
III. 1.1. DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI WRAZ Z OCENĄ STANU 
 REKULTYWACJI OBSZARÓW ZDEWASTOWANYCH 

 
DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI 
 

Przekształcenia powierzchni ziemi w województwie śląskim związane są przede 
wszystkim z rozwojem przemysłu, zwłaszcza wydobywczego i przetwórczego oraz 
postępującej na Górnym Śląsku w ciągu ostatnich 200 lat urbanizacji. Przekształcenia te 
obejmują naturalną rzeźbę terenu oraz właściwości fizyko-chemiczne wierzchnich warstw 
gleby. Przekształceniom podlegają także obszary rolnicze, zwłaszcza narażone na erozję.    

Najważniejsze zmiany degradujące powierzchnię ziemi, to: 
- zajmowanie terenów o naturalnej rzeźbie na potrzeby osadnictwa, infrastruktury 

i przemysłu, 
- przekształcanie powierzchni ziemi wskutek podziemnej i powierzchniowej 

eksploatacji zasobów naturalnych, 
- zajmowanie powierzchni pod składowanie odpadów komunalnych i przemysłowych, 
- zanieczyszczenie gleby imisjami przemysłowymi, 
- przekształcanie i erozja gleby na terenach użytkowanych rolniczo i leśnych.    

O rozmiarze degradacji powierzchni ziemi w województwie śląskim informują poniższe 
dane z roku 2001, zaczerpnięte z rocznika statystycznego (Ochrona środowiska, 2002. 
GUS): 
- 571 ha użytków rolnych zostało wyłączonych na cele nierolnicze, w tym 290 ha IV klasy 
bonitacji; powierzchnia wyłączenia jest największa w Polsce,  
- 28 ha gruntów leśnych zostało wyłączonych na cele nieleśne, 
- 5863 ha zajmowały grunty zdegradowane i zdewastowane wymagające rekultywacji  
i zagospodarowania; największa koncentracja tych terenów była zlokalizowana w powia-
tach: będzińskim, gliwickim, mikołowskim, pszczyńskim, raciborskim i wodzisławskim oraz  
w miastach: Bytomiu, Dąbrowie Górniczej (780 ha), Jaworznie, Mysłowicach,  Piekarach 
Śląskich, Rybniku, Sosnowcu i Zabrzu; w ciągu roku 2001 zrekultywowano ogółem 270,75 
ha, w tym 15,93 z przeznaczeniem na cele rolnicze a 199,65 na cele leśne. W tym samym 
czasie zagospodarowano ogółem 159,33 ha, w tym 12,37 ha z przeznaczeniem na cele 
rolnicze i 117,32 na cele leśne,       
- 16326 ha gruntów zostało zaklasyfikowanych jako nieużytki, 
- powierzchnia składowania odpadów wynosiła 2839,5 ha, w tym zrekultywowana w 2001 
roku 129,8 ha, 
- powierzchnia wysypisk czynnych zorganizowanych wynosiła 162,5 ha a zamkniętych 32,2 
ha, 
- na 1 km2  było zgromadzonych 63592,8 ton odpadów przemysłowych. 
 
DEGRADACJA POWIERZCHNI ZIEMI POWODOWANA PRZEZ GÓRNICTWO PODZIEMNE 
 

Wielowiekowa działalności górnicza na Górnym Śląsku spowodowała nieodwracalne 
zmiany powierzchni ziemi na znacznych obszarach. Wydobywaniu kopalin i ich przet-
wórstwu towarzyszą takie przekształcenia terenu, jak:  
- osiadanie terenu (zapadliska i niecki osiadania), 
- podtopienia i zalewiska, 
- osuszanie nadkładu eksploatowanych złóż, 
- wstrząsy górotworu, 
- składowanie skały płonnej na hałdach.  
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Wymienione przekształcenia były przedmiotem analizy zespołu badawczego, który 
pod kierunkiem Państwowego Instytutu Geologicznego dokonał waloryzacji i identyfikacji 
zagrożeń środowiska przyrodniczego w województwie śląskim (Waloryzacja .... PIG). 
Efektem tych analiz są mapy antropopresji  i oddziaływania górnictwa podziemnego na 
środowisko w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Poniżej scharakteryzowano 
pokrótce wpływ górnictwa podziemnego na powierzchnię ziemi.     
 
Osiadanie terenu 
 

W ostatnich latach eksploatacja węgla prowadzona jest głównie systemem ścia-
nowym z zawałem stropu. Ocenia się, że w niektórych rejonach centralnej, północnej i pół-
nocno-zachodniej części niecki węglowej wybrano pokłady węgla o łącznej grubości około 
50-60 m (rejon Chorzowa, Bytomia, Siemianowic, Piekar Śląskich, Świętochłowic, Rudy 
Śląskiej, Zabrza). Wartości dotychczasowych obniżeń mogą tu lokalnie przekraczać 30 m. 
Obniżenia dochodzące do kilkunastu metrów, a lokalnie przekraczające 20 m, obejmują 
obszary położone na wschód i zachód od wyżej wymienionych. Podobne wielkości stwier-
dzono także w północnej części ROW. Na pozostałych obszarach górniczych, w których 
prace wydobywcze są wykonywane od co najmniej 25 lat, powierzchnia terenu ulegała 
obniżeniu o około 5-10 m.  
 
Podtopienia i zalewiska 
 

Zalewiska są jednym z charakterystycznych elementów krajobrazu terenów objętych 
wpływami podziemnej eksploatacji górniczej w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym (GZW). 
Przez termin „zalewisko” rozumie się nagromadzenie wody w partii terenu obniżonej w 
wyniku podziemnej eksploatacji górniczej. „Podtopienie” oznacza zarówno proces 
prowadzący do nadmiernego zawodnienia gruntu wymuszonego obniżaniem się terenu, jak  
i stan będący wynikiem tego procesu. Podtopienie powoduje straty w uprawach rolnych  
i leśnych, podmakanie budynków itp., ale nie musi ujawnić się na powierzchni w postaci 
zalewiska.  

O powstaniu zalewisk decydują z jednej strony wielkość i rozkład poeksplo-
atacyjnych obniżeń powierzchni, a z drugiej uwarunkowania naturalne układu i dynamiki 
krążenia wód w strefie przypowierzchniowej związane z przepuszczalnością podłoża i uksz-
tałtowaniem terenu. Wśród zalewisk możemy wyróżnić zalewiska napływowe i wodo-
gruntowe oraz rozlewiska. Woda może wypełniać: leje i zapadliska poeksploatacyjne 
powstałe w wyniku nieciągłych deformacji powierzchni terenu wywołanych płytką eksploatacją 
górniczą, depresje terenowe powstałe w następstwie ciągłych deformacji powierzchni 
(zbiorniki tego rodzaju stanowią większość zalewisk występujących w GZW) oraz zalewiska 
przeobrażone, które genetycznie związane są z poeksploatacyjnymi deformacjami 
powierzchni terenu, lecz ich zasięg i kształt zostały sztucznie zmienione w związku  
z przystosowaniem do pełnienia określonych funkcji użytkowych (zbiorniki retencyjne, 
osadniki, zbiorniki hodowlane, zbiorniki rekreacyjne). 

Niezależnie od wymienionych wyżej czynników, wpływ na zawodnienie powierzchni 
terenu mają także zabiegi hydrotechniczne, podejmowane przez kopalnie dla likwidacji 
powstałych przekształceń, zmieniający się front robót eksploatacyjnych oraz zmienność 
warunków meteorologicznych, które także wpływają na zasięg zalewisk i podtopień terenu, 
szczególnie w przypadku zalewisk napływowych.  

Obszarami najbardziej podatnymi na wystąpienie zawodnień terenu są doliny i pra-
doliny rzeczne. Z nimi przede wszystkim związane jest występowanie głównych zbiorników 
wód podziemnych (GZWP) w utworach czwartorzędowych, gdzie zwierciadło wody 
występuje na ogół płytko, a spadki hydrauliczne są niewielkie. Na obszarach tych są więc 
najbardziej korzystne warunki dla zwiększenia retencji powierzchniowej, wymuszonej 
obniżeniem powierzchni terenu. W ich granicach zlokalizowane są zalewiska o powierzchni 
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stanowiącej ponad 70% powierzchni wszystkich zalewisk w GZW. Największe skupienie 
występuje w dolinach Kłodnicy i Bierawki, gdzie zajmują łącznie około 350 ha. W sumie w 
roku 2000 stwierdzono 22 zalewiska, które zajmowały szacunkowo około 8-10 km2. Z 
fragmentarycznych obserwacji wynika, że nadmierne zawodnienie profilu glebowego 
zajmuje powierzchnię 3-4-krotnie większą od powierzchni zalewisk. Zatem można w 
przybliżeniu założyć, że powierzchnia terenów podtopionych stanowi około 30 - 40 km2. 

W obecnym stadium restrukturyzacji górnictwa węglowego nie jest możliwe 
przedstawienie prognozy przyszłych wpływów eksploatacji górniczej na stosunki wodne na 
powierzchni. Jedynym wiarygodnym dokumentem określającym zakres eksploatacji danej 
kopalni jest plan ruchu zakładu górniczego. Plany te przygotowuje się dla okresów 2-3 
letnich. Obecnie można przewidzieć, że na terenach likwidowanych kopalń, w których 
prowadzone jest jedynie odwadnianie podziemnych wyrobisk górniczych, nie będzie miał 
miejsca dalszy rozwój zawodnień powierzchni. Dotyczy to ponad 20 kopalń zlokalizowanych 
głównie w północno-wschodniej i północnej części GZW. Nie powstaną więc nowe 
zalewiska w granicach administracyjnych miast: Dąbrowa Górnicza, Będzin, Czeladź, 
Wojkowice, Sosnowiec (z wyjątkiem części wschodniej), Chorzów, Świętochłowice i czę-
ściowo Bytom i Piekary Śląskie 

Problem zagrożenia wystąpieniem zawodnień powierzchni terenów likwidowanych 
kopalń wystąpi ponownie, po wyłączeniu systemów odwadniania ich wyrobisk podziemnych. 
Obecnie, ze względu na bezpieczeństwo czynnych kopalń, w likwidowanych kopalniach 
utrzymuje się pompownie odwadniające wyrobiska górnicze. Po zlikwidowaniu wszystkich 
kopalń wchodzących w skład zespołu połączonych kopalń, może nastąpić wyłączenie 
systemów drenażu podziemnego. W konsekwencji odbudowy leja depresji może dojść  
w przyszłości do zatopienia fragmentów terenu na obszarach, które obecnie poddane są 
drenującemu oddziaływaniu kopalń. 

Odnośnie terenów górniczych kopalń czynnych można założyć, że dalszy rozwój 
zalewisk i podtopień terenów będzie mieć miejsce na terenach leśnych, położonych na 
południe od miasta Knurowa, gdzie już obecnie zjawiska te zachodzą na dużą skalę. 
Wzrostu zawodnienia powierzchni należy się spodziewać także w obszarze kompleksu 
leśnego otaczającego Katowice od południa, a także w obszarze leśnym położonym między 
Katowicami, Mikołowem i Rudą Śląską. Powiększenie się istniejących zalewisk może 
wystąpić również na terenach położonych między miejscowościami Jastrzębie Zdrój  
i Pawłowice, w południowej części GZW. 

Negatywne skutki zawodnienia powierzchni terenu wyrażają się głównie: degradacją 
gleb i obniżaniem jej produkcyjności, stratami w plonach i drzewostanach, wyłączaniem 
gruntów spod leśnego i rolniczego użytkowania, uszkadzaniem naturalnych zbiorowisk 
roślinnych. Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje obecnie na terenach leśnych, gdzie 
prowadzona jest nieskrępowana eksploatacja górnicza i gdzie najsłabiej kontrolowane są jej 
wpływy na powierzchnię. Skutki zawodnienia gruntów leśnych są bardzo długotrwałe. 
Rekultywacja  wymaga wielu dziesięcioleci i praktycznie nigdy nie nastąpi przywrócenie 
drzewostanów do stanu pierwotnego, do czego zobowiązują regulacje prawne.  

Powstanie zalewisk może mieć także pozytywne znaczenie. Nie należą bowiem do 
wyjątków przypadki, gdy utworzone przed laty zalewisko staje się trwałym elementem 
krajobrazu, a próby jego likwidacji napotykają protest ze strony ekologów, którzy znajdują w 
formującej się niszy ekologicznej wartości przyrodnicze. Często proponuje się objąć 
istniejące zalewiska ochroną w formie użytków ekologicznych lub zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych. 

Zalewiska mogą także stanowić alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę dla celów 
przemysłowych lub przeciwpożarowych. Retencjonują one łącznie około 13-15 mln m3 wody. 
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W świetle przeprowadzonego rozpoznania (Staszewski i inni, 1993), dla zaopatrzenia 
zakładów przemysłowych (głównie kopalń), odpompowywana  jest woda z zalewisk w ilości 
ponad 10 000 m3/d. Najwięcej przez kopalnie: Sośnica, Knurów i Szczygłowice, a w 
mniejszym stopniu przez Wieczorek i Piast. Zalewiska tworzą też zbiorniki dla celów 
przeciwpożarowych. Zalewisko Moczury na obszarze górniczym kopalni Knurów stanowiło 
jedno ze źródeł dostawy wody przy gaszeniu tragicznego pożaru lasu w rejonie Rud 
Raciborskich w 1992 r.  

Z innych form zagospodarowania zalewisk wymienić należy przekształcenie ich 
w osadniki wód popłuczkowych lub dołowych. Ponadto, około 40 zalewisk o powierzchni 
120 ha zostało zagospodarowane na stawy rybne. Jest to zasługą aktywnie działających 
w wielu kopalniach - Kół Polskiego Związku Wędkarskiego. Kilkanaście zalewisk 
zaadaptowano na zbiorniki rekreacyjne. Do najbardziej znanych należą: zbiorniki wodne  
w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, w Parku Chorzowskim i w Dolinie Górnika  
w Chorzowie, w Ośrodku „Skałka” w Świętochłowicach oraz „Wesoła Fala” w Mysłowicach – 
Wesołej.  

Powódź z 1997 r. uzmysłowiła zaniedbania i błędy w zagospodarowaniu dolin 
rzecznych, w których likwidowane są poldery i starorzecza łagodzące falę powodziową. 
Jednym z niekorzystnych działań z punktu widzenia zagrożenia powodziowego jest 
likwidacja zalewisk poprzez zasypywanie ich skałą płonną. Dla miejscowości położonych  
w dolinach rzecznych, na przykład dla miasta Gliwice, skutki stosowania takich praktyk 
powinny być szczegółowo przeanalizowane i zweryfikowane. 
 
Odwadnianie górotworu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym 
 

Odmienne warunki eksploatacji górniczej w poszczególnych rejonach Górnośląskiego 
Zagłębia Węglowego powodują, że zasięgi drenażu górniczego i skutki odwadniania 
w poszczególnych rejonach są różne. Do całkowitego osuszenia górotworu dochodzi 
najczęściej w bezpośrednim otoczeniu wyrobisk górniczych. W wyżej ległych warstwach 
wodonośnych oraz w blokach sąsiadujących następuje co najwyżej obniżenie ciśnień 
hydrostatycznych, wynikające z dodatkowego zasilania stref bezpośrednio naruszonych 
eksploatacją górniczą. Tylko lokalnie, gdzie wodonośne utwory czwartorzędowe zalegają 
bezpośrednio nad wychodniami piaskowców lub uskoków wodonośnych, może następować 
drenaż przypowierzchniowych warstw wodonośnych. Nawet wówczas nie następuje 
całkowite osuszenie tych poziomów, lecz tylko obniżenie w nich ciśnień hydrostatycznych. 
Do całkowitego osuszenia górotworu dochodziło tylko lokalnie, najczęściej w rejonach 
płytkiej eksploatacji węglowej (głównie w rejonie siodła głównego) lub rudnej (w niecce 
bytomskiej i chrzanowskiej), w rejonach wychodni szczelin uskokowych, drenowanych 
wyrobiskami górniczymi oraz w rejonach intensywnej eksploatacji wielopokładowej, 
w których strefy zawałowe kolejnych pokładów nakładają się na siebie i dochodzą aż do 
powierzchni terenu.  

