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Abstract: The study presents the scope of geochemical transformations caused by the opera
tion of lignite opencast mines situated in the Konin-Turek Mining Centre. The authors discus
sed problems o f the reclamation o f areas formerly utilised by brown coal mines from the point of 
view of current legal regulations. They also characterised technical methods o f basic land 
reclamation and presented current directions of the applied types of such reclamation (agricul
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WSTĘP
Polityka energetyczna każdego kraju, a więc i Polski jest jednym  ze strategicznych 

elementów funkcjonowania gospodarki narodowej. Pośrednio ma wpływ na standard 
życia każdego mieszkańca kraju. Nic więc dziwnego, że naukowców, ludzi przemysłu 
i media frapuje temat energii elektrycznej, a co za tym idzie produktu, z którego jest 
wytwarzana, a więc również węgla brunatnego [Czapla i in. 2002]. Uznanie węgla 
brunatnego za jeden z podstawowych surowców energetycznych doprowadziło do 
opracowania w latach 1955-1957 pierwszych koncepcji rozwoju tego górnictwa w 
Polsce oraz do podjęcia szerokiego zakresu badań geologicznych, które uściśliły 
rozeznanie w istniejących rejonach wydobycia węgla oraz spowodowały udoku
mentowanie szeregu nowych złóż [Ożóg i in. 1995].
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TADrT * i ,U J U  . i u ^  W iatach 1961-1970 nastąpiła zmianaTABELA. 1 Wydobycie węgla brunatnego . . ^
w Polsce kierunku wykorzystania węgla brunatnego
TABLE 1. Lignite production in Poland w elektrow niach. Dzięki rozpoczęciu

eksploatacji zasobnych złóż w zagłębiach 
turoszowskim i konińsko-adamowskim 
zbudow ano odkryw kow e kopaln ie  o 
niespotykanej dotąd w Polsce koncentracji 
wydobycia węgla (tab. 1). Od tego czasu 
polski przemysł węgla brunatnego odgry
wa nie tylko strategiczną rolę w krajowej 
energetyce, ale zajmuje wysokie piąte 
miejsce w statystyce światowej.

O dkryw kow a eksploatacja w ęgla 
brunatnego jest głęboką ingerencją w 
środowisko naturalne i w mniejszym lub 
większym stopniu pociąga nieuchronnie 
jego przekształcenie, powodując zmiany 
w środowisku glebowym, wodach po
wierzchniowych, podziemnych itp. Jed
nym z podstaw ow ych problem ów  do 
rozwiązania w każdej znaczącej gałęzi 
przemysłu jest ochrona środowiska, która 

musi być realizowana nie tylko zgodnie z przepisami, ale także w stopniu gwarantującym 
akceptację społeczną. W ielkoobszarowe przekształcenia powierzchni ziemi to nie
odłączny element prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową i to nie w wybranym 
miejscu przez człowieka, lecz tam, gdzie znajduje się złoże. Kopalnie odkrywkowe, z 
uwagi na swoją specyfikę, powodują zajmowanie znacznych obszarów na potrzeby 
eksploatacyjne. Obliczono, że na każdą tonę wydobycia trzeba okresowo zająć 2,4 m 2 
terenu [Czapla i in. 2002].

Obiekty górnicze towarzyszące eksploatacji odkrywkowej; sztuczne odsłonięcia-  
wyrobiska oraz górujące nad terenem zwałowiska o dużej niejednokrotnie kubaturze, 
pow odują znaczne zm iany w pierw otnym  krajobrazie. Te przekształcenia geo- 
mechaniczne m ająjednak charakter przejściowy, bowiem teren poeksploatacyjny może 
być z powodzeniem przywrócony pierwotnej działalności gospodarczej. Sprawny powrót 
do ponownego użytkowania zależy od kilku czynników. Do najważniejszych można 
zaliczyć: terminowe wykonanie rekultywacji, wysokość nakładów finansowych i przyjęty 
sposób rekultywacji [Kasztelewicz 2003, Michalski 2003].

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTÓW KWB KONIN 
I KWB ADAMÓW

Przemysł górniczo-energetyczny daje w regionie adamowskim pracę dla około 4 tys. osób 
bezpośrednio, a co za tym idzie, stanowi podstawę egzystencji dla prawie 20 tys. mieszkańców Turku i 
okolic. Odpowiednio większe proporcjonalnie liczby dotycząrejonuKonina, gdzie zatrudnienie znalazło 
ponad 10 tysięcy osób, zapewniając egzystencję 50 tys. mieszkańców tego regionu.

