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Plan prezentacji

• 1. Oddziaływania  eksploatacji odkrywkowej na poszczególne 
komponenty środowiska przyrodniczego i jego przekształcenie

• 2. Źródła konfliktów sozologiczno-planistycznych

• 3. Przykład złoża konfliktowego-Głowaczów (węgiel brunatny)

• 4. Konflikty z siecią NATURA 2000

• 6. Znaczenie rekultywacji i zagospodarowania terenów    • 6. Znaczenie rekultywacji i zagospodarowania terenów    
poekspolatacyjnych

• 6. Metody ocen środowiskowych, raporty  środowiskowe



Przekształcenia środowiska naturalnego zwi ązane z eksploatacj ą kopalin w kolejnych
fazach zagospodarowania zło ża
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Przekształcenia środowiska naturalnego zwi ązane z eksploatacj ą kopalin w kolejnych

fazach zagospodarowania złoża

Rodzaj
przekształce ń

Udost ępnienie
złoża

Eksploatacja zło ża Uszlachetnianie 
surowca

Rekultywacja terenu

HYDROSFERA

zmiany dynamiki 
przepływu wód

powstanie wyrobisk basenowych w 
dolinach

rzecznych, wyrównywanie zakoli rzek

zmiany zasilania
i kr ążenia wód

zmiana zasilania 
wód

gruntowych 

powstanie leja 
depresji przy 
eksploatacji 

stopniowe cofanie si ę
leja depresji

gruntowych 
możliwe 

odwodnienie      

eksploatacji 
wgł ębnej

zmiana zasilania 
wód

zmiany czysto ści 
wód

możliwe zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i gruntowych 

ropopochodnymi, oraz substancjami 
z gazów odstrzałowych

możliwe 
zanieczyszczenie 

wód 
powierzchniowych 

zrzutami wód
technologicznych

możliwe ska żenie 
wód

wskutek
niekontrolowanej

depozycji odpadów 
w wyrobiskach 

poeksploatacyjnych

eutrofizacja wód zarastanie i zamulanie 
nieczynnych 

basenów 
poeksploatacyjnych





Przekształcenia środowiska naturalnego zwi ązane z eksploatacj ą kopalin w kolejnych
fazach zagospodarowania zło ża
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Przekształcenia środowiska naturalnego zwi ązane z eksploatacj ą kopalin w kolejnych
fazach zagospodarowania zło ża
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Przekształcenia środowiska naturalnego zwi ązane z eksploatacj ą kopalin w kolejnych
fazach zagospodarowania zło ża
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► własno ść terenu, na którym udokumentowano zło ża,

►zabudowa terenu (budynki, infrastruktura komunikacyjna, przesyłowa
– gazoci ągi, linie energetyczne, ruroci ągi itp.),

► dost ępność komunikacyjna złó ż - kolizyjno ść dojazdu,

► ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych,

Źródła konfliktów  sozologiczno-planistycznych

► ochrona gleb wysokich klas bonitacyjnych,

► rygory ochrony przyrody i krajobrazu (parki narodowe, reze rwaty
przyrody, otuliny parków narodowych, parki krajobrazowe, zwarte
kompleksy le śne, ostoje sieci Natura 2000, obszary chronionego
krajobrazu, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe)

► rygory ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (u żytkowe
zbiorniki wód podziemnych, strefy ochrony uj ęć wód, mi ędzywala rzek)



Rodzaj kopaliny

Złoża mało 
konfliktowe, łatwo 
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Ilość złóż
% zasobów 
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złóż
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Ilość złóż
% zasobów
regionu

Konfliktowo ść sozologiczna złó ż obszaru polskiej cz ęści Karpat
(wg. bazy danych do  MGsP)

Kamienie budowlane 
i drogowe

20 19,6 73 73,6 13 6,7

Kopaliny ilaste 33 48,5 49 48,8 3 2,7

Piaski i żwiry 21 7,3 171 88,1 12 4,6

Skała diatomitowa 1 3,9 3 96,1 - -



Rodzaj
kopaliny

Przyczyny konfliktowo ści sozologiczno-planistycznej
(%, nie zawsze sumuje si ę do 100, ze wzgl ędu na nakładanie si ę przyczyn)
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Przyczyny konfliktowo ści sozologicznej złó ż regionu karpackiego
(wg bazy danych do MGsP)
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52 42 4 - 10