Na mapie oddziaływań górnictwa na środowisko (mapa III. 1.1/4) zaznaczono 2 leje 
depresyjne w utworach triasu i 5 lejów w utworach karbonu. Największy z nich występuje  
w części północnej GZW. 

 
Drenaż rejonu siodła głównego 

 
W rejonie tym warstwy karbonu występują pod cienkim nadkładem osadów 

czwartorzędowych. Warstwy górnośląskiej serii piaskowcowej są tu zasilane przez infiltrację 
wód z opadów atmosferycznych bezpośrednio lub przez przepuszczalne utwory 
czwartorzędowe. Infiltrację wód w głąb górotworu ułatwia sieć dyslokacji tektonicznych 
i spękań spowodowanych prowadzoną od początku ubiegłego wieku eksploatacją pokładów 
węgla, początkowo w partiach przywychodniowych, a następnie na coraz większych 
głębokościach. Dopływy do kopalń eksploatujących w tym rejonie od dłuższego czasu są 
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ustabilizowane. Wynika to ze sczerpania zasobów statycznych w trakcie długoletniego 
drenażu górotworu oraz braku możliwości zwiększenia powierzchni eksploatacyjnej 
poszczególnych kopalń. Kopalnie eksploatujące pokłady w antyklinalnym, wododziałowym 
rejonie wyniesień karbonu w strefie siodła głównego, charakteryzują się stosunkowo dużymi 
dopływami wody, dochodzącymi do 10 m3/min (kopalnia „Katowice-Kleofas”). 

 
Drenaż rejonu niecki bytomskiej 

 
Kopalnie zlokalizowane pod wodonośnym nadkładem triasowym w niecce bytomskiej 

charakteryzują się bardzo zróżnicowanymi dopływami. Natężenie dopływów jest związane 
ze stopniem kontaktu hydraulicznego wyrobisk górniczych z triasowym poziomem 
wodonośnym. W kopalniach, gdzie ten kontakt jest ograniczony, dopływy są niewielkie i nie 
przekraczają 5 m3/min (kopalnie: „Powstańców Śląskich”, „Julian”, „Andaluzja” „Jowisz”, 
„Grodziec”). Natomiast w kopalniach, w których eksploatacja pokładów węgla spowodowała 
kontakty hydrauliczne i drenaż triasowego poziomu wodonośnego, miały miejsce wypływy 
o dużym natężeniu, często utrzymujące się (pomimo zaprzestania eksploatacji górniczej) na 
stosunkowo wysokim poziomie, np. zlikwidowane kopalnie „Siemianowice” (około 
20 m3/min.) i „Saturn”(ponad 35 m3/min.). W byłej kopalni „Saturn” zawałowa eksploatacja 
pokładów 501, 506 i 510 w ich partiach przywychodniowych spowodowała załamanie 
warstw w spągu serii węglanowej triasu i wylewy do wyrobisk górniczych o natężeniu do 
około 5 m3/min. Aktualny dopływ wód z poziomu triasowego do wyrobisk zlikwidowanej 
kopalni wynosi łącznie około 15 m3/min. Dopływ ten ma charakter dynamiczny przy 
ustalonym zasięgu drenażu, ponieważ eksploatacja pokładów węgla została już 
zakończona. Załamanie skał stropowych miało również miejsce w latach 50-tych przy 
eksploatacji pokładów 501 i 510 w likwidowanej kopalni „Siemianowice”. Nastąpił wówczas 
gwałtowny wypływ wody z warstw retu do wyrobisk górniczych o natężeniu około 3 m3/min.   

W następstwie długotrwałego drenażu poziomu pstrego piaskowca przez górnictwo 
węglowe nastąpiło systematyczne obniżanie się zwierciadła wody tego poziomu. Pierwotnie 
stanowił on zbiornik wód o zwierciadle napiętym na obszarze całej niecki bytomskiej.  
W końcu lat sześćdziesiątych zwierciadło to znajdowało się na rzędnych od +102 do +115 
m, w 1977 r. w obszarze kopalni „Rozbark” - na rzędnej +110 m, a w 1983 r. stwierdzone 
zostało na rzędnych od +85 m (KWK „Dymitrow”) do +95 m (KWK „Rozbark”). 

Po likwidacji kopalń rudnych w niecce bytomskiej, drenaż dolomitów diploporowych 
i kruszconośnych jest kontynuowany przez pompownię przy szybie „Bolko”. Łączny dopływ 
do tej pompowni ze starych wyrobisk rudnych oraz dodatkowych wyrobisk odwadniających 
zmniejszył się do poziomu poniżej 20 m3/min. Jakość tych wód (zawartość jonu SO4

2- od 1,0 
do 1,7 g/dm3) uniemożliwia ich zagospodarowanie.  
 
Drenaż rejonu wschodniego obrzeżenia niecki bytomskiej 
 

W północno-wschodniej części zagłębia w nadkładzie karbonu występują lokalnie płaty 
utworów triasowych oraz osady czwartorzędowe o zmiennej miąższości. Decydujący wpływ 
na zawodnienie zlokalizowanych tu kopalń ma infiltracja wód atmosferycznych w rejonie 
starej, płytkiej eksploatacji pokładów węgla oraz wód z piętra czwartorzędowego w strefach 
silnie zawodnionych pradolin rzecznych. Natężenie dopływów do kopalń wynosi najczęściej 
od 5 do 15 m3/min. (kopalnie: „Paryż”, „Porąbka-Klimontów”, „Sosnowiec”, „Kazimierz-
Juliusz”, „Niwka-Modrzejów”). Największym dopływem w tym rejonie, około 26 m3/min., 
charakteryzowała się kopalnia „Paryż” w latach 60-tych, co było spowodowane drenażem 
silnie zawodnionych piaskowców górnośląskiej serii piaskowcowej (nadredenowskich), 
zasilanych przez infiltrację z pradoliny Czarnej Przemszy. W miarę ograniczania zasięgu 
eksploatacji dopływ zmniejszył się o około 45%, a obecnie kopalnia ta jest zlikwidowana 
i odwadniana jedynie częściowo ze względu na bezpieczeństwo kopalń sąsiednich. 
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Drenaż rejonu zachodniego obrzeżenia niecki bytomskiej 
 

W północno-zachodniej części zagłębia warstwy nadkładu karbonu tworzą bardzo 
urozmaicone warunki infiltracji. Lokalnie trias występuje tam w postaci ciągłej pokrywy lub 
pojedynczych płatów (kopalnie „Gliwice” i „Pstrowski”). W obszarach kopalń „Zabrze-
Bielszowice” i „Makoszowy” w nadkładzie karbonu występują utwory czwartorzędowe 
o zmiennej grubości oraz lokalnie osady miocenu. Największe dopływy do kopalń w tym 
rejonie, sięgające 15 m3/min., występowały w latach 1950-1960 w byłej kopalni „Ludwik-
Concordia”, która została połączona  z kopalnią „Mikulczyce-Rokitnica” i „Pstrowski”  
(b. kopalnia „Jadwiga”) w wieloruchową kopalnię „Pstrowski”. Po połączeniu łączny dopływ 
do kopalni „Pstrowski” wynosił około 26 m3/min. W miarę ograniczania wydobycia dopływ 
zmniejszył się o około 60%. Obecnie kopalnia „Pstrowski” jest zlikwidowana, odwadnianie 
wyrobisk górniczych prowadzi powstały na bazie jej zasobów Zakład Wydobywczy 
Surowców Mineralnych „Jadwiga”, dopływ do kopalni wynosi około 12 m3/min.  

 
Drenaż rejonu zaburzeń zachodniej i południowej części zagłębia 
 

Kopalnie zlokalizowane w strefie zaburzeń zachodniej i południowej części zagłębia 
(ROW), pod grubą serią utworów miocenu, charakteryzują się dopływami małymi i średnimi, 
nie przekraczającymi 5 m3/min. Ilasta seria miocenu ogranicza możliwość zasilania karbonu 
wodami infiltrującymi z warstw nadkładu oraz z powierzchni. Większe dopływy występują 
w kopalniach „Dębieńsko” i „Rydułtowy”, eksploatujących pokłady węgla w rejonach okien 
tektonicznych w ilastych osadach miocenu. Dopływ do kopalni „Dębieńsko” od początku lat 
50-tych jest ustabilizowany i kształtuje się około 12 m3/min. Kopalnia „Rydułtowy”, połączona 
z byłą kopalnią „Ignacy”, jest zlokalizowana w rejonie okna tektonicznego Niedobczyce-
Niewiadom, w którym utwory karbońskie tworzą wyniesienie leżące płytko pod powierzchnią 
terenu. Dopływ do kopalni wynosi około 14 m3/min, a w latach 80-tych przekraczał nawet 
20 m3/min.  

Drenaż rejonu niecki głównej 
 

Kopalnie zlokalizowane w rejonie niecki głównej, eksploatujące pokłady węgla 
krakowskiej serii piaskowcowej, należą do najbardziej zawodnionych. Zasadniczy wpływ na 
to ma obecność zawodnionych kompleksów piaskowcowych, których udział w profilu 
karbonu często przekracza 95%. Dotychczasowa praktyka górnicza wskazuje, że drożność 
hydrauliczna stref uskokowych jest związana z charakterem warstw budujących nadkład 
karbonu. 

W obszarach występowania warstw łaziskich pod ilastymi osadami miocenu, strefy 
uskokowe przecinane wyrobiskami górniczymi są na ogół bezwodne, a szczeliny i spękania 
wypełnione brekcją tektoniczną. Pomimo długoletniej eksploatacji w wielu rejonach 
utrzymują się nadal wysokie ciśnienia wody, a podejmowanie eksploatacji w nowej parceli 
powoduje zazwyczaj wzrost dopływów związanych z drenażem zasobów wodnych 
w kompleksie piaskowcowym tworzącym strukturę blokową. Eksploatacja w tych obszarach 
powoduje drenaż zasobów statycznych, stąd obserwuje się tu tendencję  do stabilizacji 
dopływów (kopalnia „Czeczott” – dopływ  12 m3/min. i „Piast” – dopływ około 18 m3/min.). 

We wschodniej części zagłębia natomiast, w stropie krakowskiej serii piaskowcowej, 
nie występuje warstwa nieprzepuszczalna o ciągłym rozprzestrzenieniu i znaczniejszej 
miąższości. W rejonie tym dopływy do kopalń pochodzą zarówno z zasobów statycznych, 
jak i z dopływu dynamicznego, na który się składa infiltracja wód powierzchniowych  
i atmosferycznych w obszarze depresyjnego oddziaływania wyrobisk górniczych. Przy 
przechodzeniu stref uskokowych spotykane są wypływy wody o dużym natężeniu, często z 
luźnym materiałem piaszczystym. W kopalniach zlokalizowanych we wschodniej części 
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niecki głównej („Jaworzno”, „Jan Kanty”, „Siersza” i „Janina”) występują duże dopływy wody, 
osiągające nawet w kopalni „Jaworzno” w roku 1966 około 73 m3/min. 

Zbliżone warunki zasilania mają kopalnie usytuowane na północnym skrzydle niecki 
głównej, eksploatujące pokłady w warstwach łaziskich i orzeskich pod cienkim nadkładem 
czwartorzędu („Murcki”, „Bolesław Śmiały”, „Wesoła”). Wieloletnia eksploatacja pokładów 
węgla, prowadzona od partii przywychodniowych, spowodowała utworzenie rozległej sieci 
zrobów tworzących zasobny horyzont czwartorzędowo-karboński, drenowany przez czynne 
wyrobiska górnicze. Dopływy wody do kopalń w tym rejonie kształtują się w granicach od 15 
do 35 m3/min. 

Piaskowce krakowskiej serii piaskowcowej tworzą w tym rejonie zasobny zbiornik typu 
szczelinowo-warstwowego GZWP 457 Tychy–Siersza (Różkowski, 1997). W granicach 
zbiornika znajdują się obszary górnicze 9 kopalń węgla kamiennego; poczynając od 
wschodu są to obszary kopalń: „Siersza” „Janina”, „Sobieski”, „Jan Kanty”, „Piast”, 
„Ziemowit”, „Wesoła”, „Murcki” i „Bolesław Śmiały”. Łącznie z tych kopalń odprowadza się 
prawie 350 tys. m3/dobę wody, z tego około 150 tys. m3/dobę to wody słodkie o mineralizacji 
nie przekraczającej 1000 mg/dm3 (Frolik, 2000). Wody te zawierają zwykle podwyższoną 
zawartość siarczanów, co najczęściej ogranicza ich przydatność jako wód pitnych. 

Generalnie można stwierdzić, że dopływy do kopalń w obszarze GZW ulegają 
zmniejszeniu. Spowodowane to jest rosnącą głębokością eksploatacji pokładów węgla, 
z ograniczaniem wielkości wydobycia oraz częściową likwidacją kopalń.  

 
Wstrząsy górotworu 

 
Wstrząsy górotworu są zjawiskami dynamicznymi, powstającymi w wyniku 

gwałtownego przemieszczania, pękania lub załamywania się warstw górotworu. Wstrząs 
górotworu wiąże się zawsze z wyzwoleniem określonej ilości energii sejsmicznej i jest 
zawsze źródłem emisji drgań sprężystych. Drgania te rozchodzą się w górotworze od 
miejsca ich powstania, to jest od ogniska wstrząsu, we wszystkich kierunkach jako fale 
sejsmiczne. 

W kopalniach węgla na Górnym Śląsku głównymi czynnikami warunkującymi rozwój 
sejsmiczności są:  

- głębokość eksploatacji, 
- występowanie grubych i wytrzymałych warstw, które w wyniku podbierania i rozwoju 

procesów deformacyjnych stają się warstwami wstrząsogennymi, 
- tektonika złoża, 
- lokalne warunki naprężeniowe kształtowane przez działalność górniczą. 

Najprostszą miarą intensywności wstrząsów jest ich energia sejsmiczna lub 
magnituda. I tak, w skrajnych przypadkach wyróżnia się, w kategoriach sejsmologicznych, 
zjawiska sejsmiczne słabe, niewyczuwalne przez ludzi, które rejestrują wyłącznie specjalne 
urządzenia pomiarowe i bardzo silne wstrząsy, o charakterze słabych trzęsień Ziemi.  
W przypadku pierwszych energia sejsmiczna jest rzędu 102J (magnituda 0,0) a dla 
najsilniejszych zjawisk energia sejsmiczna jest rzędu 109-1010J (magnituda 4,0-4,5). Od lat 
50. prowadzona jest przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach systematyczna 
rejestrację wstrząsów górotworu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.  Obecnie 
funkcjonują kopalniane sieci sejsmologiczne w blisko 40 kopalniach i nadrzędna w stosunku 
do nich Górnośląska Regionalna Sieć Sejsmologiczna, prowadzona przez Główny Instytut 
Górnictwa. W tabeli III.1.1/1 przedstawiono krótką charakterystykę sejsmiczności Górnego 
Śląska w ostatnich 50. latach.  
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Tabela III.1.1/1 Charakterystyka sejsmiczności w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym  
w latach 1950-2000 

 
Liczba wstrząsów górotworu o energii  

Rok 105 J 106J 107J 108J 109J Razem 
1 2 3 4 5 6 7 

1950-1972 - 61 220 52 22 355 
1973-1976 7088 2328 2592    [E ≥  5⋅106 J] 13452 

1977 3089 572 76 2 0 3739 
1978 2371 668 80 10 0 3129 
1979 2682 508 24 4 2 3220 
1980 2855 531 40 5 1 3361 
1981 2004 296 31 4 1 3432 
1982 2262 251 28 4 0 2336 
1983 2400 319 25 4 1 2545 
1984 2657 293 16 2 2 2749 
1985 2256 202 18 2 2 2970 
1986 2390 192 20 3 1 2480 
1987 2015 204 36 5 0 2606 
1988 1471 113 15 0 0 2260 
1989 973 91 10 2 0 1599 
1990 960 71 5 2 0 1076 
1991 822 37 3 1 0 1038 
1992 772 53 7 0 1 864 
1993 838 83 6 3 2 932 
1994 661 72 6 1 0 740 
1995 385 70 8 2 0 465 
1996 499 54 11 0 0 564 
1997 464 78 5 0 0 547 
1998 572 96 21 0 0 663 
1999 941 183 10 1 0 1135 
2000 877 192 18 1 0 1088 

 
 

W latach dziewięćdziesiątych liczba wstrząsów wysokoenergetycznych uległa 
zmniejszeniu w porównaniu z latami wcześniejszymi. Przyczyną tego faktu jest zmniejszenie 
wydobycia, jak również stosowanie skuteczniejszych metod profilaktyki górniczej  
i odpowiedniego projektowania eksploatacji. Wyniki pomiarów sejsmometrycznych oraz 
obserwacji makroskopowych pozwalają stwierdzić, że w obszarze Górnego Śląska nigdy nie 
występowały drgania w stopniu intensywności wyższym niż VII wg skali MSK-64.  

