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Abstract: Former opencast mine areas in Konin - Turek region, after going through a land 
reclamation process, are currently being subjected to various types o f management by new 
owner. One o f the main methods of their management is farming which is favoured by the 
presence of boulder loams in the overlay as they are extremely suitable for biological reclama
tion. Recently, new ways of management o f the above-mentioned areas have been gaining in 
popularity and they include recreation as well as other methods. These new directions o f 
management are implemented by Mine Authorities after consultations with and agreements of 
local self-governments. The cooperation between mine authorities and commune governments 
reduces the management costs at the same time only slightly increasing reclamation expendi
tures. In addition, this kind of collaboration facilitates, possibilities o f utilization o f former 
opencast mine areas and quarantees touristic appeal of these regions in near future.

Key words: lignite opencast mining, ways o f management, biological reclamation, types of 
reclamation.
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WSTĘP

Charakterystyczną cechą odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego jest wyłączenie 
z dotychczasowego użytkowania rolnego i leśnego stosunkowo dużych powierzchni pod 
działalność górniczą [Tajduś, Kozioł 2000]. W wyniku takiej działalności powstaje wiele 
form ziemnych w postaci zwałowisk zewnętrznych i wewnętrznych, często wypiętrzonych 
ponad okoliczny teren oraz form o dużych powierzchniach będących wyrobiskami 
końcowymi, zagospodarowanymi jako zbiorniki wodne [Michalski 2002].
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Prowadzona w kopalniach odkrywkowych na szeroką skalę rekultywacja terenów 
pogómiczych ma na celu techniczne przygotowanie powierzchni poprzez wyrównanie 
i budow ę sieci dróg i row ów  odw odnieniow ych, a w dalszym  okresie przez 
zagospodarowanie i pełne przywrócenie im własności użytkowych [Gach i in. 1995, 
Bender i in. 2000].

Jakość gruntów pogómiczych powstających w procesie wydobycia kopaliny jest 
determ inow ana technologią robót górniczych oraz w łaściw ościam i fizycznym i i 
chemicznymi skał nadkładowych [Gilewska 2000, Gilewska i Otremba 2000].

KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POGÓRNICZYCH

Zastosowanie selektywnego zwałowania, w wyniku którego wierzchnią warstwę 
zwałowiska w większości stanowią gliny zwałowe, pozwala na wykorzystanie ich 
właściwości fizyczno-chemicznych do uzyskania odpowiedniej produktywności nowo 
tworzonych gleb na terenach pogómiczych. W związku z właściwościami nadkładu 
przeważającym kierunkiem dotychczasowej rekultywacji w rejonie konińsko-turkowskim 
była rekultywacja rolna i leśna terenów pogómiczych. W ostatnich latach pojawiły się 
również nowe koncepcje i rozwiązania w zagospodarowaniu terenów pogómiczych 
(tab. 1,2).

K ierunki te, uzgodnione z sam orządam i gm innym i, w skazują na tendencje 
rekreacyjno-sportowego przeznaczenia terenów pogómiczych przy wykorzystaniu 
zbiorników  w odnych, pow stających w w yrobiskach końcow ych, szczegółow o 
zagospodarowanych przez gminy (tab.2 ,3 ,4 ). Sposób zagospodarowania tych terenów 
należy już do obowiązków właściciela, którymi mogą być zarówno osoby fizyczne, jak  
i osoby prawne [Michalski 1997].

Rolne zagospodarow anie

Tereny zrekultywowane przeznaczone pod zagospodarowanie rolne do 1989 roku 
przekazywane były do zasobów Państwowego Funduszu Ziemi i uprawiane przez 
Państwowe Gospodarstwa Rolne. Po 1989 r. część terenów będących we władaniu 
Agencji W łasności Rolnej Skarbu Państwa leży odłogiem, czekając na potencjalnego 
nabywcę. Natomiast tereny będące własnością prywatną czy też spółdzielczą uprawiane 
są rolniczo. Pod w zględem  w artości użytkowej część tych gruntów  m ożna by 
sklasyfikować w przedziale od III do V klasy bonitacyjnej. Pozostałe grunty oznaczone 
są nadal w ewidencji jako tereny różne.