Lata
Years

Wydobycie
węgla
brunatnego
Lignite
output

Dostawy do 
elektrowni krajowych 
Supplies to domestic 
electricity generating 
plants

tys. -  thousand Mg %

1945-1950 20 758 _ _

1951-1955 27 261 - -

1956-1960 38 261 4 077 10,7
1961-1965 79 708 62 461 78,4
1966-1970 138 988 108 733 78,2
1971-1975 191 736 161 774 84,4
1976-1980 196 029 174 581 89,1
1981-1985 223 921 212 142 94,7
1986-1990 353 339 341 385 96,6
1991-1995 334 117 325 139 97,3
1996-2000 309 957 306 547 98,9
2001-2002 117 753 116 871 99,2



TABELA 2. Zestawienie bilansowych zasobów węgla brunatnego w regionie konińsko-adamowskim oraz średnie parametry węgla 
TABLE 2. Balance list of lignite resources in the Konin-Adamów region and mean coal parameters

Nazwa złoża 
Name of deposit

Stopień
rozpozna
nia
Degree of 
recogni
tion

Zasoby
przemy
słowe
Industrial
deposits

Zasoby
geofogiczne
bilansowe
Balance
geofogical
deposits

Wartość
opa
łowa
Caloric
value

Zawartość w 
węglu surowym 
Content in crude 
lignite [%]

Uwagi- Remarks

[min Mg] [kJ/kg] popiół
ash

siarka
sulfur

Pątnów II A+B 1,8 _ 8448 11,1 1,40 ekspolatowane, mined currently
Pątnów III" A+B 50,7 - 9163 7,8 1,09 ekspolatowane, mined currently
Lub stów A+B 30,9 - 9384 5,4 0,50 ekspolatowane, mined currently
Pątnów IV B+CI 57,3 - 8276 11,5 1,05 przygotowane do eksploatacji, prepared for mining
Drzewce B+C,+C2 35,2 113,9 8176 8,9 0,68 przygotowane do eksploatacji, prepared for mining
Piaski B+C+C, - 50,1 8180 12,1 0,69 rezerwowe KWB "Konin", reserve KWB "Konin"
Mąkoszyn-Grochowiska c ,+ c 2 - -26,1 7946 12,1 0,38 rezerwowe KWB "Konin", reserve KWB "Konin"
Morzyszyn c ,+ c 2 - 112,6 7503 18,0 0,81 rezerwowe KWB "Konin", reserve KWB "Konin"
Dęby Szlacheckie c ,+ c 2 - 8360 12,6 0,7 rezerwowe KWB "Konin", reserve KWB "Konin"
Izbica Kujawska
Tomisławice C, - 54,9 7913 10,8 0,44 rezerwowe KWB "Konin", reserve KWB "Konin"

Razem -  total 175,9 357,6

Adamów A+B+C, 56,9 — 9012 8,0 0,16 ekspolatowane, mined currently
Koźmin -Pole Płd. B+C1+C2 7,9 - 8392 7,0 0,11 eksploatowane, mined currently
Władysławów в 7,6 - 7361 10,5 0,34 eksploatowane, mined currently
Koźmin в + с ,+ с 2 16,8 20,5 7994 8,0 0,17 rezerwowe KWB "Adamów", reserve KWB "Adamów"
Dobrów C2 - 17,8 8023 12,3 0,16 rezerwowe KWB "Adamów", reserve KWB "Adamów"
Uniejów C2 - 42,0 6641 14,3 1,55 rezerwowe KWB "Adamów", reserve KWB "Adamów"
Małgorzata c , + c 2 6,6 8455 12,7 0,25 rezerwowe KWB "Adamów", reserve KWB "Adamów"

Razem -  total 89,2 86,9
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TABELA.3 Zestawienie gruntów będących na stanie KWB Konin S.A i KWB Adamów S.A 
w latach 1995-2000 (ha)

TABLE 3. List of areas administered by KWB Konin and KWB Adamów in years 1995-2000 (ha)

Kierunek
zagospodarowania 
Way of management

Kopalnia
Mine

1995 1996 1997 1998 1999 2000

Grunty zajmowane pod 
działalność górniczą 
Areas under current 
mining operation