Kopaliny 
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7 2 68 - 23

Żwiry i piaski 16 1 37 35 14 

Skała
diatomitowa

- 100 - - -



• Złoże węgla brunatnego Głowaczów(wg. Naworyta, 2009)

• kat. rozpoznania C2

Planowane zagospodarowanie

Wydobycie roczne- ok. 2 mln Mg/a 

Zdejmowanie nadkładu 13-15 mln m3/a

Czas eksploatacji złożaok. 40 lat

Spalanie węgla -nowy blok elektrowni 
Kozienice



Kozienicki PK i jego 
otulina

PLB 140013 – Ostoja 
Kozienicka

PLH 14006 – Dolina 
Zwoleńki

Ochrona przyrody (wg. Naworyta, 2009)

Zwoleńki

PLB 140003 – Dolina 
Pilicy

PLB 140004 –
Dolina Środkowej Wisły



Wpływ na obszar Natura 
2000 –
PLB 130014 
Wpływ na zasoby GZWP –
405 (Cr3), 215 (Tr), 215A 
(Tr) 

Ponadto

Wpływ na wody podziemne –efekt odwadniania odkrywki  
(wg Naworyta, 2009)

Ponadto

konieczno ść wylesie ń przy 
niskiej lesisto ści terenu 



Pozytywne strony planowanej inwestycji (wg Naworyta,  2009)
Złoże

• Prosta budowa zło ża
• Niska zawarto ść siarki całkowitej ( średnio 0,42%)
• Średnia gł ęboko ść spągu - 37.1 m ppt.
• Korzystny współczynnik N:M
• Morfologia
• Teren płaski z niewielkimi deniwelacjami
• Wody powierzchniowe
• Brak wi ększych cieków powierzchniowych
• Radomka ułatwi gospodark ę wodami z odwadniania• Radomka ułatwi gospodark ę wodami z odwadniania
• Atrakcyjno ść i pokrycie  terenu
• Brak rozbudowanej infrastruktury - drogi, koleje, ru roci ągi itp.
• Gleby  niskiej klasy bonitacyjnej i niewielkie obsz ary le śne 
• Brak obiektów podlegaj ących ochronie konserwatorskiej
• Mała gęstość zabudowy 
• Obiekty w 95% wybudowane ponad 30 lat
• Tereny nad zło żem nie s ą atrakcyjne pod wzgl ędem zabudowy
• Aspekty społeczne
• Ujemny przyrost mieszka ńców + exodus do miast
• Zatrudnienie ludno ści



Konflikty z siecią Natura 2000 – województwo małopolskie

15 183 km2 (4,9 % powierzchni kraju)-

3,4 mln mieszka ńców (ponad 8 % ludno ści kraju)
Wybitne walory przyrodniczo-krajobrazowe:
6 PN, 11 PK, 10 OChK, 89 rezerwatów przyrody, pomniki przyrod y, użytki

ekologiczne, 98 obszarów sieci NATURA 2000: wielkoobszarowe formy ochro ny
siedlisk (PLH) i ostoje ptaków (PLB).

Ponad 58 % obszaru województwa to obszary prawnie chronione !!!
Duży potencjał surowcowy kopalin skalnych, eksploatowanych o dkrywkowo: skały

zwięzłe( piaskowce, wapienie, dolomity, diabazy, porfiry), okruchowe (piaski izwięzłe( piaskowce, wapienie, dolomity, diabazy, porfiry), okruchowe (piaski i
żwiry budowlane i drogowe, piaski podsadzkowe, i formierski e, kopaliny ilaste
ceramiki budowlanej

Bliskie i chłonne rynki zbytu surowców skalnych (w obr ębie województwa i poza
nim (Górny Śląsk, lubelszczyzna, woj. łódzkie i in.)

Duża gęstość zaludnienia (217 os/km 2, drugie miejsce w kraju), znaczne ilo ści
obszarów zabudowanych, obecno ść kilku aglomeracji (Kraków, Tarnów, Nowy
Sącz, Nowy Targ)



Obszary chronione



Skala konfliktu - eksploatacja a sieć NATURA 2000

• W skali kraju- w obrębie sieci NATURA 2000 znajduje się blisko 1000 
udokumentowanych już złóż kopalin.

• W skali województwa małopolskiego – ponad 80 udokumentowanych już złóż 
kopalin.

• Główne obszary konfliktowe na terenie województwa:

• Złoża kopalin okruchowych (piasku i żwiru) zlokalizowane wzdłuż karpackich 
odcinków dolin rzecznych !!!!

