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1. WPROWADZENIE 

1.1. Cel opracowania 

Celem opracowania niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko jest ustalenie rodzajów oraz spo-

sobów minimalizowania znaczących oddziaływań na środowisko podczas kontynuacji eksploatacji złoża 

węgla brunatnego Turów aż do wyczerpania zasobów kopaliny. Dalsze, po kwietniu 2020 roku, wydoby-

wanie węgla odbywać się będzie m.in. w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój (Rysunek 1 i Rysunek 2), gdzie 

występują niewyeksploatowane jeszcze zasoby w istniejącym obszarze górniczym, który został wyzna-

czony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 czerwca 1993. 

Wydobycie węgla odbywa się na podstawie koncesji nr 65/94 na eksploatację złoża wydanej przez ten sam 

organ decyzją z dnia 27.04.1994 r. (z późniejszymi zmianami). 

Raport ooś został sporządzony w toku procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

której wydanie jest konieczne przed uzyskaniem bądź zmianą koncesji na wydobywanie kopalin. Obecnie 

obowiązująca koncesja traci swoją ważność w dniu 30.04.2020 r.  

Wersja ujednolicona raportu ooś powstała po trwającej rok procedurze uzyskania decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Opracowano ją po analizie zgłoszonych wąt-

pliwości, uwag i wniosków polskich, czeskich i niemieckich organów administracji, złożonych w wyniku 

udziału społeczeństwa w Polsce oraz w ramach procedury transgranicznej prowadzonej w Republice Cze-

skiej i Republice Federalnej Niemiec. Ujęto w nim także wdrożone przez KWT do końca 2018 r. środki mi-

nimalizujące oddziaływanie hałasu a także wypracowane ze specjalistami rozwiązania ograniczające pyle-

nie.  

1.2. Przedmiot opracowania 

1.2.1. Zakres przedsięwzięcia w procedurze decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach 

Przedmiotem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest kontynuacja eksploatacji złoża węgla bru-

natnego Turów. Zakres przedsięwzięcia określają elementy niezbędne do prowadzenia działalności wydo-

bywczej.  

Planuje się, że kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów, po zmianie koncesji, będzie pro-

wadzona w granicach nowego obszaru górniczego, które nie będą wykraczać poza granice planowanego 

przedsięwzięcia (współrzędne geograficzne punków załamania granic podano w załączniku nr 3). Granice 

nowego obszaru górniczego zostaną szczegółowo wyznaczone w zmienionej koncesji. Planowana po-

wierzchnia obszaru górniczego zostanie zmniejszona o ok. 3 000 ha w stosunku do obecnej. Zostanie 

z niego wyłączona część północno-wschodnia w związku z zakończeniem rekultywacji zwału zewnętrz-

nego, którego teren został przekazany na rzecz Skarbu Państwa. Proces ten zakończono z dniem 

01.01.2017 r. Redukcji ulegnie również część południowo-zachodnia obecnego obszaru (w rejonie miejsco-

wości Sieniawka), gdzie ograniczono zasięg planowanego wydobycia. Na poniższym rysunku zaznaczono 
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przebieg granic planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do obowiązujących granic obszaru górni-

czego oraz podstawowych elementów otoczenia kopalni. Dzięki temu widoczne są powierzchnie, które 

zostaną wyłączone z przyszłego obszaru górniczego. 

Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów będzie prowadzona w zmniejszonej przestrzeni, 

która zawiera się całkowicie w granicach obecnego obszaru górniczego. Wydobycie kopaliny na analizo-

wanych terenach było planowane już od momentu udokumentowania złoża, kwestią podlegającą zmianie 

jest czas obowiązywania decyzji koncesyjnej.  
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Rysunek 1 Lokalizacja przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do granic Państwa 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map  
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1.2.2. Kwalifikacja przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie polegające na kontynuacji wydobycia węgla brunatnego ze złoża Turów jest kwalifiko-

wane jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 2, ust. 1 pkt. 27 lit. a) roz-

porządzenia ooś. W myśl treści przepisu, do przedsięwzięć tych zalicza się „wydobywanie kopalin ze złoża 

metodą odkrywkową na powierzchni obszaru górniczego nie mniejszej niż 25 ha”. Taki sam próg kwalifi-

kacji w postaci 25 ha powierzchni zakładu został określony w dyrektywie ooś (Załącznik I, pkt. 19).  

