku z tym, w mojej ocenie w Projekcie powinny się były
znaleźć bliższe dane odnośnie zawartości Co w odpadach pochodzących z poszczególnych miesięcy lub przynajmniej kwartałów
2012 r., co pozwoliłoby na dokładniejsze określenie ilości tego
pierwiastka w na bieżąco wydobywanych skałach. Jeśli bowiem
wspomniana zmiana składu chemicznego odpadów nastąpiła
w trakcie roku kalendarzowego, siłą rzeczy partie materiału
wydobywane w ostatnich miesiącach 2012 r. musiały zawierać
znacząco wyższe ilości kobaltu, niż to wynikałoby z uśrednionej
rocznie wartości 147 ppm. Przykładowo, jeśli np. w pierwszym
półroczu 2012 r. wydobywane były skały o składzie takim samym
jak w 2011 r., czyli nie zawierające praktycznie Co (< 3 ppm), to
średnioroczne stężenie tego metalu rzędu 150 ppm mogło zostać
osiągnięte jedynie w sytuacji, gdyby w drugim półroczu 2012
r. skały zawierały go na poziomie rzędu 300 ppm. Podkreślić
należy fakt, że w takim przypadku zawartość Co w odpadach
wydobywczych nie tylko przekroczyłaby 15-krotnie wartość
dopuszczalną 20 ppm dla ziemi i gleby na użytkach rolnych, ale
również o 50% wartość dopuszczalną 200 ppm, odpowiadającą
ziemi i glebie na terenach przemysłowych (problem ten zostanie
bardziej szczegółowo omówiony poniżej).
Naturalnie, zmiana składu chemicznego odpadów mogła
nastąpić w dowolnym innym punkcie czasowym 2012 r. i mogła
mieć charakter nie skokowy, lecz ciągły, tj. zachodzić stopniowo – z matematycznego punktu widzenia wchodzi tu w grę
nieskończenie wiele możliwości dających w rezultacie wielkość
średnioroczną 147 ppm. Na podstawie tej ostatniej wartości nie
można zatem wnioskować o zawartości Co w skałach wydobywanych w poszczególnych miesiącach lub kwartałach 2012 r.,
ani tym bardziej obecnie. Celowe więc byłoby uzupełnienie Projektu o wyniki badań z lat 2013-14, które są już chyba dostępne
i opracowane, biorąc pod uwagę fakt, że mamy obecnie maj
2015 r. – szczególnie w celu określenia, czy obecna zawartość
Co w odpadach nie przekracza wartości granicznej 200 ppm,
przy której możliwe jest ich składowanie w glebie lub ziemi na
terenach przemysłowych.
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W sytuacji relatywnie wysokiej zawartości kobaltu w rzeczonych odpadach wydobywczych jest rzeczą niezrozumiałą, że
jonów tego metalu w ogóle nie oznaczano w wyciągach wodnych
zawierających zawiesinę odpowiednich skał. Z tabel zamieszczonych w sprawozdaniach załączonych do Uzupełnienia do
Projektu rekultywacji wyrobiska po kopalni kruszywa ,,Włodawa
I” z wykorzystaniem odpadów wydobywczych z kopalni Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” SA, sporządzonego w sierpniu 2013 r.
przez wspomniane już Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
,,Trans-Maj” Józef Majewski w Podgłębokiem, wynika, że dla
wyciągów wodnych z zawiesin skalnych przekazanych przez
Pomiar-GIG sp. z o.o. w Lublinie do analizy w Laboratorium
Analiz Odpadów Stałych lub Laboratorium Analiz Wód i Ścieków
Zakładu Monitoringu Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach (odpowiednio w maju 2012 r. oraz w czerwcu
2013 r) wykonano analizę ilościową takich jonów metalicznych
i półmetalicznych, jak arsen As, bar Ba, kadm Cd, chrom Cr, miedź
Cu, rtęć Hg, molibden Mo, nikiel Ni, ołów Pb, antymon Sb, selen
Se, cynk Zn (,Monitoring środowiskowy w 2012 roku obejmujący wpływ zakładu na środowisko – Monitoring właściwości
fizykochemicznych odpadów wydobywczych pochodzących
z kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel ,,Bogdanka” SA
– wyniki badań w 2012 r.; Monitoring środowiskowy w 2013
roku obejmujący wpływ zakładu na środowisko – Monitoring
właściwości fizykochemicznych odpadów wydobywczych
pochodzących z kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel
,,Bogdanka” SA – wyniki badań w 2013 r.). Tymczasem z drugiego
ze sprawozdań wynika jednocześnie, że rzeczone Laboratorium
Analiz Wód i Ścieków posiadało akredytację na wykonywanie
oznaczeń kobaltu Co metodą emisyjnej spektrometrii plazmowej; dotyczyło to zapewne również Laboratorium Analiz
Odpadów Stałych. Niewątpliwie zatem jony kobaltu (Co2+, Co3+)
w badanych odciekach mogły zostać ilościowo oznaczone i jest
niezrozumiałe, dlaczego tego nie zrobiono.