W efekcie analiz aktualnych projektów eksploatacji w kopalniach oraz oceny 
warunków geologicznych i tektonicznych w rejonie Górnego Śląska oszacowano strefy 
przyszłej sejsmiczności. W połączeniu z aktualnie występującymi rejonami ognisk 
wstrząsów obliczono rozkład izolinii przyspieszeń drgań wg skali MSK-64, będący miarą 
oceny intensywności i oceny skutków. Izolinia przyspieszenia drgań przedstawiona na 
mapie PIG oznacza poziom 120 mm/s2 (drgania wg skali MSK o częstotliwości do 10 Hz). 
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Obszar ograniczony tą izolinią to taki, w którym możemy oczekiwać przyspieszeń drgań 
większych niż 120 mm/s2.  Maksymalne przyspieszenia drgań w wyznaczonych strefach nie 
przekraczają VII stopnia intensywności drgań, a w przeważającej części wyznaczonych 
obszarów będą to drgania w V i VI stopniu intensywności. Przyspieszenia drgań powyżej 
120 mm/s2 odpowiadają V stopniowi intensywności drgań wg skali MSK-64. Są to drgania, 
które w najsłabszych budynkach grupy „A” oraz w budynkach już wcześniej uszkodzonych 
mogą powodować drobne zarysowania i uszkodzenia elementów wykończeniowych. 
Drgania o tym poziomie są również bardzo mocno odczuwane przez mieszkańców. Z tej 
przyczyny poziom drgań 120 mm/s2 (dla drgań wg skali MSK do 10 Hz) uznano jako granicę 
występowania oddziaływania sejsmicznego od wstrząsów górotworu.   

 
Składowanie skały płonnej 

 
Eksploatacja podziemna złóż węgla kamiennego prowadzi do wytwarzania olbrzymiej 

ilości odpadów. W roku 1999 górnictwo węgla kamiennego wytworzyło 44691,9 tys. ton 
odpadów, z których wykorzystano gospodarczo 34 349,1 tys. ton, a 10 173 tys. ton zostało  
składowane na hałdach. Ogółem składowanych jest na hałdach olbrzymia ilość odpadów – 
752 136, 1 tys. ton.  

Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji i przeróbki węgli kamiennych, tzw. 
powęglowe, stanowią płonne skały karbońskie, towarzyszące pokładom węgla kamiennego. 
Odpady powęglowe powstają we wszystkich fazach rozwoju kopalń i eksploatacji złóż, 
począwszy od głębienia szybów, poprzez udostępnianie pokładów przekopami oraz we 
wszystkich operacjach technologicznych związanych ze wzbogacaniem urobku węglowego 
wydobytego na powierzchnię. Odpady te zgodnie z ustawą o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz.628) nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych. 

Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje tych odpadów: odpady górnicze i przeróbcze. 
Odpady górnicze (z robót szybowych i przekopów) oznaczają się dużą zmiennością składu 
petrograficznego, ponieważ pochodzą z wyrobisk prowadzonych w kierunkach największej 
zmienności petrograficznej górotworu. Skład ziarnowy tego materiału skalnego mieści się 
w przedziale 0-500 mm. Zawartość substancji palnej jest zróżnicowana również w stopniu 
wysokim. Odpady przeróbcze (gruboziarniste i drobnoziarniste, poflotacyjne oraz muły  
z obiegów wodno-mułowych) pochodzą z procesów wzbogacania urobku surowego wg 
różnych technologii, charakteryzują się większą stabilnością składu chemicznego, 
mineralogicznego i petrograficznego dla swojego rodzaju. 

Badania aktywności promieniotwórczej odpadów powęglowych określone w oparciu 
o wyniki analiz spektrometrycznych prowadzone przez wiele lat  z różnych kopalń wykazały, 
że zawartości naturalnych pierwiastków promieniotwórczych mieszczą się w granicach 
stężeń naturalnych tych pierwiastków. Odpady te mogą być wykorzystywane do robót 
inżynieryjnych. 

 

Składowiska odpadów powęglowych  

Z danych zawartych w waloryzacji środowiska (Waloryzacja ... PIG) wynika, że na 
terenie GOP znajduje się 136 składowisk odpadów powęglowych, których zestawienie 
zawiera tabela III.1.1/2. Z tej liczby 15 są składowiskami samoczynnie przepalonych 
odpadów – łupków przepalonych w całej objętości obiektu lub w znacznej jego części, 
pozostałe to głównie nagromadzone na przestrzeni lat odpady z robót górniczych i zakładów 
przeróbczych – nie przepalone.  
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Tabela III.1.1/2. Składowiska odpadów powęglowych 
 

Składowisko Nr 
hałdy 

Nazwa kopalni 
Adres Nazwa Lokalizacja Powierz-

chnia 
[ha] 

1 2 3 4 5 
1 KWK „Andaluzja” 

41-949 Piekary Śląskie 
Teren rekultywacji „A” 
41-949 Piekary Śląskie 

około 1 km na zachód od zakładu 
głównego 

10,60

2 B1-A NW część miasta Bytom, przy 
bocznicy normalno-torowej KWK 
„Centrum Szombierki” 

2,36

3 Staw nr 7 przy byłym szybie Barbara 2,96

4 Przy szybie Antoni, Stożki w rejonie szybów peryferyjnych 
„Zbigniew” i „Antoni” 

4,40

5 Pole F-1 zdegradowane tereny leśne na 
zach. od szybów gł. Ruchu I 

7,00

6 Zwałowisko nr 3 na Ruchu I na N od szybów głównej kopalni, 
(rejon ul. Topolowej i Węglowej) 

10,10

7 Zwałowisko nr 1 na Ruchu I  13,00

8 Zwałowisko nr 2 na Ruchu I na W od kopalni, na N od 
zwałowiska nr 1 

16,00

9 

KWK „Bobrek-Miechowice” 
41-905 Bytom 

Zwałowisko nr 3 na Ruchu I na N od Zakładu Głównego 
Kopalni 

20,00

10 Zwałowisko nr 4 obok zwałowiska nr 3 Ruch-
Centrum 

10,00

11 Zwałowisko nr 2 na Ruchu II W część obszaru górniczego 
byłej KWK Szombierki 

3,00

12 Zwałowisko nr 3 na Ruchu II teren po byłej kopalni „Karol” 
Ruda Śląska - Orzegów 

3,20

13 

KWK Centrum „Szombierki” 
41-902 Bytom 

Zwałowisko nr 4 na Ruchu II teren  po byłej kopalni „Karol” 
Ruda Śląska - Orzegów 

2,40

14 KWK „Julian”  
41-940 Piekary Śląkie 

Wyrobiska porudne KGH 
„Orzeł Biały” 

rejon ul. Wyszyńskiego 
i ul. Bytomskiej 

22,40

15 Zwałowisko nr 9Bp przy szybie Irena w Bytomiu 
(rejon byłej kopalni „Nowy Dwór”) 

8,00

16 Zwałowisko nr 4a wzdłuż rzeki Szarlejki, między ul. 
Strzelców Bytomskich 
i Z.Nałkowskiej 

11,60

17 

KWK „Powstańców Śląskich” 
41-914 Bytom 

Zwałowisko nr 2 + 8 Bp przy szybie zachodnim (w części 
parku E.Osmańczyka) 

24,30

18 Zwałowisko Trójkąt 
Piekarski 

w rejonie  magistrali piaskowej i 
szybu „Barbara”, na granicy miast 
Bytom i Piekary Śląskie 

8,00

19 Zwałowisko Dolina rzeki 
Bytomki - rejon 4 

 3,50

20 

KWK „Rozbark”  
41-902 Bytom 

Zwałowisko Trójkąt 
Bytomski 

Rejon magistrali piaskowej 
i szybu „Barbara” 

19,00

21 Zwałowisko „Skalny” 400 m na W od szybów głównych 
kopalni 

30,00

22 

KWK „Bolesław Śmiały”  
44-174 Łaziska Górne 

Zwałowisko Waleska ul. Wyrska, Marty, Waleska 22,00

23 KWK „Dębieńsko”  
44-230 Czerwionka-Leszczyny 

Składowisko kopalniane Gmina Czerwionka-Leszczyny, na 
NE od terenu głównego zakładu 
kopalni 

97,00

24 KWK „Gliwice”  
44-100 Gliwice 

Składowisko przy Szybie 
Ostropa 

 10,34
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25 KWK „Makoszowy” Zwałowisko Wymysłów  Zabrze, ul. Lubuska, linia 
kolejowa: Kielce-Ligota-Gliwice 

27,50

26 KWK „Sośnica”  
44-103 Gliwice 

Zwałowisko nr 1 W widłach rzeki Kłodnicy i potoku 
Czerniawka 

160,90

27 Zwałowisko „Jagielnia” Knurów - Szczygłowice 12,00

28 Zwałowisko „Bierawka I” Knurów - Szczygłowice 22,20

29 Zwałowisko „Bierawka III” Knurów - Szczygłowice 8,70

30 

KWK „Szczygłowice”  
44-193 Knurów 

Zwałowisko „Luboszowide –
– Smolnica” 

Gmina Sośniewice-Pilchowice, 
Trachy 

255,10

31 Gliwicka Spółka Węglowa  
44-100 Gliwice 

Centralne Zwałowisko      
Odpadów Górniczych 

Na NE od KWK Knurów 255,10

32 KWK „Borynia”  
44-268 Jastrzębie Zdrój 

Zwałowisko Borynia-Jar na zach. od Zakładu Głównego 
kopalni 

97,00

33 Zwałowisko Mszana S część gminy Mszana w pobliżu 
ul. Górniczej 

21,20

34 Zwałowisko Szotkówka 1  41,50

35 Zwałowisko Skrzyszów-
Wschód 

Sołectwo Skrzyszów,  
Gmina Gdów 

10,00

36 

KWK „Jas-Mos”  
44-330 Jastrzębie Zdrój 

Zwałowisko Skrzyszów-
Północ 

Sołectwo Skrzyszów,  
Gmina Gdów 

29,50

37 KWK „Krupiński”  
43-267 Suszec 

Składowisko awaryjne Teren zakładu głównego KWK 
„Krupiński 

23,10

38 KWK „Morcinek”  
43-251 Kaczyce p/Cieszynem 
 

Zwałowisko Pogwizdów Ia 
i Ib 

Gmina Haźlach, przylega od 
strony S do terenu KWK 
„Morcinek” 

44,90

39 KWK „Pniówek” 
43-251 Pawłowice Śląskie 

Zwałowisko Kościelniok Krzyżowice 2,5 km od zakładu 
głównego kopalni w kierunku W 

193,60

40 KWK „Zofiówka”  
44-335 Jastrzębie Zdrój 

Zwałowisko Pochwacie Gmina Mszana około 3 km od 
KWK Zofiówka w kierunku NE 

137,10

41 Zwałowisko przy 
ul. Pukowca 

Katowice - Załęże 15,43

42 Zwałowisko przy 
ul. Sportowej 

Katowice-Dąb 2,45

43 

KWK „Katowice-Kleofas” 
40-833 Katowice 

Zwałowisko przy 
ul. Ściegiennego 

Katowice-Dąb 4,10

44 Zwałowisko przy 
PKP Kostuchna 

przy szybach głównych – Ruch I 
Katowice-Kostuchna, ul. Boya-
Żeleńskiego  

24,90

45 

KWK „Murcki” 
40-750 Katowice 

Zwałowisko przy byłych 
szybach Maria 

Katowice - Murcki, 
ul. Piasta Kołodzieja 

12,60

46 Zwałowisko Szopienice-
Wschód II 

Mysłowice, skrzyżowanie ulic 
Świerczyny i Nowososnowie-ckiej  

11,15

47 

KWK „Mysłowice”  
41-400 Mysłowice 
 
 
 

Zwałowisko Szopienice-
Wschód II 

Wschodnia część dzielnicy 
Szopienice 

6,00

48 KWK „Staszic”  
40-167 Katowice 

Składowisko przyzakładowe  10,10

49 Zwałowisko Świętochłowice 
- Chropaczów 

Świętochłowice - Chropaczów, ul. 
Figuła 

28,00

50 Zwałowisko ul. Cegielniana Ruda Śląska, pomiędzy ulicami: 
Cegielnianą i Kalinową 

12,00

51 

KWK „Śląsk”  
41-707 Ruda Śląska 

Zwałowisko ul. Kalinowa Ruda Śląska, pomiędzy ulicami: 
Kalinową i Oświęcimską 

3,14

52 KWK „Wesoła”  
41-408 Mysłowice 

Trójkąt  
(Szyb I, II, wentylacyjny)  

teren kopalni, pomiędzy zakładem 
głównym a szybem „Jan Henryk” 

7,50
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53 Zwałowisko „Szarotka” Teren kopalni, na S od zakładu 
głównego 

18,50

54 KWK „Wujek” 
40-596 Katowice 

Zwałowisko przy ul. 
Ceglanej 

 8,80

55 Zwałowisko E – obiekt nr 8 Przecieszyn - S część obszaru 
górniczego „Brzeszcze” 

34,66

56 Zwałowisko Buczaki –  
obiekt nr 5 

ul. Ofiar Oświęcimia, po prawej 
stronie drogi Brzeszcze – 
Oświęcim 

34,20

57 Zalewisko F – obiekt nr 9 Brzeszcze - Łężnik, prawy brzeg 
rzeki Wisły, na S. od zbiornika wód 
słonych 

30,35

58 Zalewisko przy potoku  
„Różany” – obiekt nr 10 

Przecieszyn, na N od ul. 
Wyzwolenia, lewy brzeg potoku 
Różany 

13,20

59 Zalewisko G Przecieszyn - Skidziń, na S od ul. 
Wyzwolenia 

28,50

60 

KWK „Brzeszcze” 
43-270 Brzeszcze 

Zwałowisko podpoziomowe 
B 

Przecieszyn, ul. Graniczna 30,00

61 Zwałowisko Pszczynka Tychy-Międzyrzecze, po prawej 
stronie rzeki Pszczynki 

12,30

62 

KWK „Czeczott” 
Wola 

Zwałowisko Wisła Wola, Gmina Miedźna, w widłach 
rzeki Wisły i Pszczynki 

9,00

63 KWK „Janina”  
32-590 Libiąż 

Zwałowisko przy 
ul. Krakowskiej  

Libiąż-Moczydło 66,00

64 KWK „Jaworzno”  
32-510 Jaworzno 

Zwałowisko Wysoki Brzeg ZGE Sobieski-Jaworzno III 78,00

65 Rekultywacja osadników 
mułowych  

Kaniów, Gmina Bestwina 14,20

66 Rudołtowice - rekultywacja 
terenów po szkodach 
górniczych 

Rudołtowice, Gmina Pszczyna 4,00

67 Zwałowisko Kaniów  Kaniów, Gmina Bestwina 14,60

68 

KWK „Silesia”  
43-503 Czechowice-Dziedzice 

Zwałowisko Stożek Kaniów, Gmina Bestwina 5,63

69 Zwałowisko przy szybie 
głównym 

Lędziny, ul. Oficerska 35,40

70 

KWK „Ziemowit”  
43-143 Lędziny 

Zwałowisko obok szybu 
„Piast” 