Konwencja z Espoo w Załączniku II, pkt. 14 określa „wydobywanie na dużą skalę i przerób na miejscu rud 

metali lub węgla” jako działalność mogącą powodować znaczące szkodliwe oddziaływanie transgraniczne.  

Kwalifikacja taka – w powiązaniu z powierzchnią docelową wyrobiska (ok. 30 km²) i lokalizacją KWB Turów 

oznacza, że kontynuacja eksploatacji węgla brunatnego w tym miejscu wymaga przeprowadzenia pełnej 

oceny oddziaływania na środowisko, również w kontekście transgranicznym ze stronami narażonymi: Re-

publiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec. 

1.2.3. Procedura oceny oddziaływania na środowisko 

Ocena oddziaływania na środowisko zgodna z wymaganiami dyrektywy ooś oraz Konwencji z Espoo jest 

w Polsce prowadzona na podstawie przepisów ustawy ooś. Procedurę inicjuje inwestor składając wniosek 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla kontynuacji eksploatacji złoża Turów 

został złożony w dniu 2 marca 2015 roku. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu jako 

organ właściwy w sprawie wydania decyzji środowiskowej przeprowadził procedurę ustalenia zakresu ra-

portu o oddziaływaniu na środowisko z udziałem państw narażonych, czyli Republiki Czeskiej i Republiki 

Federalnej Niemiec. RDOŚ, uwzględniając wnioski czeskie i niemieckie oraz opinie polskich organów ad-

ministracji, w dniu 20 lipca 2015 roku wydał postanowienie o zakresie raportu dla kontynuacji eksploatacji 

złoża Turów (jego kopia stanowi Załącznik 1 do raportu ooś).  

W dniu 10 lipca 2018 r. inwestor złożył do RDOŚ we Wrocławiu raport ooś z prośbą o kontynuację procedury 

wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. We wniosku tym ograniczony został zakres pla-

nowanego przedsięwzięcia w stosunku do zakresu przedstawionego w karcie informacyjnej w marcu 

2015 r. Tym samym rozpatrywanym w raporcie ooś z czerwca 2018 r. wariantem preferowanym przez in-

westora jest wariant 2 planowanego przedsięwzięcia. Przebieg granicy planowanego przedsięwzięcia 

w stosunku do zabudowy miejscowości Opolno-Zdrój zobrazowano poniżej (Rysunek 2).  
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Rysunek 2 Przebieg granicy planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zabudowy miejscowości Opolno-Zdrój 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 
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W ramach kontynuacji procedury przeprowadzony został udział społeczeństwa w Polsce a także, za po-

średnictwem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, procedura transgraniczna z udziałem stron nara-

żonych. 

Niniejsza ujednolicona wersja raportu ooś powstała w oparciu o wymagania prawa polskiego (ustawy ooś, 

postanowienia o zakresie raportu ooś) i prawa międzynarodowego (Konwencji z Espoo, Dyrektywy ooś). 

Opracowano go analizując zgłoszone wątpliwości, uwagi i wnioski otrzymane w toku procedury ooś pro-

wadzonej przez RDOŚ we Wrocławiu na bazie raportu ooś złożonego 10 lipca 2018 r. Wykonane na jego 

potrzeby weryfikacje analiz i modeli uwzględniają prowadzone do końca 2018 r. przez KWT działania i roz-

wiązania zmniejszające emisje hałasu i zanieczyszczeń do powietrza, a także opracowany przez Instytut 

Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w maju 2019 r. Program Ochrony Powietrza KWT. 