Adamów
Konin

2 221,90 
5 044,32

2 214,00 
5 011,05

2 333,50 
5 141,01

2 335,60 
5 317,67

2 354,90 
5 655,90

2 337,20 
5 840,52

Razem 7 266,22 7 225,05 7 474,51 7 653,27 8 010,80 8 177,72

Grunty zrekultywowane 
Reclaimed areas

Adamów
Konin

81,00
223,50

119,50
267,40

127,00
0,00

79,00
185,21

130,00
58,44

66,50
96,89

Razem 304,50 386,90 127,00 264,21 188,44 163,39

Grunty zagospod.
Areas already managed

Adamów
Konin

330,40
16,70

98,70
32,30

90,80
109,17

93,90
74,22

71.10
64.10

54,40
119,93

Grunty zrekultywowane 
i przekazane 
Reclaimed and 
turned back areas

Adamów
Konin

330,40
240,20

98.70
299.70

90,80
109,17

100,60
259,43

71,10
122,54

54,40
216,80

Razem 570,60 398,40 199,97 360,03 193,64 271,20

Zasoby węgla w obecnie eksploatowanych odkrywkach (tab.2) w ystarczą na 
zaspokojenie potrzeb elektrowni do około 2020 r., zaś złoża udokumentowane wystarczą 
do 2040 roku [Czapla i in. 2002]. Kopalnia W ęgla Brunatnego „Adam ów” S.A., 
prowadząc od 40 lat działalność górniczą, obok korzyści dla gospodarki narodowej 
powoduje określone zmiany w środowisku przyrodniczym. Oddziaływanie kopalni na 
środowisko, tak jak każdej innej działalności gospodarczej, a zwłaszcza przemysłowej, 
można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Oddziaływania bezpośrednie, których 
głównie dotyczy niniejsze opracowanie, polegają na świadomym i planowym zajęciu 
pow ierzchni terenu o istniejącym  już zagospodarow aniu lub określonej funkcji 
ekologicznej, dla prowadzenia działalności innej jak  budowa lub rozbudowa zakładu 
górniczego wraz z całą jego infrastrukturą techniczną (tab. 3,4). Zajmowane grunty 
przed wejściem eksploatacji w około 75% użytkowane są rolniczo, przeważnie na glebach 
V i VI klasy bonitacyjnej (rys.l). Tereny te w ponad 90% ulegają przekształceniu, tzn. 
zm ienia się morfologia ich powierzchni, ulega likwidacji występująca na nich szata 
roślinna, sieć komunikacyjna i osadnicza. Najczęściej sprowadza się to do zmiany 
powierzchni glebowej biologicznie czynnej, na powierzchnię antropogeniczną, która 
wynosi w kopalni „Adamów” 2 121 ha, zaś w kopalni „Konin” 6363 ha.
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RYSUNEK 1. Struktura gruntów w posiadaniu KWB „Adamów” S.A. w latach 1990-2003 
FIGURE 1. Land structure under KWB „Adamów” S.A. administration in years 1990-2003
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TABELA.4. Zdejmowanie nadkładu i wydobycie węgla w KWB "Adamów" i KWB "Konin" 
do końca 2002 r.
TABLE 4. Removal of the cap-rock and coal output in KWB "Adamów" and KWB "Konin" 
to end of 2002

Odkrywka
Opencast
mine

Zdejmowanie nadkładu 
Removal of cap-rock 
[tys. -  thousand m3]

Wydobycie węgla 
Lignite output 
[tys -  thousand m3]

Uwagi- Remarks

Morzysław 3,137 1,042 zakończono eksploatację, mining finished
Niesłusz 8,481 4,079 zakończono eksploatację, mining finished
Gosławice 77,581 38,852 zakończono eksploatację, mining finished
Pątnów 563,805 128,875 zakończono eksploatację, mining finished
Kazimierz 738,592 104,599 czynne, operational
Jóźwin 741,793 103,109 czynne, operationa
Lub stów 266,194 89,930 czynne, operational
Adamów 705,490 88,457 czynne, operational
Bogdałów 73,509 16,092 zakończono eksploatację, mining finished
Koźmin 134,906 18,111 czynne, operational
Władysławów 121,487 32,032 czynne, operational

Razem -  total 3434,975 625,178

EWOLUCYJNE ZMIANY W PRZEPISACH 
DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA

Sama ekologia jest m łodą dziedziną wiedzy, a w związku z tym doświadczenia są 
niezbyt duże. Nabywana jednak nieustannie wiedza i postęp sprawia, że w zakresie 
prawa dotyczącego tej dziedziny także następują ciągłe zmiany, które wymusza życie 
[M ichalski i Koliński 2000]. Pod w zględem  praw nym  ochrona środow iska jes t 
przedmiotem wielu regulacji. Są to przepisy dotyczące gospodarowania gruntami rolnymi 
i leśnymi oraz powierzchnią ziemi, zasobami kopalin, gospodarką wodą, gospodarką 
leśną itp. Pierwsze akty prawne dotyczące rekultywacji gruntów po działalności 
górniczej, to:
• Prawo górnicze -  dekret z dn.6.05.1953 r -  Prawo górnicze (Dz.U. z 1978 r. N r 4 

poz. 12).
Ustawa z dn. 26.10.71 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji 
gruntów (Dz. U. 27.poz. 249 i z 1974 r. nr 38, poz. 230).
Ustawa Prawo wodne -  ustawa z dn. 24.10.74 r. -  Prawo wodne (Dz.U. z 1974 r. 
nr 38, poz. 230, z 1980 r. nr 3).
Prawo budowlane -  ustawa z dn.24 .10.74 r. -  Prawo budowlane (Dz.U.z 1974 r. 
nr 38 poz. 229, z 1981 r. nr 12 poz..57).