Gmina Lędziny, ul. Lędzińska 24,82

71 Zwałowisko Panewniki Gmina Mikołów, na granicy 
miasta Mikołów 

118,40

72 

KWK „Halemba”  
41-706 Ruda Śląska 

Niwelacja wyrobiska 
cegielnianego Bielszowice 

Ruda Śląska Cynkowa 9,50

73 Zwałowisko Klara przy szybie „Klara” byłej KWK 
„Wawel” 

21,20

74 Zwałowisko Czesław Godula ul. Stara za szybem 
„Paweł” byłej KWK „Wawel” 

5,60

75 

KWK „Pokój”  
41-710 Ruda Śląska 

Zwałowisko Nowa Klara ul. Klary, górny odcinek rzeki 
Czerniawki - po obu stronach 
koryta 

3,60

76 Wyrobisko pocegielniane na 
Wzgórzu Hugona 

Świętochłowice, ul. Śląska 8,50

77 Zwałowisko 1 i 5 Teren kopalni N. Wirek, na N  od 
zakładu głównego Wirek 

6,30

78 Zwałowisko 2  Ruda Śląska - Kochłowice, na E 
od ul. Tunkla, w pobliżu zakładu 
przeróbczego 

9,30

79 

KWK „Polska Wirek”  
41-707 Ruda Śląska 

Zwałowisko nr 3 Ruda Śląska na SE od zakładu 
głównego KWK „Wirek” 

2,50
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80 Zwałowisko nr 4 Na E od bocznicy kolejowej 
Kopalni Wirek, ul. Tunkla 

13,90

81 Zwałowisko Borowa II Ruda Śląska -Halemba, po E 
stronie drogi Kończyce-Chudów, 
przed rzeką Kłodnicą 

23,00

82 

KWK „Zabrze - Bielszowice” 
41-806 Zabrze 

Zwałowisko Ruda Zabrze - Biskupice, w dolinie rzeki 
Bytomki, od ul. Trębackiej 

35,00

83 Zwałowisko Wrzosy-Stożek Pszów rejon ulic: Kraszewskiego 
i Traugutta na E od kopalni 

14,00

84 Zwałowisko Wrzosy-
Osadniki mułowe – Pszów 

rejon ulic: Kraszewskiego 
i Traugutta 

20,10

85 Zwałowisko Buków Buków - Gmina Lubomia w dolinie 
rzeki Odry ok. 170 m od prawego 
brzegu 

44,00

86 Składowisko przy EC Teren KWK „Anna” 8,20

87 

KWK „Anna”  
44-370 Pszów 

Teren Szybu „Jedłownik”  3,20

88 Zwałowisko Rejon szybu IV Rybnik Chwałowice, w widłach ul. 
Szulika, Rybnickiej 
i Radziejowskiej 

8,00

89 Zwałowisko Rejon „D” Rybnik Chwałowice, ulice:  
1-go Maja, Radziejowska od S 
Potok Chwałowicki 

24,50

90 Zwałowisko Stara hałda Rybnik Chwałowice, częściowo w 
granicach kopalni, ul. Zwycięstwa, 
Tkoczów 

6,00

91 

KWK „Chwałowice” Ruch I 
44-206 Rybnik 

Rejon osadników mułowych Rybnik, pomiędzy ul. 1-go Maja i 
potokiem Chwałowicki 

37,00

92 Zwałowisko Stożki Rybnik – Niedobczyce, ulice: 
Rymera, Paderewskiego, 
Związkowa, obok torów PKP 

8,70

93 Obiekt rekultywacyjny   
Jar-Wodzisław 

Rybnik – Popielów, ulice:  
Wodzisławska, Puszkina 

3,00

94 Obiekt rekultywacyjny  
Żabik II 

Rybnik Popielów, ul. Śląska 8,40

95 

KWK „Chwałowice” Ruch II  
44-206 Rybnik 

Rów Chwałowicki Rybnik Radziejów, ulice: Sląska, 
Okulickiego, Daszyńskiego,  

3,80

96 Zwałowisko rejon „B” w części N Rybnik, w części S 
Jankowice, ulice: Świerklańska, 
Kombatantów 

15,00

97 Zwałowisko Rejon „E” 
Podkościele 

Jankowice, Gmina Świerklany ul. 
Rybnicka, Wolności 

22,50

98 Zwałowisko Rejon szybu VI Teren KWK „Jankowice”, koło 
szybu VI 

47,50

99 

KWK „Jankowice” 
44-253 Rybnik 

Zwałowisko Rejon A – 
Północ 

N część Rybnika, Gmina 
Świerklany, rejon szybu III KWK 
„Chwałowice” 

69,00

100 Zwałowisko podpoziomowe 
– obiekt rekultywacyjny 

Radlin w rejonie szybów 
głównych kopalni „Radlin” 

33,16

101 

KWK „Marcel” Ruch I  
44-310 Wodzisław 

Zwałowisko nadpoziomowe 
– obiekt rekultywacyjny 

Radlin w rejonie szybów 
głównych kopalni „Radlin” 

19,30

102 Zwałowisko Skrzyszów S 10 km od miasta Jastrzębie Zdrój, 
Skrzyszów 

71,30

103 Obiekt rekultywacyjny przy 
Szybie VI 

teren kopalni zakładu głównego 20,70

104 Zwałowisko Krostoszowice Gmina Godów 16,50

105 Zwałowisko Stożki nr 1 Rejon szybów głównych Ruchu 1 
Maja 

3,60

106 

KWK „Marcel” Ruch II  
44-310 Wodzisław 

Zwałowisko Stożki nr 2 Rejon szybów głównych Ruchu 1 
Maja 

4,70
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107 Zwałowisko Ruch 1 stożki nr 
1 i 2 oraz zwał płaski 

Rydułtowy, ul. Leona przy szybie 
Leon II 

37,80

108 

KWK „Rydułtowy”  
44-280 Rydułtowy 

Zwałowisko Ruch II Ignacy Rybnik-Niewiadom,  
ul. Mościckiego 

23,60

109 Zwałowisko Mariańska II Chorzów, ul. Mariańska 2,80

110 
KWK „Barbara-Chorzów” 

Przy ulicy Wiejskiej Chorzów 9,60

111 Zwałowisko Grodków Psary ulice: Zwycięstwa, Pokoju, 
na W od drogi szybkiego ruchu 
Katowice - Warszawa 

8,30

112 Zwałowisko przy  
ulicy Sobieskiego 

Na granicy gminy Wojkowice 
i miasta Będzin (za placem  
drzewnym KWK Grodziec) 

20,8

113 

KWK „Grodziec” Sp. z o.o.  
42-506 Będzin 

Zwałowisko Żychcice  
część KWK Grodziec 

Gmina Wojkowice, od S 
w widłach ulic: Sobieskiego 
i Piaski 

6,32

114 KWK „Jan Kanty” S.A.  
32-511 Jaworzno 

Zwałowisko podpoziomowe 
Marian Wschód 

Na granicy miast: Jaworzno 
i Sosnowiec, w rejonie stacji PKP 
Jęzor 

28,90

115 Żychcice, część KWK Jowisz Wojkowice-Żychcice,  
ul. Drzymały 

10,68

116 Zwałowisko nr 1 Wojkowice, ul. Sucharskiego 7,6

117 

KWK „Jowisz” Sp. z o.o.  
42-580 Wojkowice 

Zwałowisko nr 2  6,80

118 Zwałowisko nr 1 i 2 Sosnowiec-Kazimierz Górniczy 11,30

119 Zwałowisko nr 3 Sosnowiec-Kazimierz Górniczy, ul. 
Świerkowa 

20,00

120 Zwałowisko nr 5 Sosnowiec-Porąbka,  
ul. Grenadierów, Piaskownia 

8,90

121 Zwałowisko nr 6 Sosnowiec-Porąbka, pomiędzy 
oś. Jowisza a szybem Maczki 

6,30

122 

KWK „Kazimierz-Juliusz” Sp. 
z o.o.  
42-540 Sosnowiec 

Zwałowisko nr 8  2,85

123 KWK „Paryż” Sp. z o.o. 41-
301 Dąbrowa Górnicza 

Jadwiga między KWK Paryż i torem PKP 
Warszawa-Katowice, a obiektami 
Huty Bankowa 

brak 
danych

124 Zwałowisko nr 1/R Zabrze-Mikulczyce, ulice: 
Kopalniana, Poległych Górników 

25,00

125 Zwałowisko nr 2/R Zabrze-Rokitnica obok szybu 
„Mikołaj” 

21,90

126 Zwałowisko 1/L Zabrze, ul. Hagera, Tarnogórska 
droga A-4 

11,48

127 Zwałowisko nr 2/L Zabrze, ulice: Bytomska,  
Hagera, Kasprowicza 

8,60

128 Zwałowisko  nr 2/B Zabrze-Biskupice, obok zwału 
węgla PMW „Biskupiece” 

5,10

129 

KWK „Pstrowski” Sp. z o.o.  
41-808 Zabrze 

Zwałowisko nr 3/R Zabrze-Rokitnica, ulice: Szybowa, 
Gwarecka, Ziemska 

3,20

130 Zwałowisko przy 
ul. Węglowej 

Czeladź, ul. Węglowa 7,00

131 Zwałowisko przy 
ul. Granicznej 

Czeladź-Piaski, ul. Graniczna 14,30

132 Zwałowisko  
„Zwał Hieronim” 

Czeladź, ul. Węglowa 40,00

133 Zwałowisko przy 
ul. Jaworskiej 

Czeladź, ul. Jaworska 15,10

134 

KWK „Saturn” S.A.  
41-250 Czeladź 

Zwałowisko przy Szybie V Czeladź-Milowice, nad rzeką 
Brynicą 

21,50

135 KWK „Siemianowice” 
Sp. z  o.o.  
41-103 Siemianowice Śląskie 

Zwałowisko Michał Siemianowice Śląskie - teren 
Ruchu III 

3,40
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136 KWK „Sosnowiec” S.A.  
41-200 Sosnowiec 

Doły Niweckie Sosnowiec-Niwka 20,00

 
Ich bliższą charakterystykę można znaleźć w opracowaniu źródłowym Waloryzacji ... 

PIG.  
 
PŁYTKIE KOPALNICTWO  
 

Za tego typu działalność górniczą uważa się eksploatację prowadzoną na małych 
głębokościach, nie przekraczających 80 m. Ze względu na warunki geologiczno-górnicze tej 
eksploatacji, a przede wszystkim jej małą głębokość, stwarza ona specyficzne zagrożenia 
użytkowania powierzchni oraz środowiska. 

Po przeprowadzonej eksploatacji w górotworze zarówno triasowym jak i karbońskim 
pozostały znaczne ilości pustek podziemnych. Pustki te są przyczyną deformacji 
powierzchni terenu, które mogą nastąpić w nieokreślonym czasie po zakończeniu 
eksploatacji podziemnej i są zasadniczą przyczyną procesów zapadliskowych.  

Procesy zapadliskowe powodują charakterystyczne deformacje powierzchni, w trakcie 
których dochodzi do przerwania ciągłości warstw geologicznych oraz lokalnych obniżeń 
powierzchni terenu przyjmujących formy lejów, niecek, progów i szczelin. W większości 
przypadków ujawniają się one na powierzchni w sposób nagły, nie sygnalizowany 
wcześniejszym osiadaniem (klasyczne procesy zapadliskowe). W pewnej liczbie przypadków 
proces tworzenia się deformacji przebiega w dłuższym czasie i jest sygnalizowany 
postępującym w czasie osiadaniem powierzchni terenu. W większości przypadków zjawiska 
te są groźne dla infrastruktury powierzchniowej (budowle) i podziemnej (sieci wodociągowe, 
gazowe, kanalizacyjne itp.). 

Pozostawienie w górotworze pustek spowodowało znaczne przeobrażenia środowiska 
geologicznego. W szczególności dotyczą one zmian dróg krążenia wód podziemnych i ich 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W górotworze intensyfikacji ulegają procesy 
sufozji chemicznej i mechanicznej, co w niektórych rejonach GZW jest powodem 
indukowanych działalnością górniczą zjawisk „krasowych”.  

Płytką eksploatację złóż surowców metalicznych oraz węgla prowadzono w obszarze 
województwa śląskiego zarówno w czasach historycznie odległych, jak po II wojnie światowej. 
Znane są rejony w których w latach 50 i 60-tych XX w. na małych głębokościach prowadzono 
eksploatację zawałową węgla technikami ścianowymi. Podobne sytuacje istnieją 
w niektórych rejonach działalności kopalń rudnych, stosujących we współczesnych czasach 
filarowo-komorowe systemy eksploatacji.  

 
Górnictwo rudne w rejonie bytomsko-tarnogórskim 

 
Złoża rud cynku i ołowiu zgrupowane są w czterech rejonach: bytomsko-

tarnogórskim, bolesławsko-olkuskim, chrzanowskim i zawierciańskim. Pierwsze historyczne 
dokumenty o działalności górniczej pochodzą z XII wieku (rejon bytomsko- tarnogórski) oraz 
z XIII wieku (rejon bolesławsko-olkuski i chrzanowski). Pierwotnie eksploatacja górnicza 
odbywała się metodą odkrywkową. W wieku XVI, po zastosowaniu metody odwadniania 
górotworu za pomocą sztolni, wydobywanie rudy prowadzono poniżej zwierciadła wód 
gruntowych metodą szybikowo-komorową. W rejonie bytomsko-tarnogórskim działalność 
górnicza  została zakończona w roku 1989. 

 162



W granicach województwa śląskiego udokumentowana eksploatacja rud dotyczy 
jedynie byłych obszarów górniczych Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”. 
Wyrobiska po eksploatacji rud cynku i ołowiu rozprzestrzeniają się od Miechowic na 
zachodzie do Dąbrówki Wielkiej (dzielnicy Piekar Śląskich) na wschodzie. Najwcześniej 
eksploatację rozpoczęto w rejonie wychodni dolomitów kruszconośnych i to zarówno w 
skrzydle południowym jak i północnym niecki. Udokumentowana mapami górniczymi 
eksploatacja obejmuje okres od roku 1846 w rejonie parku miejskiego w Bytomiu i od roku 
1858 w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Czołgistów w Piekarach Śląskich. Od 
tego okresu eksploatacja rud cynku i ołowiu w niecce bytomskiej trwała nieprzerwanie do 
końca 1989 roku. 

W rejonie wychodni dolomitów kruszconośnych przedmiotem eksploatacji było 
utlenione złoże cynku, tzw. galmany. Galman eksploatowany był również we wschodniej 
części niecki w rejonie Dąbrówki Wielkiej. W rejonie zachodnim i środkowym eksploatowano 
w zasadzie siarczkowe złoża cynku i ołowiu, tj. blendę cynkową i galenę. Głębokość 
eksploatacji wynosiła od 30 m w rejonie wychodni dolomitów kruszconośnych, 60 m  
w części wschodniej i zachodniej do 100 m w części centralnej. Grubość eksploatacji 
wahała się od 2 do 6 m. Miejscami eksploatację prowadzono kilkakrotnie na tym samym 
poziomie w zawałach pierwotnej eksploatacji. W takich rejonach łączna miąższość 
wybranego złoża dochodziła do 10 m. W niektórych rejonach złoże rudne występowało  
w dwu ławach. W ławie dolnej na głębokości 40-60 m zalegało złoże siarczkowe, w ławie 
górnej około 10 m powyżej – złoże utlenione. Również w tych przypadkach łączna 
miąższość wybranego złoża wynosiła do 10 m. 