Po złożeniu ujednoliconego raportu ooś do RDOŚ we Wrocławiu, organ ten rozpocznie ponownie proce-

durę opiniowania i uzgadniania środowiskowych warunków realizacji przedsięwzięcia zarówno z organami 

ochrony środowiska po stronie polskiej, jak i po stronie państw narażonych. Przeprowadzona będzie rów-

nież kolejny raz procedura udziału społeczeństwa. 

Środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia określone przez właściwe organy ochrony środowiska, 

uwzględnione uwagi i wnioski społeczeństwa zostaną ujęte w decyzji o środowiskowych uwarunkowa-

niach. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie opisywało proces decyzyjny oraz 

argumentację przemawiającą za rozwiązaniami określonymi w sentencji.  

Wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o zmianę 

obowiązującej koncesji albo o wydanie nowej koncesji – w zależności od uwarunkowań prawnych obowią-

zujących w czasie składania tego wniosku przez inwestora. Postanowienia decyzji o środowiskowych uwa-

runkowaniach są wiążące dla organu udzielającego koncesji na wydobywanie kopaliny. 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejszy raport ooś składa się z trzech tomów: 

1. Tekst główny 

2. Załączniki 

3. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

1.3.1. Zakres przedmiotowy 

Raport o oddziaływaniu na środowisko sporządzony celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarun-

kowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów 

powinien spełniać szereg wymagań formalno-prawnych. Wynikają one zarówno z przepisów międzynaro-

dowych, prawa krajowego oraz dotychczasowego przebiegu procedury administracyjnej. I tak, niezbędny 

zakres informacji, jakie powinien zawierać przedmiotowy raport ooś określają: 

1. Dyrektywa ooś, w której informacje niezbędne do zamieszczenia w raporcie ooś precyzuje art. 

5 ust. 1 oraz przywołany w nim załącznik IV; informacje zawarte w załączniku IV zostały zmienione 
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dyrektywą 2014/52/UE, nie muszą być one stosowane w przedmiotowym przypadku1, gdyż pro-

cedura ustalenia zakresu niniejszego raportu ooś zakończyła się przed dniem 16 maja 2017 r.; 

2. Konwencja z Espoo, w której w art. 4 ust. 1 stwierdza się, że dokumentacja oceny oddziaływania 

na środowisko, powinna zawierać co najmniej informacje wymienione w załączniku II; 

3. Ustawa ooś, która w art. 66 określa niezbędną zawartość raportu ooś; zapisy art. 66 zostały zmie-

nione ustawą z dnia 9 października 2015 r., zmiany te nie dotyczą jednak przedmiotowego przed-

sięwzięcia, gdyż postanowienie o zakresie raportu ooś zostało wydane przed dniem 01.01.2017 r.;  

4. Postanowienie o ustaleniu zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. „Kontynuacja eksploatacji 

złoża węgla brunatnego Turów”, wydane dnia 20 lipca 2015 r. przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska we Wrocławiu (znak WOOŚ.4235.4.2015.AN.2); w postanowieniu określono 

zakres raportu niezbędny z punktu widzenia RDOŚ, który modyfikuje zakres raportu ooś wynika-

jący wprost z ustawy ooś zobowiązując inwestora do uwzględnienia także zagadnień związanych 

ze zmianami klimatu i dostosowaniem inwestycji do zmian klimatycznych (pkt. 3 postanowienia). 

Przedstawiono w nim również najważniejsze wnioski strony czeskiej i niemieckiej wypracowane 

w ramach transgranicznej procedury ustalania zakresu raportu ooś.  

Załącznik 2 zawiera matrycę prezentującą układ rozdziałów niniejszego raportu ooś w powiązaniu 

z wszystkimi wymaganiami formalnymi, jakie dotyczą tego dokumentu. 