Regulacje te obowiązujące często od wielu już  lat m ają w większości charakter 
fragmentaryczny. Problem kompleksowej ochrony prawnej warunków życia i ochrony 
powierzchni ziemi podjęty został w ustawie z dn. 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu 
środowiska (Dz.U. z 1980 r. N r 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201), która została 
zmieniona ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627
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z późn. zm.). Ochronę powierzchni ziemi szczegółowo regulują art. 101 -  art. 111. tej 
ustaw y. N a stę p n ą  ustaw ą , k tó ra  reg u lu je  obecn ie  p ro b lem  rek u lty w ac ji i 
zagospodarowania gruntów są przepisy rozdziału 5 poświęconego wyłącznie rekul-tywacji 
i zagospodarowaniu gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. nr 16, poz. 78 z późn .zm.).

REKULTYWACJA W PRAWIE GEOLOGICZNYM I GÓRNICZYM

Ustawodawstwo polskie zawiera rozwinięty system przepisów  norm ujących 
ochronę środowiska przed ujemnymi skutkami działalności przemysłowej [Michalski i 
Koliński 2000]. Ustawa z dnia 4.02.1994 r. -  Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 
1994 r. nr 27, poz. 96 z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy 
regulują problematykę ochrony środowiska w związku z działalnością eksploatacyjną 
górnictwa. Obowiązek ochrony terenu górniczego obciąża przedsiębiorstwo górnicze 
w zakresie zapobiegania powstaniu szkód w środowisku, obiektach i urządzeniach, 
naprawiania szkód górniczych, likwidacji i zagospodarowywania wyrobisk górniczych.

Problematykę tę regulują w szczególności art. 32, 41, 50, 54, 64, 94 ustawy -  
Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia:
• M inistra Środowiska z dn. 19. 12. 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych 

(pkt 4)/. ^
• M inistra Środowiska z dn. 19.12.2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim  

powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż (zał. Nr 4 pkt 10, zał. nr 8 pkt 
26).

• Ministra Środowiska z dn. 28.12.2001 r. w sprawie wymagań, jakim  powinny od
powiadać projekty zagospodarowania złóż (Nr 2, pkt 11).
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14. 06. 2002 r. w sprawie 

planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840 z 2002 r.).
Natomiast likwidację zakładu górniczego reguluje art. 80 prawa geologicznego i 

górniczego oraz wymienione wyżej rozporządzenie M inistra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn. 14.06.2002 r. Przepisy te nakładają na przedsiębiorcę obowiązek 
zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobiska górniczego oraz obiektów i urządzeń 
zakładu górniczego. Polegają one na zabezpieczeniu nie wykorzystanej części złoża 
kopaliny, zabezpieczeniu sąsiednich złóż kopalin, przedsięwzięciu niezbędnych środków 
chroniących w yrobiska istniejących zakładów górniczych oraz przedsięw zięcia 
niezbędnych środków w celu ochrony pozostałych elementów środowiska.

ISTOTA REKULTYWACJI

Kopalnie „Adamów” i „Konin” jako pierwsze z branży podjęły próby rekultywacji 
terenów pogórniczych. Do współpracy zaangażowały się również placówki naukowe. 
Pionierskie kroki poczyniła tu Katedra Gruntoznawstwa AGH w Krakowie, która 
wykonała w 1960 roku pierwsze wytyczne dla kopalni „Konin” [Krzaklewski 1988]. 
W roku 1970 Zakład Ochrony Środowiska Rejonów Przemysłowych Polskiej Akademii 
N auk w Zabrzu uruchom ił sw oją Stację D ośw iadczalną R ekultyw acji Terenów 
Pogórniczych w Koninie. Od 1991 r. prace badawcze kontynuowane są przez powstałą
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w miejsce wymienionej stacji Katedrą Rekultywacji (obecnie Katedrą Gleboznawstwa 
i Rekultywacji) Akademii Rolniczej w Poznaniu, którą kierował prof, dr hab. Jan Bender 
[Bender 1979, Bender i Pełko 1976, Bender i Wasilewski 1980, Gilewska 1981]. Pojęcie 
rekultywacji w kopalni „Adamów” funkcjonuje od 1968r. W karcie tytułowej odkrywki 
Adamów widnieje zapis: „kwiecień 1968r. - rozpoczęcie rekultywacji zwałowiska 
zewnętrznego”.