Mapy archiwalne wskazują, że rudy cynku i ołowiu wybierane były na terenach, które 
nie były objęte obszarami górniczymi, a mianowicie na południe od Miechowic,  
w Stolarzowicach i w Górnikach. Zaznaczyć również należy, że Tarnowskie Góry wraz  
z przyległymi miejscowościami objęte były eksploatacją rud cynku i ołowiu. Są to tereny: 
Rept Śląskich, Bobrownik, Rudnych Piekar, Żyglina i Miasteczka Śląskiego. Tereny po 
eksploatacji zawałowej, zwłaszcza na obrzeżach miast, są częściowo zabudowane. 

Poza granicami obszaru górniczego byłych Zakładów Górniczo–Hutniczych „Orzeł 
Biały” eksploatację galeny prowadziła kopalnia „Fryderyk”, której nadanie rozprzestrzeniło 
się z północnego zachodu od Strzybnicy w kierunku południowo-wschodnim do Piekar 
Śląskich i w kierunku południowym do Biskupic. Kopalnia ta była czynna do roku 1912. Jak 
podaje Jan Nowak w swojej „Kronice miasta i powiatu Tarnowskie Góry” wydanej w 1927 
roku, górnictwo rud żelaza w Miasteczku Śląskim, ponownie uruchomione w 1876 roku, 
trwało do 1914 roku, zaś w sąsiedniej miejscowości w Żyglinie kopalnia „Bibiela” czynna 
była w latach 1889–1917. Eksploatacja galmanu w rejonie tarnogórskim trwała od lat 20 
obecnego wieku. Jeżeli przyjąć powyższe daty zakończenia eksploatacji, to dostępne mapy 
nie obejmują całości eksploatacji górniczej. 

Należy zaznaczyć, że dostępne mapy obejmują okres eksploatacji od XIX wieku. 
Według „Materiału w sprawie kopalnictwa rud ołowiu i srebra na Górnym Śląsku” 
opracowanego przez E.L.G. Abta w 1791 roku (Wydawnictwo „Śląsk” -Katowice 1957),  
w rejonie bytomskim wydrążono 1574 szyby (w latach 1529-1627), z których prowadzona 
była eksploatacja górnicza. Zakres i lokalizacja tej eksploatacji nie są znane. 

Na mapach górnośląskiego górnictwa rudnego zaznaczone są również przypuszczalne 
rejony eksploatacji żelaziaka brunatnego i galmanów. Wynika z tego, że już w okresie 
sporządzania map w latach 1910–1911 nie były znane lokalizacje tych złóż. 

 
 
 

 163



Górnictwo węgla kamiennego 
 

Granice rejonów płytkiej eksploatacji węgla i rud zostały rozpoznane przez Główny 
Instytut Górnictwa w roku 1989. Płytką eksploatację węgla na obszarze województwa 
śląskiego prowadzono w pięciu rejonach. Ich łączna powierzchnia jest większa od 
powierzchni obszarów płytkiej eksploatacji rud. 

 
Rejon I 

Największy obszarowo rejon, o długości 35 km i szerokości około 10-15 km, biegnący  
w najbardziej zurbanizowanych terenach pomiędzy Zabrzem a Jaworznem. W jego obrębie 
węgiel wybierano w parcelach o różnych rozmiarach i kształcie. Stosowano różne systemy 
eksploatacji zawałowej. 

W zachodniej i południowej części pasa węgiel eksploatowano głównie w pokładach 
grupy 400 (warstwy rudzkie). Na pograniczu Rudy Śląskiej i Zabrza-Biskupic eksploatowano 
pokład 501. W części centralnej pasa (Lipiny, Katowice, Siemianowice Śląskie) 
eksploatowane były głównie pokłady grupy 500 (warstwy siodłowe). Grubość wybieranej 
warstwy węgla w poszczególnych pokładach zmieniała się od 2 do 9 m. Na wymienionym 
obszarze działalność górniczą prowadziły kopalnie węgla kamiennego: „Pstrowski”, 
„Miechowice-Bobrek”, „Rozbark”, „Siemianowice”, „Zabrze-Bielszowice”, „Wawel”, „Barbara-
Chorzów”, „Polska-Wirek”, „Pokój”, „Makoszowy” (część północno-wschodnia) i „Katowice-
Kleofas” (część północna). 

W części południowo-wschodniej pasa eksploatowano węgiel z pokładów grupy 300 
i 400 (o grubościach od 1,5 do 4 m) oraz lokalnie grupy 200 i 500. W południowej części 
Sosnowca oraz na pograniczu Katowic i Sosnowca eksploatację prowadzono w pokładach 
501, 510 i 620. Lokalnie grubość wybieranej warstwy węgla sięgała 8,5 m Na obszarze tym 
działalność górniczą prowadziły kopalnie węgla kamiennego: „Wujek”, Wieczorek”, 
„Siemianowice”, „Niwka-Modrzejów”, „Murcki”, „Staszic”, „Katowice”,„Kazimierz-Juliusz”, 
„Mysłowice”, „Wesoła, „Jan Kanty” i „Jaworzno”. 

Rejon II 

Obszar zlokalizowany na północnym obrzeżu GZW, ciągnący się wąskim pasem  
pomiędzy Wojkowicami a Sosnowcem. Kopalnia „Grodziec” eksploatowała tu pokłady 816, 
833, pokłady 501, 504, 510 oraz 615, 616, 620 i 622. Kopalnia „Paryż” eksploatowała tutaj 
pokłady 404, 405, 409 i 510. Maksymalna grubość wybieranego węgla wynosiła 9 m (pokład 
510). 

Rejon III 

Teren obejmuje dwa oddzielne obszary. Pierwszy z nich (o większej powierzchni) 
zlokalizowany jest w rejonie Tych - Lędzin (Kopalnia „Ziemowit”). Eksploatowano tutaj 
pokłady węgla 207, 208 i 209 w warstwach łaziskich. Grubość wybieranej warstwy węgla  
w pokładzie 209 wynosiła 6,0 m.  

Drugi, niewielki powierzchniowo obszar zlokalizowany jest w rejonie Chełma Śląskiego. 
Eksploatowano tutaj pokłady 118 i 119 zalegające wśród warstw libiąskich. Ich grubość 
wynosiła 1,5 m. 

Rejon IV 

Rejon obejmuje tereny zlokalizowane pomiędzy Orzeszem, Mikołowem i Tychami. Na 
obszarze tym działalność górniczą prowadziły kopalnie węgla kamiennego „Bolesław 
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Śmiały” i „Murcki” (cz. południowo-zachodnia tej kopalni). Początkowo eksploatacja 
prowadzona była systemem filarowym z zawałem stropu, a w XX wieku zabierkami. 
Niezależnie od tego na wychodniach pokłady wybierano metodą odkrywkową. Grubość 
wybieranej warstwy węgla zmieniała się od 2 do 4 m. 

Rejon V 

Płytkie kopalnictwo węgla kamiennego prowadzone było w tym rejonie od początku XX 
wieku do 1965 r. na terenie kopalni „Rydułtowy”, Chwałowice” i „Marcel” w rejonach 
występowania wychodni pokładów zaliczanych do warstw porębskich i jaklowieckich (grupa 
600 i 700). W południowej części obszaru górniczego tej kopalni pod terenami zajmowanymi 
przez miejscowość Rydułtowy prowadzono eksploatację górniczą pokładów o grubości 0,8-
1,2 m. Pod miejscowością Bierułtowy (część południowo-wschodnia) przeprowadzono 
eksploatację pokładów o grubości 0,8-1,2 m systemem zawałowym. Płytko zalegające stare 
zroby występują na terenie dzielnicy Marcel, gdzie na wychodni warstw porębskich  
i jaklowieckich wybierano wąskie parcele w pokładach grupy 600 i 700. 

 
W przypadku najpłytszych robót górniczych, prowadzonych przez osoby prywatne 

względnie małe przedsiębiorstwa górnicze, pokłady węglowe udostępniano szybikami  
i sztolniami bez wykonywania żadnej dokumentacji kartograficznej („bieda szyby”). 

 
Górnictwo żelaza w rejonie częstochowskim 

 

 Obszar dawnej eksploatacji rud żelaza rejonu częstochowskiego prawie w całości 
znajduje się w Obniżeniu Wierciańsko-Prośnieńskim, należącym do Wyżyny Śląskiej. W 
obrębie tego rejonu działalnością górniczą objęto obszar między Żarkami  
a Kłobuckiem oraz na północ od Zawiercia, o łącznej powierzchni około 200 km2 .

Eksploatacja rud żelaza w rejonie częstochowskim do końca XVIII wieku była 
prowadzona systemem odkrywkowym. Na przełomie XVIII i XIX stulecia rozpoczęto 
wydobywanie rud żelaza systemem szybikowym, a pod koniec XIX wieku systemem 
chodnikowym. Najintensywniejsza eksploatacja odbywała się w latach 1950-1968 (21 
czynnych kopalń). W roku 1970 zapadła decyzja o likwidacji wydobycia rud żelaza  
w omawianym rejonie, a w roku 1982 działalność górniczą zakończyła ostatnia kopalnia – 
„Wręczyca”.  

Rozwój górnictwa rud żelaza w rejonie częstochowskim spowodował bardzo duże 
zmiany, szczególnie w środowisku wodnym oraz ukształtowaniu powierzchni terenu. W okresie 
trwania eksploatacji połączonej z intensywnym odwadnianiem wyrobisk górniczych (lata 60-te 
i 70-te XX wieku) ukształtowały się nowe warunki w hydrosferze i litosferze, stymulujące 
także zagospodarowanie powierzchni terenu w obrębie wytworzonego leja depresji. Po 
zaprzestaniu eksploatacji górniczej i odwadniania wyrobisk warunki te uległy gwałtownej 
zmianie, co doprowadziło do nowych, negatywnych zmian w środowisku przyrodniczym. 
Skutki niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne, zaistniałe zarówno w trakcie 
eksploatacji jak i po jej zaniechaniu, są zauważalne do dnia dzisiejszego. Najbardziej 
niekorzystne oddziaływanie górnictwa rud żelaza rejonu częstochowskiego dotyczy zmian  
w ukształtowaniu i użytkowaniu powierzchni terenu oraz zmian w obrębie wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Prowadzona z przerwami przez ponad 500 lat eksploatacja rud żelaza w rejonie 
częstochowskim spowodowała trwałe zmiany w morfologii terenu i wpłynęła w sposób 
bardzo istotny na zmianę użytkowania powierzchni terenu w bezpośrednim sąsiedztwie 
działających kopalń. Przekształcenia powierzchni terenu były związane głównie ze 
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sposobem eksploatacji kopaliny, który w miarę postępu technologicznego ulegał kilkakrotnie 
zmianom oraz z rozwojem całej infrastruktury górniczej (budową kopalń i zakładów 
przeróbczych). Ślady związane z zagospodarowaniem przestrzennym obszaru eksploatacji 
rud żelaza są obecnie mało widoczne i nie wywierają negatywnego wpływu na środowisko 
przyrodnicze. Natomiast pozostałości po działalności górniczej, związane ze sposobem 
wydobycia i przetwarzania rud żelaza, oddziaływają negatywnie na środowisko przyrodnicze 
do dnia dzisiejszego.  

 
Środowiskowe aspekty płytkiego kopalnictwa 
 

Zasadniczym aspektem środowiskowym dokonanej płytkiej eksploatacji złóż jest 
pozostawienie w górotworze różnej wielkości i kształtu pustek (chodniki, pola ubierkowe, 
upadowe, szyby). W przypadku eksploatacji węgla oraz rud cynku i ołowiu opis negatywnych 
skutków ograniczono do deformacji powierzchni terenu, gdyż pozostałe szkody górnicze 
nakładają się na prowadzoną tam głęboką eksploatację tych kopalin. Trudno byłoby więc 
rozdzielić ich oddziaływania na tym samym terenie. 

Z badań rejonów płytkiej eksploatacji wynika, że nie we wszystkich przypadkach 
stwarzają one dla powierzchni zagrożenie powstaniem deformacji. Zagrożenie to zależne 
jest od szeregu czynników geologiczno-górniczych, a w szczególności od charakterystyki 
procesu zawału i migracji pustek ku powierzchni stropu skał zwięzłych oraz dynamiki 
krążenia wód. Istnieją w obszarze województwa rejony, w których w wyniku zawału skał 
stropowych pustki pogórnicze uległy całkowitej samolikwidacji. Najczęstszym przypadkiem 
jest utrzymywanie się pustek jedynie w części obszaru dokonanej płytkiej eksploatacji. 
Istnieją także rejony w których pustki utrzymują się w stanie nienaruszonym do czasów 
dzisiejszych. 

Pustki mogą utrzymywać się zarówno na poziomie dokonanej eksploatacji (pustki 
pierwotne) jak i w obrębie skał nadkładu (pustki wtórne).  W przypadkach gdy, dotrą one do 
stropu skał zwięzłych, wywołują deformację powierzchni. Rozmiary poziome deformacji 
mogą ograniczać się do powierzchni od kilku (najczęściej) lub kilkudziesięciu m2. 
Podobnego rzędu jest ich głębokość. Największe zapadliska w GZW wystąpiły w rejonach 
nieprawidłowo zlikwidowanych szybów górniczych. 

W większości przypadków deformacje ujawniają  się na powierzchni w sposób nagły, 
nie sygnalizowany wcześniejszym osiadaniem (klasyczne procesy zapadliskowe). W innych 
następuje powolne, lokalne osiadanie powierzchni ujawniające się dopiero wtedy, gdy 
dojdzie do uszkodzeń obiektów budowlanych, a w szczególności dróg komunikacyjnych. 
Zapadliska powierzchni powstające w rejonach nie zagospodarowanych o głębokości do 
kilku metrów (lasy, nieużytki), nie są rejestrowane przez nikogo. W takich obszarach są one 
nowym elementem kształtującym współcześnie morfologię powierzchni. Leje zapadliskowe 
powstałe w obszarach nieużytków są  z reguły wykorzystywane przez ludność jako miejsca 
składowania odpadów. 

Głównym efektem ubocznym odkrywkowej, a zwłaszcza podziemnej eksploatacja rud 
żelaza, było składowanie nadkładu, skał płonnych, kopalin towarzyszących rudom  
i odpadów przeróbczych w postaci hałd i zwałowisk oraz stawów osadnikowych. Obiekty te, 
o różnych kształtach i wysokościach, zajmują znaczne obszary (około 200 ha) i stanowią 
nienaturalny element krajobrazu. Materiał występujący, zwłaszcza na młodszych hałdach  
i zwałowiskach, nie był składowany selektywnie, co spowodowało wymieszanie różnych 
odmian kopalin towarzyszących i odpadów przeróbczych ze skałami płonnymi (głównie iłami 
rudonośnymi). Część hałd i zwałowisk została zrekultywowana, ale na większości nie 
prowadzono planowych prac rekultywacyjnych. Badania składu litologicznego, 
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mineralogicznego i chemicznego oraz właściwości fizyko-chemicznych materiału 
zgromadzonego na hałdach, chociaż prowadzone w bardzo ograniczonym stopniu, 
wykazały negatywny wpływ tych obiektów na środowisko przyrodnicze. Wpływ ten objawia 
się przede wszystkim degradacją gleb w bezpośrednim sąsiedztwie hałd oraz zmianami 
chemizmu wód podziemnych i powierzchniowych, wywołanymi przeobrażeniami różnych 
związków chemicznych w procesach wietrzenia – zwłaszcza rozkładem pirytu  
i powstawaniem siarczanów. Słabe własności buforowe skał ilastych zgromadzonych na 
hałdach mogą być przyczyną, przy nieznacznym obniżeniu pH środowiska, uruchomienia 
metali ciężkich obecnych w osadzie, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska 
naturalnego. Systematyczne badania zawartości metali ciężkich w utworach budujących 
hałdy nie były dotychczas prowadzone, ale stwierdzono znaczne koncentracje cynku oraz 
niewielkie ołowiu, miedzi i molibdenu. Ustalenie rozmiarów koncentracji i możliwości 
przemieszczania do gleb i wód metali ciężkich, a także związków toksycznych, 
występujących na hałdach, wymaga więc bardzo dokładnych badań w aspekcie określenia 
ich szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Wieloletnia działalność górnicza w rejonie częstochowskim wpłynęła również w istotny 
sposób na zmianę w użytkowaniu powierzchni terenu. Zniszczenie pierwotnego charakteru 
gleb i duże zmiany w stosunkach hydrograficznych i hydrogeologicznych spowodowały 
obniżenie użytkowych wartości gruntu o jedną lub więcej klas oraz zmniejszenie przyrostu 
masy drzewnej w wyniku osuszenia lub podtopienia terenów leśnych - w ten sposób 
znaczne obszary w rejonie byłej eksploatacji rud żelaza stały się nieużytkami. Największe 
szkody w lasach i na polach uprawnych występują w okolicach Wręczycy i Przybynowa oraz 
między Blachownią a Osinami. Zagospodarowanie części tych nieużytków jest możliwe, 
wymaga jednak przeprowadzenia kosztownych prac rekultywacyjnych. W obecnym stanie 
hałdy i zwałowiska nie nadają się do wykorzystania rolniczego (strome stoki hałd, 
nienaturalny spływ wód opadowych, występowanie gleb ciężkich, trudnych do uprawy), ani 
urbanistycznego (znaczna porowatość utworów powodująca stopniowe osiadanie hałd, 
intensywna erozja wód opadowych powodująca miejscami powstawanie osuwisk, 
niekorzystne warunki geologiczno-inżynierskie objawiające się pęcznieniem i pękaniem 
przypowierzchniowych partii gruntu). Najkorzystniejszym (i najmniej kosztownym) sposobem 
zagospodarowania większości hałd jest ich zalesienie, które jednocześnie spowoduje 
pojawienie się pozytywnych elementów krajobrazowych i może doprowadzić do szybszego 
osiągnięcia stanu równowagi w środowisku naturalnym. 