• Duże kamieniołomy, eksploatowane metodami strzałowymi 

• Wielkoobszarowe wyrobiska eksploatacyjne piasków podsadzkowych

• Złoża torfu

• Ważnym elementem oceny konfliktowości eksploatacji jest jej koncentracja na 
niewielkich obszarach (wiele bliskich wyrobisk, czynnych w tym samym okresie 
czasu)



Negatywne przekształcenia (to nic, że 
potencjalne) wszystkich komponentów 
środowiska: litosfery, hydrosfery, 
atmosfery, biosfery).

Przekształcenia (czytaj – degradacja) 
krajobrazu

Utrata lub pogorszenie stanu siedlisk

Zaburzenie funkcjonowania gatunków

Możliwe przekształcenia wszystkich 
komponentów środowiska: litosfery, 
hydrosfery, atmosfery, biosfery, antroposfery) 
ale: 1. bez kategorycznej negatywnej oceny,  2. 
oddziaływania s ą zróżnicowane zale żnie od 
skali eksploatacji, jej systemu i stosowanych 
środków minimalizuj ących 3. wiele zmian ma 
charakter czasowy i odwracalny 4. wi ększość 
obiektów ma charakter punktowy
Przekształcenia krajobrazu cz ęsto nie s ą jego 
degradacj ą - powstanie wyrobisk górniczych 
może wzbogaca ć walory krajobrazowe i 

Oczami przyrodnika Oczami geologa środowiskowego

Ocena konfliktowo ści eksploatacji kopalin:

Degeneracja ekosystemów wodnych

Zasiedlanie nowych, inwazyjnych gatunków
***

���� Wątpliwa jest minimalizacja negatywnych 
efektów eksploatacji 

���� Brak świadomo ści potrzeb człowieka 
związanych z konieczno ścią wykorzystania 

surowców mineralnych w codziennym 
życiu

może wzbogaca ć walory krajobrazowe i 
przyrodnicze (dokumentuj ąc georó żnorodno ść 
terenu) nie uszczuplaj ąc stanu siedlisk i 
gatunków
Może przyczyni ć się do wzrostu 
bioró żnorodno ści (nowe gatunki flory  fauny w 
kamieniołomach i zbiornikach wodnych )

***
���� Wydobywanie kopalin słu ży zaspokajaniu 

potrzeb ludno ści i rozwojowi gospodarczemu
���� Możliwa i konieczna jest minimalizacja 
negatywnych efektów eksploatacji 



Wynik analizy – na żadnym obszarze 
Natura 2000 eksploatacja kopalin 
NIE wyst ąpiła jako zidentyfikowane 
zagro żenie dla jego funkcjonowania i 
spójno ści!!!
ale:
Generalnie ocena konfliktowo ści 
przyrodniczej eksploatacji 
odkrywkowej kopalin jest zbyt ostra i 
tendencyjna

Ocena konfliktowo ści eksploatacji kopalin

Kamieniołom wapieni karbo ńskich „Czatkowice”  
częściowo w granicach sieci Natura 2000

Nakładane restrykcje cz ęsto NIE 
mają uzasadnienia (brak naukowych 
podstaw, brak wyj ściowej 
inwentaryzacji przyrodniczej)

Część obszarów sieci NATURA 2000 
wyznaczono zbyt po śpiesznie bez 
odpowiedniej dokumentacji i bada ń 
ze (konieczno ść dotrzymania 
terminów i zakresu geograficznego 
wymaganych  przez UE)



Dążenie do ograniczenia mo żliwo ści eksploatacji złó ż poprzez:
- wyznaczanie zbyt szerokiego w stosunku do planowane j działalno ści wydobywczej 

zakresu(rzeczowego i geograficznego) ocen oddziaływ ania na środowisko i raportów 
środowiskowych niezb ędnych dla uzyskania decyzji środowiskowych

- długotrwałe procedury uzyskania w/w decyzji
- wysokie koszty specjalistycznych opracowa ń (dotyczy to nie tylko w/w ocen ale pó źniej 

równie ż  monitoringu środowiskowego)
- - ograniczenia skali wydobycia lub jego zasi ęgu przestrzennego
- ograniczenia lub dodatkowe wymagania dotycz ące stosowanego sprz ętu (osłony 

przeciwhałasowe), 
- czasowe ograniczenia wydobycia (okresy l ęgowe i in.)