Obecnie zrekultywowane tereny pogómicze Kopalnia sprzedaje w drodze przetargów. 
Zainteresowanie tymi gruntami jest znaczne ze względu na ich niską cenę, dużą 
powierzchnię, możliwość uzyskania dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i 
w wielu przypadkach zwolnienie z podatku gruntowego przez rady gmin. Na gruntach 
zrekultywowanych użytkowanych rolniczo uprawiane są głównie zboża ozime, takie 
jak: pszenica, żyto, jęczm ień oraz rzepak, lucerna pastewna i nasienna, a także buraki 
cukrow e (ry s .l) . W ydajność plonów  uzależniona je s t nie tylko od w arunków  
pogodowych, ale również od kultury uprawy tych terenów.
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TABELA 1. Kierunki zagospodarowania terenów pogórniczych w KWB Konin według stanu na 
31.12.2003 r.
TABLE 1. Ways of management of former opencast mine areas in KWB Konin as of 31.12.2003

Odkrywka 
Opencast Mine

Powie
rzchnia
Area
[ha]

Kierunek zagospodarowania [ha] 
Way of management [ha]

Pow. przy 
KWB Konin 
Area near 
KWB Konin 
[ha]

rolny
farming

leśny
forestry

wodny
aqueous

inny
other

ogółem
total

Morzysław 118 110 - 3 5 118 -

Niesłusz 315 130 155 30 - 315 -

Gosławice 956 290 243 93 320 946 10
Pątnów 1540 740 - - 210 950 590
Jóźwin 2589 974 450 - 12 14361 1153
Kazimierz 2991 884 227 - 322 433 1558
Lub stów 1461 238 238 - 476 985

Tereny * O/Drzewce 
i O/Jóźwin IIB 
Areas* of O/Drzewce 
and O/Jóźwin ПВ

1963 1963

Razem -  Total 11933 3366 1313 126 869 5674 6259

*Tereny zajęte pod bieżącą działalność O/Drzewce i O/Jóźwin ПВ -  Areas taken up under current 
activities of O/Drzewce and O/Jóźwin IIB

RYSUNEK 1. Zbiór buraków cukrowych na zwałowisku odkrywki Jóźwin 
FIGURE 1. Sugar beet picking on the heap of Jóźwin Opencast Mine
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TABELA 2. Kierunki zagospodarowania terenów pogómiczych według stanu na 31.12.2003 r. 
TABLE 2. Ways of management of former opencast mine areas as of 31.12.2003

Odkrywka 
Opencast mine

Kierunek zagospodarowania - Way of management [lia]

leśny, forestry rolny, farming wodny, aqueous ogółem, total

Adamów 823 736 412 1971
Władysławów 124 422 - 546
Koźmin 11 151 - 162
Bogdałów (zlikwidowana, 
closed down)

295 209
"

504

Ogółem -  Total 
KWB Adamów

1253 1518 412 3183

Zbycie terenów zrekultywowanych użytkowanych rolniczo skomplikował fakt 
ustalenia przez jedną z rad gminy wysokości stawki podatku od nieruchomości na 
terenie, której Kopalnia „Konin” w najbliższym okresie kończy swoją działalność. 
Ustalono bowiem, że podatek w 2002 r. od terenów różnych (zrekultywowanych) 
powinien wynosić 3100 zł z 1 ha, a w roku 2003 -  3200 zł/ha, podczas gdy stawka 
podatku rolnego z 1 ha wynosi 65 zł. Sytuacja taka zahamowała możliwość zbycia 
terenów zrekultywowanych na terenie tej gminy do czasu ich sklasyfikowania i ustalenia 
klasy bonitacyjnej. Zaznaczyć tutaj należy, że Kopalnia wywiązała się z realizacji 
przepisów obowiązujących w zakresie rekultywacji zawartych w ustawie o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, czyli uzyskała decyzję o prawidłowym  zakończeniu 
rekultywacji wydawaną przez Starostę Konińskiego. Należy jednak podkreślić, że inne 
rady gmin współpracujące z kopalniami zwolniły z podatku od nieruchomości właścicieli 
tych terenów przez okres 10 lat bądź też ustaliły stawki znacznie niższe, umożliwiające 
właścicielowi na bieżąco regulowanie nałożonego podatku.