Zakres prac rekultywacyjnych prowadzonych w wyniku działalności pogórniczej 
obejmuje:

profilowanie skarp i formowanie wierzchowiny czyli kształtowanie terenu,
wykonywanie zabiegów przeciwerozyjnych,
plantowanie terenów przyległych,
naprawy chemicznych właściwości gleby,
regulacji stosunków wodnych,
obudowę biologiczną układów skarp i wierzchowin,
wykonanie dróg dojazdowych,
zabiegi agrotechniczne,
pomiary geodezyjne i klasyfikacja glebowa.
Rekultywacja techniczna zwałowiska zewnętrznego odkrywki Adamów, posado

wionego na leśnych terenach wsi Pęcherzew i Chlebów na powierzchni ponad 300 ha, 
została rozpoczęta przed zakończeniem zwałowania na tym zwałowisku. W kopalni 
„Konin” rekultywację rozpoczęto w 1970 roku, na zwałowisku zewnętrznym odkrywki 
Pątnów-Jóźwin, usypanym we wsi Jóźwin-Kamienica.

Zwałowiska zewnętrzne zwałowane były na terenie rodzimym, do wysokości 2 0 - 
40 m (tab. 5), m etodą nadsięsypną (rys.2). Metoda ta, wówczas jedynie możliwa do 
stosowania, pozostawiała w efekcie teren o olbrzymich deniwelacjach. Kształtowanie 
tych zw ałow isk  w ym agało ogrom nych nakładów , gdyż m ożliw ości m aszyn 
podstawowych były ograniczone, a pozostawiony przez górników wygląd terenu 
przystawał do modnego wtedy określenia o krajobrazie księżycowym. Zagłębienia 
terenowe były niekiedy tak duże, że niemożliwe było ich niwelowanie, a powstałe nie 
planowane płytkie zbiorniki służyły jako poidła dla ptactwa i zwierzyny leśnej, bowiem 
zwałowiska zewnętrzne były wtedy głównie rekultywowane w kierunku leśnym.

Poza odpowiednim kształtowaniem wierzchowiny i skarp na zwałowisku, konieczne 
jest wybudowanie urządzeń odwodnienia powierzchniowego oraz niezbędnych dróg 
dla połączenia z terenami przyległymi. Nadkład kierowany jest na zwałowisko w zasadzie 
losowo. Powszechnie uważa się, że przemieszane losowo skały dają nie gorszy niż 
pierwotny materiał pod względem uziamienia. Starania górników zmierzają do takiego 
zwałowania aby na wierzchowinie i skarpach nie pojawiały się utwory ze stropu węgla, 
o dużej zawartości siarczków, które po czasie wymagałyby utylizacji.

Od rozpoczęcia prac rekultywacyjnych do roku 1980, każda odkrywka w zasadzie 
miała zwałowisko zewnętrzne nadkładu z wkopu otwierającego, usypane nad terenem 
rodzimym o takiej kubaturze, jaką powinno mieć wyrobisko końcowe, przewidziane jako 
zbiornik wodny po zakończeniu eksploatacji. Następnie odkrywka przechodziła na 
zw ałowanie wewnętrzne, które według założeń techniczno-ekonom icznych było 
wypiętrzane ponad 20 m nad teren rodzimy. Jednakże jedna z odkrywek KWB
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TABELA 5. Wielkość zwałowisk zewnętrznych i kierunki ich zagospodarowania 
TABLE 5. Size of external heaps and ways of their management

Zwałowisko zewnętrzne Wysokość Powierzchnia Kierunek zagospodarowania
External heap Size Area Way of management

(m) (ha)

Glinka O/Morzysfew 8-20 25 zabudowa mieszkalna, housing estate
WschodnieO/Niesłusz 12 60 ogródki działkowe, gardening allotments
Niesłusz O/Niesłusz 20 43 leśny, forest
Zachodnie O/Goslawice 40 70 lśny, forest
Pątnów - Jóźwin 70 340 leśny, forest
Kazimierz 45 203 leśny + rolny, forest-agriculture
Lubstów 40 408 leśny + rolny, forest-agriculture

Razem, total KWB "Konin" S.A 1149

O/Adamów 40 318 leśny, forest
O/Bogdałów 40 95 leśny, forest
O/Wfedysławów 26 35 leśny, forest

Razem, total KWB "Adamów" S.A 448

Razem, total Konin +Adamów 1597

„Adamów”, a mianowicie odkrywka Koźmin została uruchomiona bez zwałowiska 
zewnętrznego [Czapla i Hadław 1994]. Pomysł takiego rozwiązania był nowatorski i 
ekologicznie bardzo pozytywny, biorąc pod uwagę bliskość zabudowań wsi Krwony, 
aczkolwiek koszty przedsięwzięcia były znaczne. Nadkład z wkopu otwierającego 
odkrywkę Koźmin został ulokowany w wyeksploatowanym uprzednio wyrobisku odkrywki 
Bogdałów. W ten sposób została zaoszczędzona (pod zwałowiskiem) powierzchnia 164 
ha o wysokości 38 m. Gdy został wyeksploatowany węgiel i powstały możliwości 
techniczne, nadkład zwałowano już do wnętrza wyrobiska odkrywki Koźmin. Tak więc 
nadkład z wkopu udostępniającego odkrywkę Koźmin posłużył do likwidacji wyrobiska 
końcowego odkrywki Bogdałów. Było to pierwsze w kraju przedsięwzięcie polegające 
na całkowitej likwidacji śladów po eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego.