Konsekwencje:

- zmniejszenie rentowno ści kopalni (ograniczenie działalno ści, zmniejszenie nakładów na 
ochron ę środowiska!)

- rezygnacja z prowadzonej działalno ści lub  nie podejmowanie planowanej

straty przedsi ębiorców
utrata miejsc pracy

wzrost cen surowców na rynkach lokalnych
gro źba zmniejszenia tempa rozwoju gospodarczego regionu

wzmo żony transport surowców masowych (skutki ekologiczne )
zmniejszenie nakładów na ochron ę środowiska



Rozwiązanie – droga kompromisu
1.    Ograniczenie nieuzasadnonych żądań zakresu opracowa ń środowiskowych i 
monitoringowych (zgodnie z Wytycznymi Komisji UE) – zakres wymaganych ocen 
należy ograniczy ć jedynie do skutków dla siedlisk i gatunków, które są 
bezpośrednim przedmiotem ochrony w danym obszarze sieci

2. Polepszenie jako ści raportów środowiskowych i ocen oddziaływania na 
środowisko:
-przedstawienie rozwi ązań wariantowych wraz ze środkami łagodz ącymi i dobre 
uzasadnienie ich skuteczno ści;
- takie planowanie przyszłej eksploatacji, które w p rzypadku wi ększej jej skali 
sprz ężone będzie z równoczesn ą rekultywacj ą już wyeksploatowanych terenów, w 
celu minimalizacji obszaru obj ętego presj ą środowiskow ą i zagwarantowania celu minimalizacji obszaru obj ętego presj ą środowiskow ą i zagwarantowania 
zachowania spójno ści struktury ekologicznej obszarów obj ętych ochron ą.
3.Wczesny i przemy ślany - proekologiczny sposób rekultywacji i 
zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych (zachow anie lub przywrócenie 
stanu siedlisk i gatunków), kontrolowany wzrost bio różnorodno ści
4.Stosowanie urz ądzeń i rozwi ązań łagodz ących uci ążliwo ść eksploatacji 
(automatyzacja prac, ograniczenie hałasu, zamkni ęty obieg wód technologicznych, 
minimalizacja odpadów mineralnych)
5.Większa promocja działa ń proekologicznych ze strony przedsi ębiorców 
górniczych – „zielone górnictwo”



Rekultywacja i zagospodarowanie terenów 
pogórniczych

Liczne przykłady atrakcyjno ści krajobrazowej, przyrodniczej i 
kulturowej terenów pogórniczych skłaniaj ą do spojrzenia na 

górnictwo jako na górnictwo jako na 

działalno ść stwarzaj ącą nowe warto ści środowiska i nowe warunki 
dla jego ochrony 



Definicje
REKULTYWACJA – (wg art.4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le śnych): 

Nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym  alb o zdewastowanym warto ści 
użytkowych lub przyrodniczych poprzez wła ściwe ukształtowanie rze źby terenu, 
poprawienie własno ści fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków  wodnych, 
odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie  lub zbudowanie niezb ędnych dróg.

ZAGOSPODAROWANIE GRUNTÓW (wg art.4 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le śnych) :
Rolnicze, le śne lub inne u żytkowanie gruntów zrekultywowanych.

RENATURYZACJA (wg  normy PN-G-07800: 2002)
Spontaniczne wkraczanie zespołów ro ślinnych i zwierz ęcych na grunty przekształcone

Wg normy PN-G—07800:2002 –
dodatkowo rozró żnia si ę fazy rekultywacji (przygotowawcz ą, podstawow ą (techniczn ą) i

szczegółow ą (biologiczn ą) i główne kierunki rekultywacji
Wg PN-64-G-01203 REKULTYWACJA WYROBISK ODKRYWKOWYCH I ZWAŁOWISK

Wszelkie poczynania i prace doprowadzaj ące tereny poeksploatacyjne i zwałowiska do
stanu umo żliwiaj ącego ich racjonalne wykorzystanie do celów gospodarczych,
przemysłowych lub innych.



Akty prawne dotyczące rekultywacji i zagospodarowania terenów 
poeksploatacyjnych

Konstytucja RP art. 86 
Naprawa wszystkich elementów przyrodniczych środowiska jest obowiązkiem konstytucyjnym

POŚ - art. 126 ust. 2
Podejmujący eksploatację złóż kopalin jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów

złoża, powierzchni ziemi, wód oraz sukcesywnego prowadzenia rekultywacji terenów
poeksploatacyjnych i przywracania do właściwego stanu innych elementów przyrodniczych.