1.3.2. Zakres terytorialny 

Przestrzeń, jaka poddawana jest analizom w niniejszym raporcie, obejmuje całą Kopalnię, jako niezbędną 

do prowadzenia kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów oraz jej otoczenie, które podda-

wane jest wpływom działalności górniczej i zmianom historycznym.  

W zależności od oddziaływania na poszczególne elementy środowiska zakres terytorialny analiz różni się.  

W granicach planowanego wyrobiska analizowano zmiany w górotworze spowodowane przemieszcza-

niem mas ziemnych oraz odwodnieniem wgłębnym. 

W zasięgu planowanego przedsięwzięcia, czyli na południowym i południowo-wschodnim przedpolu obec-

nej odkrywki analizowano przekształcenia powierzchni ziemi i wszystkie bezpośrednie oddziaływania wy-

nikające z zajęcia nowych terenów pod eksploatację. W analizach brano również pod uwagę bezpośrednie 

sąsiedztwo tych terenów.  

Analizy w zasięgu całej Niecki Żytawskiej prowadzono dla zmian hydrogeologicznych, czyli potencjalnego 

zasięgu odwodnienia wgłębnego i wynikających z niego kolejnych oddziaływań wtórnych, czyli ewentual-

nych zmian w wodach powierzchniowych i w siedliskach przyrodniczych. 

Najszerzej, bo w zasięgu około 15 km od Kopalni prowadzono analizy widokowe oraz rozpoznanie obsza-

rów chronionych.  

Ustalony na podstawie analiz zasięg oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z uwzględnieniem środ-

ków i działań minimalizujących jest różny w zależności od komponentu środowiska, którego dotyczy dane 

                                                                    
1 zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/52/UE 
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oddziaływanie. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i hałasu nie będzie powodowała przekroczeń wartości do-

puszczalnych na terenach podlegających ochronie zlokalizowanych poza granicami planowanego przed-

sięwzięcia. Znaczące zmiany (oddziaływanie bardzo niekorzystne) w wyniku kontynuacji wydobycia w wa-

riancie 3 wystąpią w jednostce krajobrazowej Opolno-Zdrój zaś niekorzystne zmiany w wariancie 1 i 2. Sze-

rzej wystąpi przyrost leja depresji (w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego) jednak będzie on dotyczył 

jedynie wodonośnych poziomów trzeciorzędowych, z których nie ujmuje się wód do picia ani w celach go-

spodarczych (poza ujęciem Uhelna). Najszerzej, bo w granicach widoków, do czasu likwidacji kompleksu 

energetycznego będzie sięgał zasięg oddziaływania na walory krajobrazowe. Należy jednak zauważyć, że 

w wyniku kontynuacji wydobycia nie ulegnie on znaczącym zmianom w stosunku do stanu obecnego. Naj-

większa ekspozycja kopalni oraz elektrowni (kompleksu energetycznego) występuje z ciągów i punktów 

widokowych zlokalizowanych na terenie krajów ościennych.  

Największe zmiany nastąpią po zakończeniu eksploatacji złoża i likwidacji kompleksu energetycznego 

oraz zrekultywowaniu obszarów poprzemysłowych najprawdopodobniej w kierunku leśnym i wodnym 

z możliwością wykorzystania turystyczno-rekreacyjnego (podobnie jak w przypadku innych kopalni węgla 

brunatnego poddanych rekultywacji). Będzie ona odrębnym przedsięwzięciem realizowanym za około 30 

lat.  

1.3.3. Zakres czasowy 

Analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko prowadzono dla okresu między 2020 

a 2044 rokiem, odpowiadającemu kontynuacji eksploatacji złoża. Pod uwagę został dodatkowo wzięty 

czas kolejnych lat (od trzech do dwunastu – w zależności od wariantu), kiedy to odbywać się będzie likwi-

dacja zakładu górniczego i przygotowanie do rekultywacji końcowej. 