Zagospodarow anie leśne

M odel nasadzeń przy zagospodarowaniu leśnym uzgodniony został z Lasami 
Państwowymi. W związku z tym wprowadzono do nasadzeń gatunki gospodarczo użyteczne, 
gatunki liściaste, lasotwórcze (ryc. 2). Do gatunków drzew nasadzanych w tych warunkach 
zaliczyć należy: dąb, jesion, klon, jawor oraz krzewy stanowiące wypełnienie: karagana 
syberyjska, jarząb pospolity, rokitnik, lipa, akacja, czeremcha amerykańska.

Dotychczas nasadzenia na terenach pogómiczych, głównie skarp zwałowych, były 
przekazywane Skarbowi Państwa, który częściowo powierzchnie zalesione przekazywał 
Lasom Państwowym. Obecnie duże kompleksy leśne Kopalnia przekazuje bezpośrednio 
Lasom Państwowym bądź też samorządom lokalnym. Decyzje tych samorządów oraz 
ogólna tendencja do zwiększenia lesistości kraju wskazują na wzrost powierzchni terenów 
zalesianych. Sprzyja tem u głównie obecność w nadkładzie słabszych utw orów  
geologicznych. Przykładem tego mogą być tereny nowo budowanej odkrywki Drzewce, 
znajdującej się na terenie gminy Kramsk i Osiek Mały, gdzie na powierzchni ponad
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RYSUNEK 2. Nasadzenie drzew liściastych na zwałowisku odkrywki Kazimierz 
FIGURE 2. Planting of broad-leaved trees on the heap of Kazimierz Opencast Mine

1000 ha został już ustalony kierunek leśnej rekultywacji tych terenów. Będzie to wielki, 
dotychczas nie spotykany kompleks leśny w tym rejonie. Podobnie na terenie zwałowiska 
odkrywki Niesłusz zostały wykonane nasadzenia leśne, znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych Konina. Tereny te zostały przekazane dla miasta, 
tworząc w ten sposób tereny leśno-rekreacyjno-sportowe wykorzystywane przez 
społeczeństwo miejskie.

Zagospodarowanie wodne
W  wyniku działalności wydobywczej polegającej na zdejmowaniu nadkładu i 

umieszczeniu go na zwałowisku zewnętrznym oraz wydobyciu węgla na potrzeby 
elektrowni, w końcowej fazie zazwałowania pow stają znaczne niedobory gruntu 
wyrobiska. W swej dotychczasowej działalności Kopalnia „Konin” w wyrobiskach 
końcowych odkrywek utworzyła kilka zbiorników wodnych o różnej powierzchni i 
pojemności (tab. 4).

Napełnienie wodami tych zbiorników przewiduje się w różnych okresach czasu. 
Przede wszystkim jest to uzależnione od dopływu wód. Samoistne wypełnienie może 
trwać od kilku do kilkunastu lat. Obecnie w celu skrócenia okresu wykorzystuje się 
wody czyste pochodzące z odwodnienia innych odkrywek. Napełniane zbiorniki Kopalnia 
przekazuje samorządom lokalnym, które wykorzystując specyficzne warunki okolicznych 
terenów przystępują we własnym zakresie do szczegółowego zagospodarowania.
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TABELA 3. Kierunki zagospodarowania czynnych odkrywek w KWB Konin według stanu na 
31.12.2002 r.
TABLE 3. Ways of management of operating opencast mines in KWB Konin as of 31.12.2003

Odkrywka
Opencast
mine

Powie
rzchnia
Area
[ha]