Trudno oczywiście bez przeprowadzenia powyższych badań
przewidywać, czy jony Co2+ lub Co3+ w odpowiednim odcieku
by się znalazły, czy nie – gdyż zależy to głównie od rodzaju
zawierających je związków chemicznych, znajdujących się
w rzeczonych skałach. Zasadniczo w grę mogą wchodzić takie minerały jak kateryt CoS2, kobaltyt CoAsS, safloryt CoAs2,
glaukodot (Co,Fe)AsS, skuterudyt CoAs3, erytryt Co3(AsO4)2·8H2O
oraz sferokobaltyt CoCO3, będące najczęstszymi formami występowania kobaltu w jego rudach. Z wyników analiz odpadów stałych zawartych w Tab. 2 Projektu wynika jednak, że
zawartość arsenu As w 2012 r. była bardzo niska, rzędu 7 ppm
– co wyklucza pierwsze pięć z siedmiu wyżej wymienionych
związków kobaltu, mających charakter arsenków, mieszanych
siarczko-arsenków lub arsenianów. Można więc przypuszczać,
że w wydobywanych w 2012 r. skałach kobalt występował
jako kateryt CoS2 lub sferokobaltyt CoCO3. O ile ten pierwszy
minerał jest środowiskowo dość obojętny ze względu na wysoką trwałość i nierozpuszczalność nadsiarczku kobaltu(II)
(analogiczną do pirytu FeS2), to ten drugi, tj. węglan kobaltu(II)
może w sprzyjających warunkach (np. kwaśna gleba) rozkładać
się z wydzieleniem wolnych jonów Co2+, zgodnie z równaniem
reakcji CoCO3 + 2 H+ → Co2+ + H2O + CO2 (analogicznie jak wapień
CaCO3 uwalnia jony Ca2+). Warto podkreślić fakt, że sytuacja
taka mogłaby mieć miejsce niezależnie od faktu, że obojętny
lub słabo zasadowy wyciąg wodny z zawiesiny badanych skał
(próbka z 2012 r. – pH = 7,8; próbka z 2013 r. – pH = 8,8) nie
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wykazałby obecności jonów Co2+, gdyż w czystej wodzie CoCO3
nie ulega roztwarzaniu (proces ten wymaga środowiska o pH
< 7); konieczne byłoby zatem przeprowadzenie badania uzupełniającego dla roztworu zakwaszonego, np. za pomocą HCl.
Ewentualnie uwolnione w glebie jony Co2+ najprawdopodobniej
łatwo migrowałyby do innych jej części, jak również do wód
podziemnych i powierzchniowych, co wynika z faktu dobrej
rozpuszczalności licznych soli tego pierwiastka, np. chlorku
CoCl2 lub siarczanu CoSO4.
Niezależnie od formy występowania kobaltu w rzeczonych
odpadach wydobywczych i związanej z tym możliwości zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
zarejestrowana średniorocznie w 2012 r. zawartość 147 ppm Co
znacząco przekracza wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub
ziemi na gruntach tzw. grupy B (,grunty zaliczone do użytków
rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki,
a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem
terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów
komunikacyjnych), dla wszystkich głębokości i wodoprzepuszczalności gruntów; zgodnie bowiem z Załącznikiem Wartości
dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi (mg/kg suchej masy)
do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów
jakości ziemi (Dz. Ust. z 2002 r. nr 165, poz. 1359, zwane dalej
Rozporządzeniem) wynoszą one dla grupy B od 20 do 120 mg
Co/kg suchej masy, czyli od 20 do 120 ppm. W związku z tym,
ewentualne składowanie rzeczonych odpadów wydobywczych
w glebie lub ziemi na gruntach użytków rolnych należy uznać za
prawnie niedopuszczalne; mogą one natomiast być składowane
na niektórych gruntach z grupy C (,tereny przemysłowe, użytki
kopalne, tereny komunikacyjne), dla których odpowiednie wartości dopuszczalne wahają się od 50 do 300 mg Co/kg suchej
masy, czyli od 50 do 300 ppm (o ile rzeczywista zawartość
kobaltu w bieżąco wydobywanych odpadach, zapewne wyższa
niż średnioroczna wartość 147 ppm w 2012 r., nie przekroczy
odpowiednich wartości granicznych, np. 200 ppm dla warstwy
powierzchniowej o głębokości do 2 m).
Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku baru, którego średnioroczna zawartość w odpadach, zgodnie z Tabelą 2
w Projekcie, wynosiła w 2012 r. 250 ppm (zaś w latach 2002-2011
wahała się od 367 ppm do 762 ppm, wynosząc średnio ok. 530
ppm), podczas gdy wartości dopuszczalne dla gleby i ziemi na
użytkach rolnych określone w Rozporządzeniu wahają się od
200 do 650 mg Ba/kg suchej masy, czyli od 200 do 650 ppm,
wynosząc 200 ppm w przypadku warstwy powierzchniowej
o głębokości do 2 m.
W mojej ocenie, wbrew temu co piszą autorzy Projektu, w odniesieniu do odpadów wydobywczych nie znajduje zastosowania
par. 1 ust. 4 rzeczonego Rozporządzenia: Jeżeli przekroczenie
wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie lub
ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku,
uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej wartości stężeń
w glebie lub ziemi nie nastąpiło. Na obszarze użytków rolnych
odpady wydobywcze z górnictwa stanowią bowiem substancję
obcą, pochodzącą z zupełnie innego fragmentu środowiska,
w szczególności z odmiennej warstwy geologicznej geosfery
(w przypadku złóż węgla kamiennego można przypuszczać,
że chodzi o okres karbonu w ramach ery paleozoicznej) niż ta
ukształtowana na powierzchni Ziemi w okresie czwartorzę-
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dowym (holoceńskim) ery kenozoicznej. Zawartość kobaltu
lub baru w tego typu odpadach ma wprawdzie charakter naturalny – ale jedynie w odniesieniu do głębinowego materiału
skalnego, a nie do znajdującej się kilkaset metrów wyżej gleby,
w której naturalne stężenie obu metali ciężkich jest zapewne
znacząco niższe. Trudno zaś przypuszczać, by prawodawca
wydający Rozporządzenie rozumiał przez naturalnie wysoką
zawartość substancji w środowisku jej zawartość w każdym
dowolnym komponencie środowiska jako takiego, i to w nieograniczonym zakresie geograficznym – bez jakiegokolwiek
związku funkcjonalnego z środowiskiem obszaru występowania
danej gleby lub ziemi.
Gdyby przyjąć tego rodzaju poszerzającą definicję naturalnej zawartości w środowisku, w gruncie rzeczy każdy odpad
skalny, zawierający dowolne substancje chemiczne (nawet te
o bardzo wysokiej toksyczności, np. metale ciężkie, pierwiastki
radioaktywne, węglowodory obecne w ropie naftowej i masach
bitumicznych, sole nieorganiczne różnego rodzaju itp.) i pochodzący z dowolnego punktu na kuli ziemskiej, mógłby być
składować bez ograniczeń na gruntach rolnych w Polsce – we
wszystkich przypadkach można by bowiem stwierdzić, że wysoka zawartość tych substancji w danych skałach ma charakter
naturalny. W istocie nie istniałaby wówczas nawet potrzeba
prowadzenia jakichkolwiek badań składu chemicznego owych
skał, z racji faktu, że jakikolwiek by on nie był – zawsze miałby
charakter naturalny. Stosując takie kuriozalne podejście, można
by przyjąć, że nie stanowiłoby formy zanieczyszczenia gleby np.
wprowadzanie do niej solanki morskiej lub silnie zasolonych
i zażelazionych głębinowych wód podziemnych, albo surowej
ropy naftowej, ani np. rozsypywanie na powierzchni Ziemi
soli kamiennej – wszystkie te substancje występują przecież
w środowisku w zawartościach, które mają charakter naturalny.