Niekorzystnym elementem oddziaływania na powierzchnię terenu, wynikającym ze 
stosowania systemu ścianowego w kopalniach rud żelaza, są liczne odkształcenia tej 
powierzchni o kierunku zgodnym z lokalizacją wyrobisk górniczych, zachodzące również 
współcześnie. System ścianowy, który nie wymagał szczelnego podsadzania, prowadził do 
częściowego zawalenia się wyrobisk, udrożnienia górotworu w nadkładzie eksploatowanych 
pokładów oraz do zwiększonego osiadania powierzchni terenu. Największe deformacje 
powierzchni terenu, wyrażone wskaźnikiem maksymalnego osiadania o wartości 0,59-0,79 
m, występowały w przypadku zalegania eksploatowanego złoża na głębokości 30-80 m 
p.p.t. Takie deformacje, według obowiązujących przepisów prawa budowlanego, 
przekraczały wartości graniczne dopuszczające zabudowę na tym terenie i nie zezwalały na 
jego urbanistyczne wykorzystanie. W wyniku zawału wyrobisk podziemnych po ich 
zatopieniu, w wielu miejscach powstały zapadliska określane jako „wtórne” szkody górnicze 
po zakończeniu eksploatacji. Największe osiadanie i deformacje powierzchni terenu, 
powodujące szkody w budownictwie, występują w okolicach Wręczycy oraz między 
Blachownią a Osinami.  

Głównym czynnikiem negatywnego wpływu górnictwa rud żelaza na wody podziemne 
i powierzchniowe był przyjęty sposób odwadniania kopalń, polegający na budowie systemu 
chodników odwadniających w warstwach kościeliskich, stanowiących istotny użytkowy 
poziom wodonośny w rejonie częstochowskim. Bardzo intensywne odwodnienie kopalń rud 
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żelaza w latach 60-tych i 70-tych XX wieku doprowadziło do wytworzenia rozległego 
regionalnego leja depresji (obejmującego powierzchnię około 2500 km2), sięgającego od 
miejscowości Krzepice (na północnym zachodzie) po Przybynów i Żarki (na południowym 
wschodzie). Stopniowe obniżanie się zwierciadła wody doprowadziło do jej zaniku w 
poziomie czwartorzędowym, w studniach gospodarskich zlokalizowanych w pasie wychodni 
odwadnianych warstw kościeliskich oraz do osuszenia znacznych terenów. Zwierciadło 
wody uległo obniżeniu od 3 do 6 m, pozbawiając mieszkańców wielu miejscowości wody.  

Zaprzestanie odwadniającej działalności kopalń rud żelaza i ich likwidacja poprzez 
zalanie, spowodowała wypełnianie się regionalnego leja depresji, co doprowadziło do 
następujących niekorzystnych zmian w środowisku przyrodniczym: 

- zmniejszenia przepływu w ciekach powierzchniowych i w zbiornikach wodnych na skutek 
zaprzestania zrzutu wód kopalnianych; 

- osuszenia części zbiorników powierzchniowych zasilanych z wód kopalnianych; 

- pojawienia się wód w przeważającej części utworzonych zapadlisk i deformacji 
powierzchniowych; 

- wystąpienia samowypływów z pozostawionych otworów wiertniczych i studni, 
powodujących podtopienia i zalewanie terenów; 

- podmakania obszarów zalesionych, łąk i gruntów ornych oraz rozwój roślinności bagiennej 
i powstawanie torfowisk; 

- zmian kierunków przepływu wód, ciśnień i gradientów, które spowodowały wdarcie się 
mas skalnych do wyrobisk górniczych i powstanie kolejnych deformacji powierzchni terenu; 

- zalewania dolnych kondygnacji budynków zwłaszcza w centrum leja i na obszarze 
wychodni warstw kościeliskich; 

- tworzenia się niekorzystnych warunków geologiczno-inżynierskich, na skutek zmian 
właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów w obszarach zalewanych. 

Najbardziej niekorzystnym zjawiskiem związanym z wypełnianiem się regionalnego 
leja depresji jest niewątpliwie powstanie licznych zalewisk na obszarach upraw rolnych, łąk, 
lasów i wielu miejscowości, zwłaszcza między Blachownią a Osinami. Rozprzestrzenianie 
się obszarów zalanych wodą prowadzi do zasadniczych zmian w środowisku przyrodniczym 
(tworzenie się nowych zbiorowisk bagiennych i torfowych), a jednocześnie zmniejsza 
powierzchnię obszarów zagospodarowanych, zmieniając je często w nieużytki.  

Korzystnym zjawiskiem zaprzestania odwodnienia kopalń rud żelaza jest powrót 
zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym oraz możliwość korzystania w przyszłości  
z odnowionych zasobów wód podziemnych w warstwach kościeliskich. W ciągu najbliższych 
kilkunastu lat, w całym rejonie częstochowskim objętym eksploatacją górniczą, powinno 
dojść, w czwartorzędowym i kościeliskim poziomie wodonośnym, do ukształtowania się pola 
hydrodynamicznego, analogicznego do pierwotnego. 

Drugim aspektem oddziaływania górnictwa rud żelaza na wody podziemne  
i powierzchniowe jest zmiana chemizmu tych wód, wywołana utlenianiem i rozpuszczaniem 
siarczków w wyrobiskach górniczych, które (po zalaniu kopalń) w postaci siarczanów uległy 
wyługowaniu i wyniesieniu na powierzchnię terenu. Największe zmiany w mineralizacji 
dotyczą wód warstw kościeliskich, w których występują znaczne ilości związków 
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siarczanowych żelaza i manganu. Szczegółowe badania chemizmu wód poziomu 
kościeliskiego, przeprowadzone w rejonie na południe od Częstochowy, wykazały 
podwyższone zawartości jonów siarczanowych. Zawartości te przekraczają kilkakrotnie 
dopuszczalne normy dla wód pitnych oraz powodują agresywność wód względem betonu. 
Najpoważniejsze zagrożenie dla jakości wód stanowi żelazo, którego bardzo wysokie 
zawartości przekraczają od 50 do 200 razy normy dla wód pitnych. Również wysokie są  
zawartości manganu, przekraczające 35-krotnie normy dla wód pitnych. Wody te zawierają 
jednak bakterie zdolne do redukcji żelaza w warunkach beztlenowych, które mogą 
spowodować stopniowe samooczyszczenia się wód, jeżeli warunki hydrodynamiczne 
powrócą do stanu pierwotnego.  

Jednoznaczna ocena negatywnego wpływu górnictwa rud żelaza rejonu 
częstochowskiego na przekształcenie i zmiany w środowisku przyrodniczym jest trudna do 
przeprowadzenia z uwagi na brak obiektywnej oceny ekonomicznej, uwzględniającej bilans 
zysków i strat związanych z rozpoznaniem, dokumentowaniem, udostępnianiem, 
eksploatacją oraz naprawianiem szkód górniczych. Niewątpliwie działalność wydobywcza, 
prowadzona zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku w sposób nieprzemyślany (niekorzystne 
odwadnianie kopalń i nieselektywne składowanie odpadów eksploatacyjnych  
i przeróbczych), spowodowała degradację środowiska przewyższającą wymierne korzyści  
z eksploatacji średniej wartości rud żelaza. Wtórne szkody górnicze, które wystąpiły po 
likwidacji kopalń, są także efektem niekorzystnego systemu eksploatacji. Zmiany  
w warunkach wodnych oraz znaczne przekształcenie powierzchni terenu spowodowały, że 
obszary objęte byłą eksploatacją rud żelaza stały się w większości nieużytkami, bardzo 
trudnymi do ponownego zagospodarowania rolniczego czy urbanistycznego. Stopniowy 
powrót do naturalnych warunków wodnych (sprzed eksploatacji), obserwowany od 
kilkunastu lat, prowadzi do licznych podtopień i zalewisk, ale po osiągnięciu stanu 
równowagi hydrodynamicznej (wypełnienia się regionalnego leja depresji związanego  
z odwodnieniem kopalń) szkody te ustaną i wówczas można będzie usunąć ich najbardziej 
negatywne skutki - tzn. zagospodarować rolniczo lub urbanistycznie obecne nieużytki oraz 
poprawić jakość wód pitnych. Problemem trudniejszym do rozwiązania jest 
zagospodarowanie hałd i zwałowisk, które wciąż mają degradujący wpływ na środowisko. 
Nieselektywne składowanie, bardzo niejednorodny skład mechaniczny i chemiczny 
materiału budującego te hałdy, rozwój niekorzystnych procesów w ich obrębie oraz znikomy 
stopień rozpoznania budowy wewnętrznej tych obiektów ograniczają możliwość ich 
rolniczego i urbanistycznego  zagospodarowania lub surowcowego wykorzystania (jako 
złoża „wtórne”). Niepełna i ograniczona znajomość składu chemicznego hałd, zwłaszcza 
zawartości szkodliwych metali ciężkich i pierwiastków toksycznych oraz ich potencjalnych 
możliwości migracji do wód, gleby i atmosfery, wymaga jak najszybszego rozpoznania, 
ponieważ stanowi największe zagrożenia dla „powracającego stopniowo do warunków 
naturalnych” środowiska przyrodniczego na obszarze byłej eksploatacji rud żelaza w rejonie 
częstochowskim. 

  
DZIAŁALNOŚĆ GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO 
 

Negatywne oddziaływanie eksploatacji odkrywkowej dotyczy głównie przekształcenia 
morfologii terenu, zmian w stosunkach wodnych, degradację gleb oraz zanieczyszczenia 
atmosfery. Dla oceny skali zagrożeń środowiskowych powodowanych przez eksploatację 
górniczą złóż Ministerstwo Środowiska wprowadziło trójstopniową skalę konfliktowości. Każde 
złoże na terenie województwa śląskiego posiada taką ocenę, która zamieszczona jest na 
arkuszach Mapy geologiczno-gospodarczej Polski 1: 50 000. 
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Kopalnictwo odkrywkowe w największym stopniu oddziaływuje na krajobraz  
i zaznacza się zarówno w fazie użytkowania złoża, jak i po zakończeniu wydobycia kopaliny. 
Powstanie kamieniołomów, wyrobisk (żwirowni, piaskowni i glinianek) oraz zwałowisk 
odpadów eksploatacyjnych (głównie nadkładu powoduje trwałe zmiany w krajobrazie terenu. 
W przypadku lokalizacji złoża na obszarach użytkowanych leśne lub rolniczo (gleby, łąki) 
przekształcenie morfologii powierzchni łączy się z degradacją gleb, łąk i wycinką lasów.  

Na obszarze województwa śląskiego największe zniszczenia terenów użytkowanych 
rolniczo są związane z eksploatacją górniczą dużych złóż piasków podsadzkowych. 
Intensywne wydobycie piasków na potrzeby górnictwa węgla kamiennego prowadzone były 
w latach 60-tych i 70-tych. W największym eksploatowanym aktualnie złożu piasków 
podsadzkowych „Szczakowa”, rozległa, wieloletnia eksploatacja górnicza spowodowała 
znaczną degradację powierzchni ziemi i zmiany w stosunkach wodnych. W innym, czynnym 
obecnie, złożu piasków podsadzkowych „Kuźnica Warężyńska” eksploatacja  została 
znacznie ograniczona - m.in. ze względu na ochronę terenów rolniczych. Większość 
wyrobisk poeksploatacyjnych zaniechanych złóż piasków podsadzkowych została  
w znacznej części zrekultywowana (m.in. złoża: „Chechło”, „Strzybnica”, „Taciszów”) przez 
zalesienie lub utworzenie zbiorników wodnych (co przywróciło częściowo stan równowagi 
środowisku przyrodniczemu), ale obszary te nie będą już wykorzystywane jako tereny 
rolnicze. 

Zmiany krajobrazu wywołane eksploatacją odkrywkową są najbardziej niekorzystne na 
obszarach chronionych oraz zurbanizowanych. Liczne przykłady takich konfliktów występują 
na terenie województwa. Wiele złóż jest zlokalizowanych w granicach parków 
krajobrazowych - złoża wapieni i kruszywa na obszarach Zespołu Jurajskich Parków 
Krajobrazowych, PK „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, Żywieckiego PK, 
PK Beskidu Małego i PK Beskidu Śląskiego; cennych kompleksów leśnych - złoże „Borowa 
Wieś” lub terenach zabudowanych - trzeciorzędowe złoża iłów: „Wysoka II”, „Wysoka III”, 
„Bobrek” i „Bytom-Centrum”, wszystkie złoża iłów i glin w rejonie Katowic, złoże iłów 
„Skoczów”, złoże piasków i żwirów „Wola” w rejonie Oświęcimia. Znaczna część tych złóż 
(zaliczonych w przewadze, według wspomnianej klasyfikacji, do złóż bardzo konfliktowych) 
została już zaniechana. Na przykład, dalsza eksploatacja piaskowców na stokach góry 
Koczy Zamek - ważnego punktu widokowego i krajobrazowego - mogła doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian w ukształtowaniu terenu i likwidacji tego punktu. Wiele złóż zostało 
zrekultywowanych - np. złoże iłów „Żory”, złoże żwirów „Racibórz”, złoża iłów w okolicach 
Krzepic zlokalizowane w obszarach leśnych.  

Należy tu wspomnieć koniecznie o Pustyni Błędowskiej. Na obszarze tego największego 
w Polsce użytku ekologicznego udokumentowane są złoża piasków podsadzkowych (m.in. 
„Pustynia Błędowska-Blok II”, „Pustynia Błędowska-Blok III”), które dotychczas nie były 
zagospodarowane. Kopaliny z tych złóż (piaski eoliczne) nie powinny stać się w przyszłości 
przedmiotem eksploatacji, gdyż doprowadziłoby to do zniszczenia unikalnych walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych Pustyni Błędowskiej. 

Znaczne przekształcenia powierzchni tarasów rzecznych Odry, Olzy, Koszarawy oraz 
dewastację obszarów dolinnych Żylicy i Łękawki spowodowała intensywna eksploatacja 
żwirów i piasków, prowadzona na dużą skalę i od wielu lat, często w sposób 
nieuporządkowany i nieformalny. 