Kierunek zagospodarowania -  Way of management [ha] Pow. przy 
Area near 
KWB Konin 
[ha]

rolny
farming

leśny
forestry

wodny
aqueous

rekreacyjny
recreational

inny
other

ogółem
total

Pątnów 590 - 1 0 0 380 - - 480 110

Jóźwin 1153 274 51 - 581 - 906 247
Kazimierz 1558 733 113 474 - 65 1385 173
Lubstów 985 26 186 475 - 98 785 2 0 0 -
Drzewce 1 2 0 0 30 1035 125 - 10 1 2 0 0 -

Razem
Total

5486 1063 1485 1454 581 173 4756 730

Przykładem inwestycji samorządów lokalnych może być zbiornik wodny w Gminie 
Przykona, gdzie na terenach pogómiczych odkrywki Adamów dokonano zmian w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczając te tereny dla celów 
rekreacyjnych. Wydzielone pod budownictwo rekreacyjne działki sprzedawane są różnym 
podmiotom na zasadzie przetargu.

Zagospodarow anie rekreacyjne

Decyzja ustalająca rekreacyjny kierunek rekultywacji została podjęta wspólnie przez 
sam orząd m iasta Kleczew a i K opalnią Konin. Zgodnie z ustaleniam i kopalnia 
zobowiązała się do końca 2005 r. ukształtować tereny pod ośrodek rekreacyjny a gmina 
-  przygotować je  pod względem formalno-prawnym do sukcesywnego nabywania i 
zagospodarowania we własnym zakresie. Ośrodek ten o powierzchni ponad 400 ha 
składać się będzie z czterech obiektów:
♦ zbiornika wodnego o powierzchni około 9 ha i głębokości 5-6  m, będącego zlewnią 

wód opadowych z tego terenu,
♦ amfiteatru wraz ukształtowanym terenem o powierzchni około 24 ha,
♦ toru motokrosowego z właściwie ukształtowaną trasą o powierzchni około 15 ha,
♦ stoku narciarskiego przy różnicy poziomów około 50 m

Ponadto w sąsiedztw ie m iasta Kleczewa po stronie zachodniej w w yrobisku 
odkrywki Kazimierz Północ powstanie zbiornik wodny o powierzchni około 360 ha. W 
północnej części miasta na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Jóźwin IIA  powstaną 
tereny zalesione o powierzchni ponad 170 ha. Całość zrekultywowanego terenu w 
sąsiedztwie miasta Kleczewa stworzy kompleks rekreacyjno-sportowy, który będzie 
w przyszłości wykorzystywany nie tylko przez mieszkańców miasta i gminy, ale i innych 
mieszkańców regionu. Podobnie na terenie Gminy Kazimierz Biskupi, w wyrobisku 
końcowym odkrywki Kazimierz Południe, powstał zbiornik wodny o powierzchni



Z agospodarow anie  terenów  po g ó rn iczych  kopalń  w ęgla brunatnego... 287

TABELA 4. Zbomiki wodne w wyrobiskach końcowych odkrywek KWB Konin 
TABLE 4. Water reserviors in final opencast workings of KWB Konin

Odkrywka 
Opencast mine

Powie
rzchnia
Area
[ha]

Pojemność
Capacity
[tys.m3]

Zagospodarowanie 
Way of management

Morzysław

Niesłusz

Gosławice

Pątnów 
Kazimierz Płd. 
Kazimierz Płd.

2.5

18.5

32.5

346
35
65

2 0

148

390

83 500 
800 

2  1 0 0

na potrzeby ogródków działkowych, 
as gardening allotments 
tereny rekreacyjno-sportowe, 
sports and recreational areas 
na potrzeby brykietowni, wędkarstwa, 
as briquette works and angling sities 
retencyjno-wędkarski, as water reservoirs 
wędkarskie, angling sities 
rekreacyjno-sportowe,sports-recreational areas

Do końca 2003 r. 
At the end of 2003

499,5 87 038

Kazimierz Płn.