Absurdalność powyższego rozumowania wydaje się oczywista – łatwo bowiem wyobrazić sobie skutki środowiskowe, zdrowotne i społeczne składowania na użytkach rolnych
w Polsce np. odpadów wydobywczych z kopalni rud arsenu,
rtęci, kadmu, ołowiu lub uranu, pozostałości z szybów ropy
naftowej lub odkrywek łupków bitumicznych itp., na dodatek
pochodzących z innych krajów świata. Jest więc oczywiste,
że prawodawca wydający Rozporządzenie rozumiał przez
naturalnie wysoką zawartość substancji w środowisku jej
zawartość w takich komponentach środowiska, które pozostają w związku funkcjonalnym z glebą lub ziemią na danym
obszarze (przykładem mógłby być np. muł z pobliskiej rzeki, do
której spłukiwane są z opadami substancje z danego gruntu),
ewentualnie mają zbliżony charakter (np. gleba z innego obszaru
niż miejsce składowania). Naturalnie, w takich przypadkach
nawet gdyby zawartość kobaltu lub baru przekroczyła wartości
graniczne określone w Rozporządzeniu, par. 1 ust. 4 znalazłby
uzasadnione zastosowanie.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że w powyższym kontekście w Projekcie przywołano rzekomy brak ,antropogenicznego zanieczyszczenia odpadów wydobywczych. Pomijając już
fakt, że pojęcie to nie występuje w Rozporządzeniu, użycie tego
terminu dowodzi, że autorzy Projektu nie do końca rozumieją
jego znaczenie. W ujęciu leksykalnym, określonym przez Słownik Języka Polskiego PWN, antropogeniczny oznacza (powstały
lub zachodzący w wyniku działalności gospodarczej człowieka
–http://sjp.pwn.pl/sjp/antropogeniczny;2440565). Odpady
wydobywcze z kopalni węgla kamiennego mają więc niewąt46

pliwie charakter antropogeniczny, gdyż sam fakt ich istnienia
jest skutkiem czynników antropogenicznych, czyli związanych
z jakąś formą bezpośredniego lub pośredniego wpływu człowieka na środowisko.

W konsekwencji, nie można się zgodzić ze stwierdzeniem
na str. 7 Projektu:
ani z następującą po nim konkluzją:

W mojej ocenie prawdziwe jest stwierdzenie przeciwne,
tj. że zawartości kobaltu Co i baru Ba w odpadach wydobywczych z kopalni Bogdanka przekraczają wartości dopuszczalne
określone w Rozporządzeniu i w związku z tym odpady te nie
mogą być składowane w glebie ani ziemi na gruntach grupy B.
W omawianym przypadku wydaje się, że większy problem
środowiskowy może być związany z wysoką zawartością kobaltu, z racji wspomnianej już dobrej rozpuszczalności większości jego soli. Metal ten nie jest wprawdzie tak toksyczny
jak większość innych pierwiastków ciężkich, a w niewielkich
ilościach ma nawet charakter mikroelementu niezbędnego dla
organizmów żywych (jest m.in. kluczowym składnikiem kobalaminy, tj. witaminy B12); niemniej jednak w dużych dawkach jest
szkodliwy, a nawet trujący (jego LD-50 wynosi ok. 0,1 g-0,5 g);
powoduje m.in. choroby mięśnia sercowego. Ze względu więc
na zdrowie ludzi i zwierząt, zwłaszcza hodowlanych, należy
unikać niekontrolowanego zwiększania jego stężeń w środowisku, szczególnie na gruntach rolnych.
Bar jako pierwiastek jest silnie trujący, ale wyłącznie w postaci jonów Ba2+. Można zaś przypuszczać, że w odpadach
wydobywczych z kopalni Bogdanka metal ten występuje głównie w formie minerału barytu, tj. siarczanu baru BaSO4, który
jest jedną z najbardziej nierozpuszczalnych i nie ulegających
rozkładowi – a przez to nieszkodliwych środowiskowo i zdrowotnie – soli. Świadczą o tym wspomniane już wyniki badań
wyciągów wodnych z zawiesin skalnych, w których stężenia
kationów Ba2+ są bardzo niskie (0.05 mg/l i 0.035 mg/l); nie może
być zresztą inaczej, gdyż w roztworach tych są one wytrącane
w formie BaSO4 przez aniony siarczanowe SO42-, występujące
w dość dużych stężeniach (29.64 mg/l i 20.0 mg/l).
Reasumując, uważam opisany w Projekcie pomysł składowania na gruntach rolnych odpadów wydobywczych z kopalni
Bogdanka zawierających ponadnormatywne ilości kobaltu i baru
za sprzeczny z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. Ust. z 2002 r. nr 165,
poz. 1359). W mojej ocenie rzeczony Projekt nie powinien być
realizowany, zaś rzeczone odpady mogą być składowane co
najwyżej na gruntach przemysłowych.
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