Negatywny wpływ na środowisko wywierają zwałowiska odpadów eksploatacyjnych, 
zwłaszcza związane z wydobyciem kopalin surowców skalnych. Składowanie odpadów na 
nachylonym stoku może doprowadzić do powstania niekorzystnych procesów stokowych. 
W złożu piaskowców „Łodygowice” obciążenie spowodowane przez usypaną hałdę 
wywołało pękanie stoku poniżej kamieniołomu, co może być przyczyną powstania osuwiska. 
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Eksploatacja piaskowców w złożu „Kozy” doprowadziła do powstania zwałowiska odpadów 
eksploatacyjnych o powierzchni około 8 ha, które w przypadku niekorzystnych warunków 
hydrogeologicznych może również być przyczyną osunięcia terenu (zwłaszcza, że złoże jest 
zlokalizowane na stokach Beskidu Małego, pokrytych rozległymi osuwiskami). Duże 
nagromadzenie odpadów eksploatacyjnych i przeróbczych znajduje się na złożach 
piaskowców „Obłaziec-Gahura” i „Brenno” działających w okolicach Ustronia oraz na złożu 
wapieni „Imielin” w okolicach Oświęcimia. Zwałowiska odpadów eksploatacyjnych z kopalń 
surowców skalnych, nie mają natomiast większego wpływu na zmianę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych, ponieważ nie zawierają związków szkodliwych, np. metali 
ciężkich lub organicznych związków toksycznych. 

 
OCENA REKULTYWACJI TERENÓW ZDEWASTOWANYCH AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ 
 

W ochronie środowiska przyrodniczego można wyróżnić dwa kierunki 
zorganizowanego i specjalnego działania, a mianowicie ochronę zasobów i walorów przed 
ich dewastacją i nieracjonalnym użytkowaniem oraz rehabilitację i restytucję poszczególnych 
elementów środowiska. Drugi kierunek działań obejmuje m.in. rekultywację  
i zagospodarowanie gruntów (nieużytków) zdewastowanych. W świetle obowiązującej 
ustawy Prawo ochrony środowiska całość tych działań wchodzi w zakres ochrony 
powierzchni ziemi. Dotyczy to szczególnie sposobu przeprowadzania rekultywacji 
poszczególnych nieużytków. 

W gminach województwa śląskiego brak jest dokumentacji zarówno stanu 
zdewastowania powierzchni ziemi, dynamiki rozwoju negatywnych zjawisk,  
a także oceny rozmiarów restytucji gruntów przekształconych różnorodnymi przejawami 
antropopresji, czyli materiałów bezpośrednio niezbędnych dla potrzeb sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Brak jest przede wszystkim oceny 
rozmiarów dewastacji gruntów oraz ich właściwego udokumentowania w formie 
różnoskalowych map terenowych. Tradycyjne metody sporządzania map (mapy papierowe) 
nie mogą zwykle podołać wymaganiom aktualizacji informacji. Wykonane w oparciu  
o badania terenowe mapy szybko dezaktualizują się wobec dynamiki zachodzących 
przeobrażeń, dlatego – zwłaszcza na terenach przemysłowych – coraz częściej rolę źródła 
informacji o charakterze analitycznym pełnią zdjęcia lotnicze. 

 
Uregulowania formalno-prawne rekultywacji i zagospodarowania 
 

W Polsce stosunkowo późno zajęto się problematyką ochrony użytków rolnych  
i leśnych oraz rekultywacją nieużytków. Dopiero w roku 1966 najpilniejszym potrzebom w 
zakresie ochrony gruntów rolnych uczyniły zadość trzy zasadnicze akty normatywne. Są to: 
 ustawa z 21 IV 1966 roku o ochronie powietrza atmosferycznego przed 

zanieczyszczeniem (Dz. U. nr 14, poz. 87), obejmująca również ochronę gleb przed 
zanieczyszczeniem emisjami przemysłowymi, 
 uchwała nr 198 Rady Ministrów z dnia 12 VII 1966 roku w sprawie ochrony użytków 

rolnych (Monitor Polski nr 40, poz. 200), 
 uchwała nr 301 Rady Ministrów dnia 6 IX 1966 roku w sprawie rekultywacji  

i zagospodarowania gruntów przekształconych w związku z poszukiwaniem oraz 
eksploatacją kopalin (Monitor Polski nr 50, poz. 247). 

Pierwsze próby rekultywacji gruntów w województwie katowickim prowadzone były  
w latach 1953–1957 w ramach Komitetu PAN ds. GOP. Natomiast za pierwszy akt prawny  
w Polsce, który nałożył obowiązek rekultywacji i ponownego zagospodarowania gruntów 
zdewastowanych uznaje się uchwałę Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 

 171



lipca 1961 r. w sprawie terenów przeznaczonych pod eksploatację piasków podsadzkowych. 
Natomiast w uchwale nr 301/1966 r. zostały określone zasady rekultywacji i sposoby 
zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych. Rekultywacja w świetle tej uchwały 
oznacza przywrócenie gruntom, które uległy przekształceniu wskutek robót geologicznych 
oraz eksploatacji kopalin (z wyjątkiem torfu), zdolności produkcyjnej lub użytkowej.  

Rekultywacja obejmuje szereg zabiegów zmierzających do wyrównania powierzchni  
i odtworzenia poziomu urodzajnego gleby z równoczesnym uregulowaniem stosunków 
powietrzno-wodnych gruntów. Natomiast przez zagospodarowanie rozumie się wykonanie 
docelowych zabiegów umożliwiających wykorzystanie zrekultywowanego gruntu dla 
gospodarki rolnej, leśnej, wodnej, komunalnej lub innych sposobów użytkowania. Wybór 
kierunku zagospodarowania jest uzależniony od warunków geologicznych i hydrologicznych 
warstw rekultywowanych, a także od warunków przyrodniczych, ekonomicznych, 
technicznych kierunkiem społecznych. Zasadniczym kierunkiem rekultywacji  
i zagospodarowania winno być przeznaczenie gruntów pod uprawę rolną lub leśną.  

Zgodnie z § 4, ust. 1 uchwały nr 301 Rady Ministrów z 1966 r. rekultywację  
i zagospodarowanie gruntów zdewastowanych należy planować, projektować oraz 
realizować odpowiednio we wszystkich fazach robót geologicznych i związanych  
z wydobywaniem kopalin, jak również z budową i rozbudową zakładów eksploatujących te 
kopaliny. Zakres i zasady sporządzania dokumentacji przyrodniczych dla celów rekultywacji 
gruntów przekształconych odkrywkową eksploatacją kopalin są określone w załącznikach nr 
1 i 2 do uchwały nr 301. Wyróżniono 2 etapy tj. rekultywacja i zagospodarowanie. 

Etap rekultywacji dzieli się na następujące fazy: 
 przygotowawczą (dokumentacyjną) polegającą na zebraniu wszystkich potrzebnych 

danych do ustalenia kierunku rekultywacji tj. geologicznych, hydrologicznych, 
planowania przestrzennego z uwzględnieniem ochrony powierzchni przed 
zanieczyszczeniem wraz z uzyskaniem decyzji o kierunkach rekultywacji, 
 rekultywacji podstawowej obejmującej: ukształtowanie rzeźby terenu 

przekształconego eksploatacją kopalin zgodnie z kierunkiem rekultywacji, 
uregulowanie stosunków wodnych na gruncie rekultywowanym, wybudowanie dróg 
dojazdowych, całkowite lub częściowe odtwarzanie gleb metodami technicznymi wraz 
z ich użyźnieniem,  
 rekultywacji szczegółowej obejmującej obudowę techniczną lub biologiczną, skarp, 

wyrobisk i zwałowisk dla zapewniania im stateczności, regulację szczegółową 
stosunków powietrzno-wodnych gleb, przeciw erozyjną obudowę wierzchowin 
zwałowisk oraz uformowania nachyleń i zboczy przy rolnym lub leśnym kierunku 
zagospodarowania. 

Etapy zagospodarowania dzielą się na dwie podstawowe fazy: przedplonową oraz 
docelową. Zagospodarowanie przedplonowe rekultywowanego gruntu jest dostosowane do 
ustalonych kierunków zagospodarowania. Przewidywano, zatem, że dla gruntów 
przeznaczonych docelowo pod zalesienie wykonuje się: 
uzupełniające prace wodno – melioracyjne, 

 przygotowanie gleb pod zadrzewienie lub zalesienie, 
 założenie uprawy leśnej o charakterze przejściowym o funkcjach glebotwórczych. 

Dla gruntów przeznaczonych pod użytki rolne wymagane jest: 
 wykonanie uzupełniających prac wodno – melioracyjnych, 
 przygotowanie gleby pod uprawę rolną, 
 stosowanie płodozmianu rekultywacyjnego z uprzednią uprawą mechaniczną, 

nawożeniem i wysiewem oraz pielęgnacją roślin pionierskich.  
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Dla potrzeb budowy zbiornika wodnego niezbędne jest: 
 przeprowadzenie prac hydrotechnicznych, 
 wykonanie uzupełniających prac wodno – melioracyjnych oraz dodatkowych 

czynności związanych z ochroną wód przed ich zanikiem i zanieczyszczeniem. 

Zagospodarowanie docelowe gruntów zrekultywowanych polega na: 
 budowie dróg wewnętrznych, 
 budowie uzupełniającej sieci wodno – melioracyjnej, 
 przebudowie drzewostanów przedplonowych na docelowe, dostosowanie  

do siedlisk oraz funkcji, jaką ma np. las spełniać przy leśnym zagospodarowaniu 
terenów. 

Należy stwierdzić, że wspomniane akty prawne dotyczyły przeważnie przemysłu 
wydobywczego. Podstawowy akt prawny z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz 
ich rekultywacji stanowiła ustawa z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. nr 27, poz. 249). 
Ustawa ta oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 października 1972 r. w sprawie 
szczegółowych zasad rekultywacji i zagospodarowania gruntów (Dz. U. nr 48, poz. 303) 
dotyczą całej gospodarki narodowej. Obowiązkiem rekultywacji i zagospodarowania objęto 
wszystkie grunty, które utraciły charakter gruntów rolnych i leśnych na skutek działalności 
nierolniczej oraz nieleśnej. Był to pierwszy kompleksowy akt normatywny, który pozwalał na 
ograniczenie przeznaczania (szafowania) gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne, przeciwdziałaniu obniżeniu produktywności gruntów rolnych i leśnych oraz 
przywracania wartości użytkowanych gruntom zdewastowanym i zdegradowanym w wyniku 
działalności nierolniczej i nieleśnej. Ustawa ta wprowadziła, obok ograniczenia 
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na inne cele, także obowiązek zmiany 
przeznaczenia gruntów regulowany ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego wraz z potrzebą przywrócenia (rekultywacji) gruntów przekształconych do 
właściwego użytkowania po zakończeniu działalności przemysłowo-górniczej. 

Aktualne regulacje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów wprowadza 
obowiązująca ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.     
W świetle art. 4 pkt 18 cytowanej ustawy, rekultywacja gruntów to nadanie lub przywrócenie 
gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych 
przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych  
i chemicznych gleb, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp 
oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Natomiast przez zagospodarowanie 
gruntów należy rozumieć rolnicze, leśne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych 
(art. 4 pkt 19). Zatem ustawa ta wprowadza 2 pojęcia, tj. gruntów zdegradowanych i gruntów 
zdewastowanych.  

 Zgodnie z art. 4 pkt 16 i 17 pojęcia te są definiowane w sposób następujący: 
 g r u n t y  z d e g r a d o w a n e   rozumie się przez to grunty, których rolnicza i leśna 

wartość użytkowa zmalała w szczególności w wyniku pogorszenia się warunków 
przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przyrodniczej, a także 
wadliwej działalności rolniczej, 
 g r u n t y  z d e w a s t o w a n e   rozumie się przez to grunty, które utraciły całkowicie 

wartość użytkową w wyniku przyczyn podanych w definicji gruntów zdegradowanych. 

W świetle cytowanej ustawy rekultywacja gruntów dotyczy obu kategorii gruntów. 
Ponadto wprowadzono i usankcjonowano obowiązujący w górnictwie termin „rekultywacja 
wyprzedzająca”. W art. 21 stwierdza się, że na terenach przewidywanego osiadania gruntów 
na skutek działalności górniczej zakład przemysłowy rozpoczyna na wniosek właściciela 
rekultywację przed wystąpieniem degradacji gruntów. 
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Należy stwierdzić, że ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawa ochrony środowiska” 
wprowadza w dziale IV pt. „Ochrona powierzchni ziemi” w art. 103 pkt 1 i 2 następujące 
pojęcia: 

 rekultywacja w związku z niekorzystnym przekształceniem naturalnego 
ukształtowania terenu, która polega na jego przywróceniu do stanu poprzedniego, 
 rekultywacja zanieczyszczonej gleby lub ziemi, polegająca na ich przywróceniu do 

stanu wymaganego standardami jakości.  

Cytowana ustawa wyjaśnia pojęcie standardu jakości poprzez określenie zawartości 
niektórych substancji w glebie albo ziemi, poniżej których zadana z funkcji pełnionych przez 
powierzchnię jest naruszona. Są to zatem w rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  
o ochronie gruntów rolnych i leśnych grunty zdegradowane. Funkcję pełnioną przez 
powierzchnię ziemi ocenia się na podstawie jego faktycznego zagospodarowania  
i wykorzystania gruntu chyba, że inna funkcja wynika z planu zagospodarowania 
przestrzennego. Chcąc ocenić faktyczne zagospodarowanie i wykorzystanie gruntów, 
zwłaszcza w obszarach wszechstronnie przekształconych, należy stosować sprawdzone  
w tych terenach techniki teledetekcyjne.  

Widać wyraźnie, że ustawa ta wiąże sposoby rekultywacji z funkcjami negatywnymi, 
jakie pełni powierzchnia ziemi lub dyspozycjami funkcji zawartymi  
w prawie miejscowym gminy, jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego danej 
jednostki osadniczej. Wydaje się, że do czasu ukazania się rozporządzeń Ministra 
Środowiska i Ministra Rolnictwa dotyczących standardów jakości gleb i pełnionych funkcji 
przez powierzchnię ziemi, w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów 
zdegradowanych i zdewastowanych obowiązują nadal istniejące przepisy ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych z roku 1995. Przepisy te wyraźnie rozdzielają etap rekultywacji od 
etapu docelowego zagospodarowania. Spowodowane to jest względami formalno-prawnymi,  
a zwłaszcza prawami własności. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych stwierdza, że 
obowiązek rekultywacji spoczywa na osobie, której działalność stała się przyczyną utraty 
wartości użytkowej tych gruntów. Natomiast do zagospodarowania zrekultywowanego gruntu 
zobowiązana jest właściwa osoba do prowadzenia na tym gruncie działalności zgodnej  
z jego przeznaczeniem ustalonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gminy.  

Należy stwierdzić, że w danym okresie zarówno pojęcia rekultywacji, 
zagospodarowania, gospodarcze wykorzystanie odpadów przechodziły zmienne koleje losu, 
wyznaczane często względami politycznymi, aniżeli uwarunkowaniami społeczno-
gospodarczymi, charakterystycznymi dla danej jednostki terytorialnej. Zdarzało się także, że 
rejestry gruntów podlegających rekultywacji oraz zagospodarowaniu tworzyło się przy 
„biurku”, z pominięciem ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, które z reguły 
nie obejmują wszystkich gruntów zdewastowanych na danym obszarze.  

 
Systematyka gruntów zdewastowanych  
 

Opracowana dla obszaru konurbacji górnośląskiej systematyka gruntów 
zdewastowanych obejmuje 7 głównych typów oraz 25 podtypów terenów czasowo lub 
długookresowo wyłączonych z gospodarczego użytkowania. Przedstawia je tabela III.1.1/3.  
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Tabela III.1.1/3. Systematyka gruntów zdewastowanych w konurbacji górnośląskiej 
 
Typ gruntu zdewastowanego Podtyp gruntu zdewastowanego 
I. Zwałowiska 1. zwały górnictwa węgla kamiennego 

2. zwały górnictwa cynku i ołowiu 
3. zwały energetyczne 
4. zwały przemysłu hutnictwa żelaza 
5. zwały hutnictwa metali nieżelaznych 
6. zwały hutnictwa szkła 
7. inne zwały tj.: składowiska odpadów komunalnych, 
składowiska osadów ściekowych, zwały hutnictwa  
chemicznego, itp. 