Lub stów 
Jóźwin IIB 
Drzewce

360

475
420
125

190.000

144.000 
147.180
12.500

retencyjno-rekreacyjne,
water reservoirs-recreational areass
jw., as above
jw., as above
jw., as above

Do końca działalności 
kopalni w tym rejonie 
Until the end of operation 
of the mine in this region

1380 493 680

zwierciadła wody 65 ha i głębokości od 2,8 m do 8,0 m (rys. 3). Zbiornik ten wraz z 
okolicznym  terenem  zalesionym na powierzchni około 85 ha, po szczegółowym 
zagospodarowaniu przez gminę, będzie stanowił bazę rekreacyjno-sportowo-turystyczną 
dla regionu.

Rozwojowi gminy i regionu sprzyjać może również wykorzystanie wybudowanego 
wcześniej na terenie zwałowiska odkrywki lotniska Aeroklubu Konińskiego, stadionu 
sportowego, strzelnicy sportowej i kortów tenisowych (rys. 4).

Inne formy zagospodarowania
Zgodnie z zapotrzebowaniem samorządów gminnych Kopalnia „Konin” wykonała 

niecki pod składowiska odpadów komunalnych. Niecki te zostały odpowiednio uformowane 
poprzez właściwe nachylenie skarpy i zaizolowane na całej powierzchni ponad 3 m warstwą 
iłów (rys. 5). Odsypano również hałdę nadkładu w celu zrekultywowania składowiska po 
jego napełnieniu. Niecki te Kopalnia przekazała gminom wraz z otaczającym terenem w 
celu jego dalszego zagospodarowania. Nie wszystkie jednak samorządy zdecydowały się 
obecnie na budowę składowisk odpadów na swoim terenie. Niezagospodarowane niecki 
wykorzystywane są zatem czasowo jako oczka wodne.
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RYSUNEK 3. Napełnienie zbiornika wodnego odkrywki Kazimierz Południe 
FIGURE 3. Filling of the water reservoir of Kazimierz Południe Opencast Mine

Również w wyrobisku końcowym odkrywki Pątnów na powierzchni około 180 ha 
zlokalizowane zostało składowisko popiołów i gipsu oraz składowisko odpadów stałych 
dla Zespołu Energetycznego Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK). Składowiska te 
wybudowano na podstawie obowiązujących przepisów, a eksploatacja ich potrwa 
kilkanaście lat. W wyrobisku odkrywki Morzysław na powierzchni około 4 ha zostało 
zlokalizowane składowisko odpadów komunalnych dla miasta Konina, natomiast w 
wyrobisku odkrywki Gosławice w końcowej fazie jest rekultywacja leśna składowiska 
popiołów o powierzchni 320 ha, pochodzących ze spalania węgla brunatnego w 
elektrowniach Pątnów i Konin. W szystkie dotychczas wybudowane składowiska są 
monitorowane przy pomocy sieci otworów piezometrycznych.

PODSUMOWANIE

Przedstawione kierunki zagospodarowania terenów pogómiczych, wyznaczane przez 
samorządy gminne zyskują akceptację społeczną, a efekty tej działalności stwarzają 
możliwość rozwoju regionu po zakończeniu działalności wydobywczej kopalń. M ogą 
one dowodzić, że sprawca przekształceń geomechanicznych i hydrologicznych podczas 
ekploatacji kopaliny z określonej odkrywki, po jej zakończeniu stara się niekorzystne 
zmiany racjonalnie naprawić. Umożliwia to lepsze zrozumienie konieczności funkcjo
nowania kopalnictwa odkrywkowego przez odpowiednie społeczności lokalne.
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RYSUNEK 4. Korty tenisowe na zwałowisku odkrywki Morzysław w Koninie 
FIGURE 4. Tennis courts on the heap of Morzysław Opencast Mine

RYSUNEK 5. Składowisko odpadów w pokopalnianym wyrobisku odkrywki Lubstów 
FIGURE 5. Waste deposition into post-mining excavation of Lubstów Opencast Mine
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