NIE PRZEWIDUJE TWORZENIA NOWYCH WARTOŚCI KRAJOBRAZOWYCH 
I/LUB PRZYRODNICZYCHI/LUB PRZYRODNICZYCH

POŚ art. 72.ust. 2 (Jedyne nawiązanie do sfery planowania przestrzennego)

W studium uwarunkowań… oraz w MPZP gmin, przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy 
określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się 
proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i 
prawidłowych warunków życia.

BRAK JEST ZAPISÓW GWARANTUJ ĄCYCH SPÓJNOŚĆ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW POEKSPLOATACYJNYCH Z CELAM I 
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I WYMAGANIAMI OCHRONY ZŁÓ Ż



PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE – art. 129 ust.1 p.5

W razie likwidacji ZG przedsi ębiorca jest zobowi ązany przedsi ębrać środki niezb ędne w
celu ochrony środowiska oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów po działalno ści
górniczej.

art. 129 ust. 2

Do rekultywacji i zagospodarowania w/w terenów przepisy o o chronie gruntów rolnych
i leśnych stosuje si ę odpowiednio…..

ponadto:

W PZZ należy okre ślić.. likwidacj ę ZG oraz sposób rekultywacji gruntów i 
zagospodarowania terenów po działalno ści górniczej.

W planie ruchu ZG nale ży uj ąć wymagania dotycz ące zamierze ń w zakresie ograniczania
i usuwania ujemnych wpływów działalno ści górniczej.



SPOSÓB WYKORZYSTANIA TERENU POEKSPLOATACYJNEGO

• Naziemny:
krajobrazowy, rekreacyjny, ochronny, dydaktyczny (g eologiczny- geostanowiska)
przyrodniczo – ochronny(tworzenie nowych siedlisk)
gospodarczy: rolniczy,

leśny,
przemysłowy,
składowanie i magazynowanie odpadów

• budowlany: mieszkaniowy
specjalny (kulturowy, sakralny, rekreacyjny) 

Wodny:Wodny:
krajobrazowy-rekreacyjny,

• przyrodniczo – ochronny (tworzenie nowych siedlisk)
gospodarczy (rybno-hodowlany, retencyjny) 

Podziemny :
• muzealny, sanatoryjny, laboratoryjny-naukowy,
• gospodarczy (składowanie i magazynowanie odpadów, z akłady przemysłowe) 
• zachowawczy (zapewniaj ący dost ępność pozostawionego zło ża)



���� Górnictwo mo że skutecznie wspomaga ć ochron ę środowiska. Tereny

pogórnicze stanowi ą szansę rozwoju gmin, w których wyst ępują,

zwiększaj ą ofert ę przyrodnicz ą regionu i słu żą jego promocji, mog ą być też

ważnym elementem geoedukacji.

���� Wyrobiska górnicze s ą jedną z form poeksploatacyjnego krajobrazu

geologicznego. Prawidłowo zagospodarowane i udost ępnione słu żą

ochronie dziedzictwa geologicznego i georó żnorodno ści, dokumentuj ą

histori ę górnictwa i rozwój techniki górniczej, a tak że tworz ą nowe warto ści

środowiska. Mog ą przypomina ć, kształtowa ć, wychowywa ć i utrwala ć w

społecze ństwie szacunek dla dokona ń człowieka.



Nowa – „poeksploatacyjna” jakość krajobrazu

Eksploatacja

Po zakończeniu 
eksploatacji



Geostanowiska

Kamieniołom piaskowców istebnia ńskich 
w Maśluchowicach (w. małopolskie) Cegielnia Hebdów k. Krakowa



Rejestracja i ocena wpływów eksploatacji złó ż na środowisko naturalne

I. Problemy rejestracji i oceny:

-duża ilość oraz wzajemne powi ązanie ró żnych czynników i procesów 
- brak dostatecznej ilo ści danych  pozwalaj ących na jednoznaczne scharakteryzowanie 

i ich wzajemne porównanie( brak wyj ściowych inwentaryzacji przyrodniczych)                           
- niejednorodno ść informacji (brak jednoznacznych definicji i opisow ej  charakterystyki

zachodz ących przemian              
- niska reprezentatywno ść i porównywalno ść danych (ró żne źródła, czas,  metody, 

aparatura)

II . Metody rejestracji:
- terenowe prace kartograficzne
- analiza zdj ęć lotniczych, map, ortofotomap
- opróbowanie wód, gleb, powietrza  oraz badania pobranych próbek- opróbowanie wód, gleb, powietrza  oraz badania pobranych próbek
(pomiar   zanieczyszcze ń, wybranych parametrów fizykomechanicznych itp.)