Przemieszczony w latach 1989-1994 nadkład w ilości 40,2 min m 3, czyli więcej niż 
przewidywano, udostępnił miejsce na płytki zbiornik o maksymalnej głębokości 10 m, 
powierzchni 9 ha i pojemności 600 tys.m3. Koncepcja budowy zbiornika była wyjściem 
naprzeciw oczekiwaniom Lasów Państwowych, które miały przejąć teren odpowiednio 
zrekultywowany. Główną zaletą zbiornika jest zmiana m ikroklim atu okolicznych 
terenów, w tym poprawa stosunków wodnych lasów otaczających zbiornik, a także 
możliwość wykorzystania go do celów przeciwpożarowych. Na terenie dawnego 
wyrobiska rośnie las, a więc podobnie jak  to miało miejsce przed rozpoczęciem  
eksploatacji górniczej.
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TEREN DO REKULTYWACJI

RYSUNEK 2. Tradycyjny sposób zwałowania 
FIGURE 2. Traditional way of dumping

Rekultywacja podstawowa
Rekultywacja ta, bardzo kosztowna, trudna technicznie i mimo starań daleka od ideału, 

została pokonana przez pomysłowość jednego z adamowskich inżynierów [Czapla i 
Hadław 1994]. Jego autorski pomysł sprawił, że w roku 1978 został wprowadzony jako 
obowiązujący podsięsypny sposób zwałowania wierzchowiny zwałowisk zarówno w 
kopalni „Adamów”, jak i w innych kopalniach, w tym również w kopalni „Konin” (rys.3).

Poprzedni, przewidziany w założeniach techniczno-ekonomicznych opracowanych 
przez biuro projektów „Poltegor” tradycyjny sposób, z punktu widzenia technologii 
górniczej był prosty, to jednak proces rekultywacji był przy tym zwałowaniu utrudniony. 
Zwałowanie nadsięsypne pozostawiało duże deniwelacje terenu, które były niemożliwe 
do wyrównania. Z tego powodu grunty zrekultywowane mogły być przeznaczone 
jedynie do leśnego zagospodarowania. Kopalnie czyniły jednak wszystko, by w jak  
największym stopniu likwidować powstałe deniwelacje, co pochłaniało ogromne koszty. 
Rekultywację techniczną próbowano wykonywać systemem zleconym. Powstało nawet 
przedsiębiorstwo specjalizujące się w tego rodzaju robotach. Jednakże duże koszty i 
brak odpowiedniego sprzętu sprawiał, że narastały zaległości w rekultywacji i dlatego 
władze administracyjne zmuszone były wprowadzić ograniczenia w nabywaniu gruntów. 
Tymczasem ilość gruntów nabytych i zbytych w danym roku musiała się bilansować.

Te problem y zmobilizowały kopalnie do opracowania bardziej optym alnych 
rozwiązań. Jednym z nich był właśnie podsięsypny sposób zwałowania ostatniej warstwy. 
W tym sposobie poziom roboczy zwałowarki został podniesiony i zaczęto zwałować 
tylko podsięsypnie, łącząc obie sypane poprzednio warstwy w jedną. System ten 
zrewolucjonizował dotychczasowy sposób rekultywacji podstawowej. Ponadto obniżono 
wysokość zwałowiska wewnętrznego do rzędnej terenu rodzimego. W efekcie takich 
działań przestał istnieć problem kształtowania zwałowiska dla zagospodarowania 
terenów poeksploatacyjnych bowiem technologiczny proces równania wierzchowiny 
pod przenośniki i pojazdy zwałowarek stał się automatycznie rekultywacją podstawową.
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RYSUNEK 3. Nowy sposób zwałowania 
FIGURE 3. New way of dumping

Tym samym zniknęły zaległości, obniżone zostały koszty, a przede wszystkim poprawiona 
została jakość rekultywacji. Umożliwiło to również wprowadzenie innych kierunków 
zagospodarowania, np. rolny, czy wodny, a nawet całkiem specjalnych, jak: boiska 
sportowe, oczyszczalnie ścieków itp.

Zastosowanie odpowiedniego zwałowania, w wyniku którego wierzchnią warstwę 
w większości stanowią gliny zwałowe, pozwala na wykorzystanie ich właściwości fizyko
chemicznych, aby uzyskać właściwą produktywność nowo tworzonych gleb na obszarze 
poprzemysłowym. Wymaga to wielu działań technicznych i technologicznych, a także 
przemieszczenia środków finansowych. Sprawca przekształceń powinien w ciągu pięciu 
lat od zakończenia działalności przemysłowej uzyskać decyzję organu samorządowego 
o prawidłow ym  zakończeniu rekultywacji. W ciągu trzech pierw szych lat, jak  z 
doświadczeń wynika, następuje największe osiadanie zwałowiska. W tym zatem czasie 
są wyrównywane lokalne zaniżenia przed rozpoczęciem rekultywacji biologicznej.