II. Wyrobiska 8. kamieniołomy 
9. glinianki 
10. piaskownie i żwirownie 
11. inne wyrobiska, w tym głównie tereny poszybikowe i 
tereny pogalmanowe (warpie) 

III. Tereny o zmienionych 
      stosunkach wodnych 

12. suche (tereny przesuszone) 
13. podtopione 
14. zatopione i zabagnione 

IV. Zbiorniki wodne nieużytkowane  
      gospodarczo 

15. zbiorniki wodne podsadzkowe, nieczynne osadniki 
16. zbiorniki zapadliskowe o tendencjach rozwojowych na  
      gruntach rolnych i leśnych 
17. zbiorniki różnej genezy niwelowane materiałem  
odpadowym 

V. Tereny po starym kopalnictwie  
     odkrywkowym   

18. tereny podszybikowe (po biedaszybach) 
19. tereny pogalmanowe (warpie) 

VI. Tereny poprodukcyjne  
     przemysłu (po zaniechanej  
     produkcji podstawowej powstałej 
     w ramach restrukturyzacji  
     przemysłu)    

20. nieczynne hale technologiczne 
21. nieczynne magazyny i składowiska produktów itp. 
22. nieczynne place, linie i węzły kolejowo-drogowe 
23. nieczynne inne zabudowania i obiekty infrastruktury  
      społecznej i technicznej 

VII. Nieużytki powstałe w wyniku 
     osuszania bądź zawodnienia  
     gruntów rolnych i leśnych, 
     a także z przyczyn społeczno- 
     ekonomicznych  

24. nieużytki trawiaste 
25. nieużytki trwawiasto-krzaczaste 

 
Tereny zdewastowane aglomeracji górnośląskiej 
 

W ramach opracowania ekofizjograficznego sporządzono mapę terenów 
zdewastowanych aglomeracji górnośląskiej. Ze względów czasowych uwzględniono tylko 
dwa typy terenów zdewastowanych – zwałowiska i wyrobiska. Do jej wykonania 
wykorzystano materiały archiwalne i barwne zdjęcia lotnicze w skali 1:26000 (sfinansowane 
przez fundusz PHARE) oraz wstępne wyniki fotointerpretacji sporządzonej w terenie w latach 
1999-2002. Na mapie zaznaczono zgeneralizowane i przeniesione ze skali 1:25000 zarysy 
zwałowiska i wyrobiska. Z uwagi na skalę mapy, dokonano agregacji niektórych terenów, 
wprowadzając do legendy i obliczeń statystycznych następujące rodzaje nieużytków: 

- zwały górnictwa węgla kamiennego, 
- zwały górnictwa cynku i ołowiu, 
- zwały energetyczne, 
- zwały przemysłu hutnictwa żelaza, 
- zwały hutnictwa metali nieżelaznych, 
- zwały hutnictwa szkła, 
- inne zwały tj.: składowiska odpadów komunalnych, składowiska osadów ściekowych, 

zwały hutnictwa chemicznego, itp. 
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W grupie wyrobisk wyróżniono: 
- kamieniołomy, 
- glinianki, 
- piaskownie i żwirownie, 
- inne wyrobiska, w tym głównie tereny poszybikowe i tereny pogalmanowe 

(warpie). 

Natomiast tereny o zmienionych stosunkach wodnych częściowo zaliczono do grupy 
nieużytków trawiastych i trawiasto-krzaczastych oraz zbiorników wodnych. Zbiorniki 
nieużytkowane gospodarczo tworzą zatem samodzielną stosunkowo dużą grupę terenów 
zdewastowanych. Podobnie nieużytki trawiaste i trawiasto-krzaczaste, jako odrębna grupa 
gruntów zdewastowanych nie zostały, ze względów czasowych, naniesione na mapę w skali 
1:50000. 

Zasadniczym celem opracowania mapy jest prezentacja stanu nieużytków oraz oceny 
ich rekultywacji. Dla tych potrzeb, śledząc stopień zadrzewienia, zalesienia, zadrzewienia, 
ukształtowania bryły zwału lub wyrobiska dokonano oceny rekultywacji technicznej  
i biologicznej. 

 
Stan terenów zdewastowanych 
 

Wstępne dane (podlegające weryfikacji w trakcie inwentaryzacji szczegółowych) 
wykazały, że na omawianym obszarze występuje ponad 500 obiektów zdewastowanych  
o łącznej powierzchni ponad 7000 ha. Informację o liczbie i powierzchni badanych typów 
obszarów zawierają poniższe zestawienia.  

 
ZWAŁOWISKA 
 
Podtyp terenu  Liczba % ha % 
zwały górnicze 253 62,6 3385,0 74,3 
zwały hutnicze 79 19,6 705,9 15,5 
zwały energetyczne 9 2,0 103,4 2,3 
zwały inne 64 15,8 359,2 7,9 
RAZEM:  404 100,0 4553,5 100,0 

 
WYROBISKA 
 
Podtyp terenu  Liczba % Ha % 
Popiaskowe 33 33,3 1794,5 71,3 
Poglinowe 20 20,2 163,6 6,5 
Kamieniołomy 41 41,4 430,5 17,1 
Inne 5 5,1 126,9 5,1 
RAZEM:  99 100,0 2515,5 100,0 

 
Stan rekultywacji gruntów zdewastowanych 
 

Analiza stanu badanych obiektów zdewastowanych pozwoliła zakwalifikować je do 
następujących kierunków rekultywacji: technicznej, biologicznej, wodnej i specjalnej. 
Wyróżniono także kierunki złożone, będące kombinacją kierunków głównych.  
 R e k u l t y w a c j a  t e c h n i c z n a  (1)  obejmuje najliczniejszą grupę 

rekultywowanych obiektów. Grupa o tym kierunku rekultywacji składa się ze zwałowiska  
i wyrobiska nowo tworzonych (w eksploatacji) oraz obiekty rozbierane, bądź zasypywane 
oraz dokładnie technikami teledetekcyjnymi nierozpoznane, co wynika z ich  identyfikacji 
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bezpośrednio w terenie. Grupa ta obejmuje ponad 2900 ha. Obejmuje też kierunki 
złożone, np.: 1+2a1+2b1, 1+2a1, 1+4, 1+3 i 1+2b1. Te kierunki obejmują ponad 1100 ha. 
 R e k u l t y w a c j a  b i o l o g i c z n a  (2)  to zadarnienie (2a), częściowe zadarnienie 

(2a1), zadrzewienie (2b) i częściowe zadrzewienie oraz częściowe zadarnienie + 
częściowe zadrzewienie (2a1+2b1). Są to obiekty, które objęte były lub są celową 
biologiczną działalnością rekultywacyjną oraz takie, których obudowa biologiczna 
zmieniona jest procesami naturalnymi (sukcesja naturalna). Łączna powierzchnia 
terenów zdewastowanych odznaczających się rekultywacją biologiczną wynosi około 
2400 ha, co stanowi blisko 33% ogólnego areału. 
 R e k u l t y w a c j a  w o d n a  (3)  prowadząca do tworzenia zbiorników wodnych  

o charakterze rekreacyjnym. Do tej grupy zakwalifikowano obiekty o powierzchni 
wynoszącej 67,0 ha. 
 R e k u l t y w a c j a  s p e c j a l n a  (4)  związana z zagospodarowaniem terenów 

zdewastowanych pod określeniem funkcje gospodarcze tj. garaże, drogi, linie kolejowe, 
różne formy budownictwa łącznie z zabudową mieszkaniową. Obejmuje ona następujące 
podgrupy rekultywacyjne tj. 4, 2b1+3+4, 2b1+4 oraz 1+2a+4 o łącznej powierzchni ponad 
300 ha, co stanowi zaledwie 4% ogólnej ich powierzchni. 

 
Uzyskane wyniki, choć posiadają charakter wstępny, w miarę wiarygodnie ilustrują 

proces zdewastowania gruntów wyrażony liczbą i powierzchnią zwałowisk i wyrobisk. Ocena 
rekultywacji tych obiektów pozwoliła wyróżnić 4 podstawowe kierunki oraz kilkanaście 
kierunków złożonych, przy czym prace i zabiegi rekultywacyjne posiadają charakter 
zamierzonej działalności, której celem jest przywracanie wartości użytkowych tych obiektów 
bądź w tym procesie duży udział bierze sukcesja naturalna. Rekultywacja gruntów 
zdewastowanych jest procesem. Wiele obiektów, które w przeszłości było objętych 
rekultywacją z braku np. prac pielęgnacyjnych jest wtórnie zdegradowana. Problem ten 
wymaga szczegółowego rozpoznania w ramach prac monitoringowych, zmierzających do 
stworzenia szczegółowej i kompleksowej bazy danych o terenach zdewastowanych i ich 
rekultywacji z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych i badań naziemnych. 

 
 

ZAGROŻENIA UŻYTKÓW ROLNYCH EROZJĄ WODNĄ POWIERZCHNIOWĄ 
 
Erozja wodna jest naturalnym procesem degradacji gleby zachodzącym w środowisku, 

kształtowanym zarówno przez czynniki przyrodnicze jaki i gospodarcze. Z czynników 
przyrodniczych największe znaczenie mają: 

1) rzeźba terenu, a w szczególności długość i nachylenie stoków, 
2) właściwości fizykochemicznych gleby wyrażonych wskaźnikiem podatności na 

procesy spłukiwania, 
3) warunki klimatyczne (długość zalegania pokrywy śniegowej, wielkość, natężenie  

i rozkład w czasie opadów atmosferycznych). 

Tempo nasilenia erozyjnej degradacji gleby w bardzo dużym stopniu zależy również od 
czynników gospodarczych: 

1) sposobu użytkowania gruntów (rodzaju użytku gruntowego), 
2) udziału glebochronnych roślin w płodozmianie rolniczym, 
3) rodzaju i terminu wykonania zabiegów agrotechnicznych, w szczególności 

stosowania glebochronnych systemów uprawy (uproszczony lub zerowy). 

IUNG opracował numeryczną mapę zagrożenia użytków rolnych erozją wodną 
powierzchniową. Mapa powstała w oparciu o przyrodnicze kryteria zgodne z Instrukcją Nr 3 
Ministra Rolnictwa oraz Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dn. 18 sierpnia 1973 roku w 
sprawie określania gruntów rolnych i leśnych zagrożonych erozją oraz zasad i trybu 
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przeciwdziałania erozji z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych w IUNG nad 
podatnością gleb na erozję.  

Zagrożenie użytków rolnych określono w oparciu o klasy nachylenia terenu  
w przedziałach: 0 – 6, 6 – 10, 10 – 18, 18 – 27 i > 27% oraz mapy podatności 
poszczególnych gatunków gleb na spłukiwanie powierzchniowe. Podatność gleb erozję 
opracowano na podstawie składu granulometrycznego wierzchniej warstwy profilu 
glebowego przedstawionego na numerycznej mapie gleboworolniczej w skali 1 : 100000. 
Klasy nachylenia terenu obliczono na podstawie numerycznego modelu terenu  
o rozdzielczości 30 x 30 m. Wydzielono następujące kategorie zagrożenia gleb erozją:  

0 -  nie występuje lub bardzo małe, 
 1 -  małe, 
 2 – umiarkowane, 
 3 – średnie, 
 4 – silne, 
 5 - bardzo silne. 

Poszczególne stopnie zagrożenia erozją przypisano kompleksom glebowym na 
podstawie algorytmu uwzględniającego średni spadek terenu w kompleksie oraz podatność 
na erozję utworów stanowiących pokrywę glebową. Z opracowanej mapy wynika znaczne 
zróżnicowanie zagrożenia użytków rolnych erozją wodną powierzchniową w poszczególnych 
powiatach województwa. Z punktu ochrony gleb przed erozyjną degradacją największe 
znaczenie ma zagrożenie umiarkowane, średnie i silne. Z przedstawionych w tabeli  
zestawień wynika, że procentowy udział gleb zagrożonych erozją umiarkowaną średnią  
i silną w stosunku do całego areału użytków rolnych jest stosunkowo niewielkie. Występuje 
ono w kilku powiatach: bielskim, będzińskim, cieszyńskim, częstochowskim, myszkowskim, 
wodzisławskim, zawierciańskim i żywieckim. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 178



Tabela III.1.1/4. Zagrożenie erozją wodną powierzchniową w województwie śląskim 

 

Zagrożenie erozją wodną 
nie występuje 

lub bardzo małe małe umiarkowane średnie silne Powiat Użytki 
rolne [ha]

ha % ha % ha % ha % Ha % 
Będziński 23025,71 17871,69 77,62 5136,13 22,31 17,90 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Bielski 28897,24 24515,02 84,84 2133,84 7,38 233,98 0,81 1982,32 6,86 32,07 0,11
Bielsko-Biała 6874,41 6102,32 88,77 584,73 8,51 48,16 0,70 139,20 2,02 0,00 0,00
Bytom 2088,83 284,22 13,61 1804,62 86,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chorzów 719,50 400,44 55,66 319,06 44,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cieszyński 41380,36 31459,20 76,02 2508,31 6,06 2307,13 5,58 5069,32 12,25 36,40 0,09
Częstochowa 11499,59 6620,98 57,58 4878,61 42,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Częstochowski 103799,78 68777,55 66,26 35008,28 33,73 0,17 0,00 13,78 0,01 0,00 0,00
Dąbrowa Górnicza 9813,04 8100,29 82,55 1712,75 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gliwice 7462,04 2734,82 36,65 4727,22 63,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gliwicki 39875,99 14106,45 35,38 25769,54 64,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jastrzębie Zdrój 7661,83 7066,75 92,23 595,08 7,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaworzno 6980,65 5059,02 72,47 1921,63 27,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Katowice 2695,75 1627,81 60,38 1067,94 39,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kłobucki 62118,72 40912,36 65,86 21206,36 34,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lubliniecki 40772,54 23233,91 56,98 17538,63 43,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mikołowski 13402,61 4900,84 36,57 8501,77 63,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mysłowice 3032,79 1750,89 57,73 1281,91 42,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Myszkowski 34105,22 24332,57 71,35 9538,71 27,97 195,57 0,57 38,36 0,11 0,00 0,00
Piekary Śląskie 2289,00 741,83 32,41 1547,17 67,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pszczyński 28908,01 23034,29 79,68 5873,72 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Raciborski 37282,98 34404,80 92,28 2878,18 7,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ruda Śląska 2534,65 1156,73 45,64 1377,92 54,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rybnicki 13662,83 5821,35 42,61 7841,49 57,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rybnik 7190,13 4329,20 60,21 2860,94 39,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Siemianowice 
Śląskie 1039,50 279,55 26,89 759,95 73,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosnowiec 2571,22 2023,40 78,69 547,81 21,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Świętochłowice 110,69 6,21 5,61 104,48 94,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tarnowskie Góry 25945,70 12255,25 47,23 13690,44 52,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tychy 4837,90 2225,15 45,99 2612,75 54,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tyski 11217,86 5750,71 51,26 5467,15 48,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wodzisławski 24128,84 16131,69 66,86 7922,87 32,84 74,28 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00
Zabrze 3220,79 810,19 25,15 2410,60 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zawierciański 65708,93 55526,32 84,50 10181,98 15,50 0,00 0,00 0,63 0,00 0,00 0,00
Żory 4592,70 2227,86 48,51 2364,84 51,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Żywiecki 45719,65 10184,26 22,28 7800,87 17,06 7893,32 17,26 19516,03 42,69 325,18 0,71
Województwo 
Śląskie 727167,97 466765,92 64,19 222478,26 30,60 10770,51 1,48 26759,63 3,68 393,65 0,05

 
 