- zdjęcie fitosocjologiczne
- metody lidarowe
- monitoring wybranych elementów środowiska (wód, powietrza, osuwisk , flory, fauny 
itp.)

III. Metody oceny

1. Metody ilo ściowe (pomiar, wzajemne porównanie wyników, porówna nie z ustalonymi 
standardami środowiska lub normami), preferowane metody wska źnikowe

2. Metody jako ściowe (dominacja-np. bonitacji punktowej, metody na kładkowe, metody 
macierzowe, metody eksperckie i in. (wada: subiekty wizm wynikaj ący z niejednolitych kryteriów i 
wag)

2.     Metody ilo ściowe  -



1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wszczyna si ę na wniosek podmiotu planuj ącego podj ęcie realizacji przedsi ęwzięcia.
2.Dla przedsięwzięcia, dla którego zgodnie z odrębnymi przepisami jest wymagana decyzja o
zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, postępowanie w sprawie wydania w/w
decyzji wszczyna się z urzędu. Raport albo kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządza
organ właściwy do wydania decyzji.

3.Organem wła ściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
����Regionalny dyrektor ochrony środowiska –w przypadku: przedsi ęwzięć mogących
znacząco oddziaływa ć na środowisko: dróg,wyrobisk górniczych, linii kolejowych,
sztucznych zbiorników wodnych, infrastruktury przesyłow ej, przedsi ęwzięć
realizowanych na terenach zmiany lasu, niestanowi ącego własno ści Skarbu

Raport y środowiskowe

realizowanych na terenach zmiany lasu, niestanowi ącego własno ści Skarbu
Państwa, na u żytek rolny;
����Starosta–w przypadku scalania,wymiany lub podziału gruntów;
����Dyrektor regionalnej dyrekcji lasów pa ństwowych–w przypadku zmiany lasu, 
stanowi ącego własno ść Skarbu Pa ństwa,na u żytek rolny;
����Wójt, burmistrz lub prezydent miasta– dla pozostałyc h przedsi ęwzięć.

4. Do wniosku o wydanie w/w decyzji nale ży doł ączyć:
����raport o oddziaływaniu przedsi ęwzięcia na środowisko (przy  znacz ących 
oddziaływaniach) lub kart ę informacyjn ą przedsi ęwzięcia   (gdy wnioskodawca 
wyst ąpił o ustalenie zakresu raportu
����kartę informacyjn ą przedsi ęwzięcia (przy potencjalnych oddziaływaniach)
����poświadczon ą kopi ę mapy  ewidencyjnej obejmuj ącej przewidywany teren, 
przedsi ęwzięcia, wypis z ewidencji gruntów, wypis z MPZP (lub i nformacja o braku). 



to dokument zawieraj ący podstawowe informacje o planowanym  przedsi ęwzięciu:
a)Rodzaju, skali i lokalizacji,
b)Powierzchni zajmowanej nieruchomo ści i sposobie jej wykorzystania i pokryciu 
nieruchomo ści szat ą roślinn ą,
c)Rodzaju technologii,
d)Ewentualnych wariantach przedsi ęwzięcia,
e)Przewidywanej ilo ści wykorzystywanej wody, materiałów, paliw oraz ene rgii,
f)Rozwi ązaniach chroni ących środowisko,
g)Rodzajach i przewidywanej ilo ści wprowadzanych do środowiska substancji i przy 
zastosowaniurozwi ązańchroni ących środowisko,
h)Obszarach podlegaj ących ustawowej ochronie przyrody, znajduj ących si ę w 
zasięgu znacz ącego oddziaływania przedsi ęwzięcia.

Karta informacyjna przedsi ęwzięcia

zasięgu znacz ącego oddziaływania przedsi ęwzięcia.