W kopalni „A dam ów ” je s t duże zainteresow anie nabyw aniem  gruntów  po 
rekultywacji, w związku z czym teren do zbycia przygotowuje się jedynie pod względem 
prawnym. Rekultywację biologiczną wykonuje już przyszły użytkownik, jednakże na koszt 
kopalni. Natomiast kopalnia „Konin” rekultywację biologiczną wykonuje we własnym 
zakresie.

Zakłady górnicze podejmują wszelkie działania, by uzyskać decyzję o prawidłowym 
zakończeniu rekultywacji. W przypadku jej nie uzyskania, sprawca zostaje obciążony wysokimi 
opłatami z tytułu wyłączenia z użytkowania rolnego lub leśnego. Ponadto właściciel nadal 
uiszcza podatek od nieruchomości, który jest niebagatelnym obciążeniem finansowym.

Rekultywacja leśna, rolna i wodna.
Nasadzenia leśne, po dobraniu odpowiednich gatunków drzew, należy wykonać 

najpóźniej w trzecim roku po wykonaniu rekultywacji technicznej. Później bowiem 
każdy rok opóźnienia w nasadzeniach zmniejsza skuteczność zabiegów. Rekultywacją 
leśną zagospodarowuje się skarpy zwałowisk wyniesionych ponad teren rodzimy oraz 
tereny  dzierżaw ione od Lasów  Państw ow ych. W tym  przypadku kopaln ie są 
zobowiązane zwrócić właścicielowi tereny zalesione.
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Praw idłow e zalesienie w ym aga sporządzenia dokum entacji gleboznaw czej 
wykazującej skład gleby, zmienność jej właściwości fizyczno-chemicznych i odpowiedni 
dobór gatunków roślin. Tereny wokół kopalni „Adamów” stanowią głównie grunty o 
bardzo niskiej bonitacji (V i VI klasa), brak jest również rzek i zbiorników wodnych. 
Przekształcenia terenu na skutek działalności górniczej m ogą tu okazać się zbawienne, 
niosąbow iem  nadzieją na stworzenie atrakcyjnych terenów rekreacyjnych, zwłaszcza 
że kopalnia ’’A dam ów ’, postępując bardzo nowatorsko i odważnie podjęła dzieło 
urządzenia zbiornika nie w wyrobisku końcowym, jak to jest powszechnie praktykowane, 
a już wewnątrz istniejącej, czynnej jeszcze odkrywki.

Gmina, która obecnie otrzymuje znaczące środki z tytułu istnienia na jej terenie 
górnictwa, a więc opłatę eksploatacyjną, podatek gruntowy i podatek od nieruchomości 
ma możność zainwestowania ich w stworzenie czegoś nowego, co przyniesie miejsca 
pracy dla mieszkańców i sprawi, że oblicze gminy rolniczej o słabych dochodach i 
osiągnięciach zmieni się w gminę kwitnącą przemysłem turystycznym, rekreacyjnym, 
a także uzdrowiskowym. Jest to realne, biorąc pod uwagę blisko położony Uniejów z 
jego leczniczymi wodami. Położenie gminy w samym niemal środku Polski, bliskość 
wielkiego miasta Łodzi, która nie mając dostępu do rzeki i jezior, niewątpliwie może 
zainteresować się bliskością takiego atrakcyjnego miejsca. Dodatkowym atrybutem 
jest jeszcze bliskość atrakcyjnych jezior konińskich oraz sanktuarium w Licheniu, które 
przyciąga katolików z kraju i za granicy.

Jeden z górników, który był współtwórcą budowy zbiornika „Przykona”, napisał 
kiedyś: „usypana dziś wyspa, jutro może być prawdziwym skarbem nie tylko dla lokalnej 
społeczności...” Wydaje się, że to już obecnie nastąpiło, gdyż wyspy na zbiornikach 
adam ow skiego zagłębia to, jak  niektórzy twierdzą, skarby fantazji bezdusznych 
technokratów [Szwed 1999]. Niewielki, około 10-hektarowy zbiornik w wyrobisku 
końcowym odkrywki Bogdałów ma także wyspę, która stanowi wyjątkowe lęgowisko 
dla ptactwa wodnego. Natomiast na terenie zbiornika Przykona uformowana wyspa o 
pow ierzchni około 1,5 ha jes t uczęszczana przez dziesiątki ptaków  wodnych, 
podglądających je  przyrodników, a także stanowi dużą atrakcję dla uprawiających 
sporty wodne.