Określenie zakresu raportu – polega na ust aleniu, jaki ma by ć stopie ń
szczegółowo ści poszczególnych jego elementów, a nie rezygnacji z nich.
UWAGA Nawet mniejsze przedsi ęwzięcia mog ą znacząco oddziaływa ć na
środowisko, je żeli zlokalizowane s ą na obszarach, gdzie elementy środowiskowe
są wrażliwe nawet na nieznaczne zmiany lub gdy istnieje ryzyko, że ze względu na
swoj ą natur ę spowoduje ono istotne lub nieodwracalne zmiany w tych
elementach.
Organ okre ślając zakres raportu mo że odst ąpić od pewnych wymaga ń dot. jego
zawarto ści.



���� Prezentowanie ogólnych danych na temat flory i faun y dla bardzo du żego obszaru,
����Brak opisów analizowanych wariantów, w tym wariantu  proponowanego przez 
wnioskodawc ę,  racjonalnego wariantu alternatywnego, wariantu n ajkorzystniejszego 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru,
�Brak inwentaryzacji przyrodniczej (flora, fauna),
�Nieaktualna lub niekompletna inwentaryzacja (zbyt k rótki lub niewła ściwie dobrany 
okres bada ń terenowych, za mały obszar obj ęty badaniami, wybiórcze badania 
terenowe np. dotycz ące tylko ssaków),

Uchybienia raportów środowiskowych- ochrona przyrody

����Niewiarygodne dane podawane z nieodpowiednio dobran ych  źródeł,
�Brak wskazania powierzchni, która ulegnie bezpo średniemu lub po średniemu 
zniszczeniu (np. wycinka drzew, zmiana stosunków wo dnych),zniszczeniu (np. wycinka drzew, zmiana stosunków wo dnych),
�Brak oceny warto ści przyrodniczej i roli siedliska i analizy istotno ści oddziaływa ń 
dla siedlisk
�Brak inwentaryzacji drzew i krzewów,
����Brak okre ślenia wpływu wycinki drzew i krzewów na gatunki pta ków podlegaj ące 
ochronie gatunkowej,

����Brak okre ślenia przebiegu korytarzy migracji zwierz ąt,
����Niewła ściwa  lokalizacja przej ść lub ich parametry kumulacja efektu barierowego 
dla zwierzyny



Dziękuje za uwag ę



Ochrona zasobów kopalin

• 1. Konflikty sozologiczno-planistyczne w coraz wi ększym stopniu ograniczaj ą

dost ępność złóż kopalin i mo żliwo ści ich gospodarczego wykorzystania, co
może prowadzi ć do: deficytu pospolitych (lokalnych) surowców mineralnyc h
(np. piasków i żwirów budowlanych) oraz wzrostu nielegalnej eksploatacji

• 2. Konieczna jest wi ęc ochrona zasobów kopalin, jako jednego z komponentów
środowiska przyrodniczego w sposób analogiczny do ochrony i nnych walorów
środowiska (gleby, lasy, krajobraz, wody).

• 3. Ochrona ta ma zapewnia ć dost ęp do terenów udokumentowanych złó ż oraz
obszaró perspektywicznych zło żowo w celu umo żliwienia ich gospodarczego
wykorzystania w przyszło ści

• 4. Dla zró żnicowania stopnia koniecznej ochrony zasobów kopalin do
konieczna jest ich ocena (waloryzacja) i hierarchizacja.



WALORYZACJA = porównanie potencjalnej atrakcyjno ści złó ż
wg okre ślonych kryteriów i ich hierarchizacja w celu wskazania priorytetów
ochrony dost ępności terenów złó ż dla gospodarczego wykorzystania zasobów
kopalin w przyszło ści
METODYKA :

1. Wyodr ębnienie 4 niezale żne grupy kryteriów oceny oraz kryteriów szczegołowy ch
♦ walory surowcowe,
♦ atrakcyjno ść górnicza,
♦ uwarunkowania środowiskowe - ograniczenia mo żliwo ści wykorzystania zwi ązane 

z wymaganiami ochrony środowiska,
♦ uwarunkowania planistyczne  - ograniczenia dost ępności przez istniej ące 

zagospodarowanie terenu zło żowego.
2. Wykonanie niezale żnej waloryzacji i hierarchizacji  dla ka żdej grupy kryteriów2. Wykonanie niezale żnej waloryzacji i hierarchizacji  dla ka żdej grupy kryteriów

3. Metoda waloryzacji – bonitacja punktowa, preferow ana trójstopniowa ocena
każdej cechy

4. Hierarchizacja – dla ka żdej grupy kryteriów podział na 3 klasy: najwy ższą (N), 
średni ą (W), nisk ą (Z)

5. Wynik waloryzacji  - ocena atrakcyjno ści zło ża przy pomocy 4 stopniowego 
zapisu – wg w/w grup kryteriów



Kryteria i waloryzacja surowcowa

Kryteria: 
- wielko ść zasobów,
- jakość kopaliny

Są okre ślane indywidualnie dla poszczególnych rodzajów kopa lin. 
Ich kombinacja  daje w efekcie:
- ocenę walorów surowcowych złó ż i stanowi podstaw ę kwalifikacji złó ż do 

jednej z trzech kategorii:
••
• N - najwy ższej ochrony (znaczenie ogólnokrajowe)      

• W – wysokiej ochrony (znaczenie regionalne, rezerwy
• strategiczne regionu)  

• Z – zwykłej ochrony (znaczenie lokalne) 



KRYTERIA GÓRNICZE 
okre ślają:
stopie ń trudno ści ich ewentualnej eksploatacji (dla eksploatacji odkrywkowej):
•► grubo ść nadkładu,
•► stosunek grubo ści nadkładu do mi ąższości zło ża (N/Z),
•► zawodnienie zło ża,
► stopie ń skomplikowania budowy zło ża,

• możliwo ść odstawy surowca do odbiorców :

•► odległo ści od sieci drogowej,
•► odległo ści od potencjalnych odbiorców.

Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa pu nktowa skal ich ocen (1 –
najmniejsze ograniczenia, 3 – najwi ększe) pozwala na podstawie sumy punktów na 
wydzielenie 4 kategorii: 

N – najwy ższa,
W – wysoka,
Z- zadowalaj ąca
X - niezadowalaj ąca 



UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE

► wymagania ochrony przyrody i krajobrazu
► wymagania ochrony u żytkowych zbiorników wód podziemnych
► ochrona gleb
► ochrona lasów
Kombinacja tych czynników parami i trójstopniowa pu nktowa skal ich ocen (1 
– najmniejsze ograniczenia, 3 – najwi ększe) pozwala na podstawie sumy 
punktów na wydzielenie 3 stopni dost ępności złó ż:

N – najwy ższa,
W – warunkowa,
Z – zastrze żonaZ – zastrze żona

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Określają potencjalne ograniczenia zwi ązane z zabudow ą terenu i infrastruktur ą 
komunikacyjno-przesyłow ą

Skala ocen
% powierzchni bez ogranicze ń Klasa zło ża

90-100 N
30 – 90 W
10 - 30 Z

do 10 % X



WYNIK WALORYZACJI

Opis atrakcyjno ści zło ża przy pomocy 4 literowego symbolu wg ocen dla
poszczególnych kryteriów, w jednolitej kolejno ści: walory surowcowe, atrakcyjno ść
górnicza, uwarunkowania środowiskowe, uwarunkowania planistyczne

Nazwa zło ża SYMBOL KOPALINY*

SYMBOL WALORYZACJI 

ZŁOŻA            

np. Stary S ącz-Moszczenica  p ż /WNWN.             



Wyniki waloryzacji
• Spośród 11023 udokumentowanych złó ż kopalin skalnych (2011)

7378 złóż nie eksploatowanych;

• 123 klasy surowcowej N (1,7 %),   
516 klasy W (6,98 %) 

• 6739 złóż klasy surowcowej Z o znaczeniu lokalnym
• 1. Rozmieszczenie złó ż klasy surowcowej N i W na terenie kraju jest bardz o 

nierównomierne, odpowiednio do zró żnicowania budowy geologicznej.
•

2. Złoża o najwy ższych walorach surowcowych (N) grupuj ą się województwach: 
świętokrzyskim (39 złó ż), dolno śląskim (36 złó ż) oraz łódzkim (13 złó ż), świętokrzyskim (39 złó ż), dolno śląskim (36 złó ż) oraz łódzkim (13 złó ż), 
małopolskim i lubelskim (po 9 złó ż) oraz śląskim (8 złó ż)

• 3. Wymagania ochrony środowiska i zagospodarowanie terenu s ą 
zasadniczymi czynnikami ograniczaj ącymi lub utrudniaj ącymi dost ępność złóż 
o najwy ższych walorach surowcowych.
Bez ogranicze ń: 
9 klasy N, 81 klasy W  (ł ącznie 14%)
Z umiarkowanymi ograniczeniami:
39 klasy N, 191 klasy W 