Oczywiście za nowości trzeba płacić, natomiast górnicy borykają się z problemami 
technologicznymi. Kształtując bowiem zbiornik w czynnej jeszcze kopalni, konieczne 
jest selektywne urabianie nadkładu w celu uszczelnienia zbiornika dla utrzymania 
stateczności skarp i bezpieczeństwa ruchu. Zbiornik „Przykona”, który powstał dzięki 
staraniom fachowców, entuzjastów i pasjonatów, jest zbiornikiem przepływowym. 
Korzyści z jego budowy okoliczni mieszkańcy już odczuwają. Zainteresowanie gruntami 
w okolicy zbiornika spowodowało znaczny wzrost cen na lokalnym rynku nieruchomości. 
Wielu mieszkańców Turku, Łodzi i okolicznych miast już ma wokół zbiornika działki 
rekreacyjne i domki letniskowe. Zbiornik i tereny przyległe zostały bezpłatnie przekazane 
gminie Przykona w nadziei, że znajdą tu pracę dziesiątki ludzi o różnych zawodach.

Grunty zrekultywowane są zbywane w zależności od kierunku zagospodarowania, 
i tak: leśne oddaje się Lasom Państwowym, rolne sprzedaje się w drodze przetargu. 
Najczęściej nabywają je rolnicy indywidualni, niekiedy przejmuje gmina. Problem 
zbywania gruntów ujawni się jednak dopiero z dużą mocą w momencie ustalania postaci
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RYSUNEK 4. Powierzchnia gruntów zrekultywowanych i zbytych 
FIGURE 4. Area reclaimed and sold land
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i wysokości podatku. Tereny zrekultywowane dawniej ewidencjonowane jako „ użytki 
kopalne” były zwalniane przez gminy od podatku do czasu ich sklasyfikowania. Obecnie 
ewidencja gruntów ujawnia je jako „tereny różne”, co sprawia, że są obciążane podatkiem 
stanowiącym niekiedy niemożliwą do udźwignięcia kwotą przez rolników. Nie wszystkie 
gminy wykazują tu zrozumienie i mądrość. Z drugiej natomiast strony, jeśli kopalnie 
nie będą zbywać gruntów zrekultywowanych, popadną w wysokie karne opłaty za 
wyłączenie gruntów.

Fakt istnienia na danym terenie kopalń jest dla gmin oczywistym utrudnieniem, 
lecz utrzymywanie dużej ilości miejsc pracy, a także pobieranie należnych opłat, które 
kierowane są do kas gminnych z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków rolnego i od 
nieruchomości są nie do przecenienia. Konieczne jest zatem wzajemne zrozumienie 
zarówno interesów kopalni, jak i mieszkańców gminy.

WNIOSKI

1. Po latach doświadczeń i obserwacji stwierdzić należy, że podsięsypny sposób 
zwałowania znakomicie zdał egzamin, przyczyniając się do uproszczenia rekulty
wacji podstawowej i do obniżenia kosztów kształtowania zwałowisk. Tak uform o
wany grunt pogómiczy jest często korzystniejszym substytutem glebowym, niż ska
ła, z której na danym obszarze powstały gleby uprawne lub użytki leśne. Przy ist
niejących na terenach rodzimych gruntach, głównie V, VI i V iz klasy bonitacyjnej, 
obecnie uzyskuje się w przewadze użytki odpowiadające IV klasie bonitacyjnej.

2. Z ekonomicznego punktu widzenia stratą dla kopalni jest fakt niemożności etapo
wego zwalniania z opłat za wyłączenie z produkcji leśnej terenów objętych jedną 
decyzją obciążającą.

3. Zachodzi obawa, że ewidencjonowanie terenów zrekultywowanych jako tereny różne 
zrodzi trudności z ich zbywaniem, jeśli gminy nie wykażą zrozumienia.

4. Na podstawie wyników badań naukowych stwierdza się, że nie ma konieczności 
selektywnego urabiania nadkładu, gdyż wg modelu PAN, urabiając losowo otrzy
muje się skład lepszy niż pierwotny, z zastrzeżeniem, by nie dopuszczać do zwało
wania na wierzchowinie warstw ze stropu węgla, które trzeba utylizować, jeśli zda
rzy się taki przypadek.

5. Rekultywacja wykonywana w omawianych kopalniach wydaje się być zadowalają
ca, gdyż istnieje nawet opinia w opracowaniu wykonanym przez Przedsiębiorstwo 
Geologiczne we W rocławiu ProXima S.A., która brzmi: „...w oparciu o zebrane 
materiały można stwierdzić, że prace rekultywacyjne w kopalni „Adamów” są pro
wadzone w taki sposób, aby zminimalizować niekorzystny wpływ eksploatacji na 
wody powierzchniowe i podziemne”.

6. Wydaje się słuszny postulat, aby do gmin kierowane były większe niż dotąd środki 
pochodzące z opłaty eksploatacyjnej. Może należałoby sięgnąć również do środ
ków z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
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