1.4. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów – rys historyczny 

Wydobycie węgla brunatnego w okolicach Zittau, Bogatyni i Hirschfelde rozpoczęto już pod koniec XVIII 

wieku. Wcześniej, w latach 1642-1643 na tych terenach wystąpiły długoletnie pożary. Według źródeł kro-

nikarskich, ich prawdopodobną przyczyną był piorun, który zapalił wychodzący na powierzchnię węgiel 

brunatny w dolinie rzeki Nysy. Pożar na powierzchni trwał dwa lata, wewnątrz złoża kilkadziesiąt lat. 

Za datę rozpoczęcia regularnej eksploatacji węgla w tym rejonie uznaje się 1770 rok. W latach 1836 - 1869 

istniało ponad 70 prywatnych kopalń podziemnych i wyrobisk odkrywkowych. Ulegały one szybkiej likwi-

dacji ze względu na brak skutecznych metod odwodnienia i zalewanie przez wody podziemne. Pozosta-

wione wyrobiska były później przyczyną wielu problemów podczas budowy Kopalni, jej odwodnienia 

wgłębnego oraz przekładania okolicznych cieków wodnych.  

Od 1890 roku nastąpiła stopniowa likwidacja drobnych zakładów górniczych na rzecz większych gwarectw. 

Wydobycie węgla brunatnego wzrosło z 4 000 do 220 000 Mg rocznie. W 1904 roku regularną eksploatację 

metodą odkrywkową na znacznie większą skalę, na północ od obecnego wyrobiska KWB Turów rozpoczęła 

Spółka Akcyjna „Herkules”. W 1908 roku powstała brykietownia, a w trzy lata później opalana węglem bru-

natnym Elektrownia Hirschfelde. Roczne wydobycie węgla przekraczało 1 mln Mg.  

W 1916 roku „Herkules” został przejęty przez skarb państwa. Zakład górniczy pod nazwą „Staatliche 

Braunkohlwerke Hirschfelde” zaczął wydobycie na poziomie od 2,0 do 2,5 mln Mg węgla rocznie. W latach 
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trzydziestych w Kopalni wprowadzono na ów czas nowoczesne wielonaczyniowe maszyny odkrywkowe, 

w tym uruchomioną w 1936 roku pierwszą koparkę kołową. W okresie 1923 – 1945 roczne wydobycie węgla 

wahało się w granicach od 2,5 do 4,5 mln Mg. Działania militarne II wojny światowej ominęły ten region 

i zespół węglowo-energetyczny w zasadzie pracował nieprzerwanie. Po zakończeniu wojny, Kopalnia znaj-

dowała się pod zarządem administracji radzieckiej. Ustanowiona na Nysie Łużyckiej granica państwowa 

rozdzieliła jednolity wcześniej organizm zakładów Hirschfelde: Po jednej stronie została kopalnia, po dru-

giej – elektrownia, warsztaty naprawcze i magazyny. Kopalnia – już pod nazwą „Turów” przeszła na wła-

sność Państwa Polskiego orzeczeniem Nr 3 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 18 czerwca 1947 roku. 

Wydobycie węgla w latach 1947 – 1961 prowadzono przede wszystkim na potrzeby elektrowni Hirschfelde 

w ilości 3,6 – 6,4 Mg rocznie. W latach 1962 – 1974 nadal zaopatrywano tę elektrownię węglem w ilościach 

od ok. 3,5 do 5,6 mln Mg rocznie, chociaż w latach sześćdziesiątych głównym odbiorcą tego paliwa stop-

niowo stawała się nowo wybudowana polska elektrownia Turów. Eksport węgla z Kopalni do elektrowni 

Hirschfelde zakończył się w 1985 roku. 

Decyzję w sprawie budowy Elektrowni Turów podjęto dnia 21 sierpnia 1959 roku. Projekt przewidywał bu-

dowę elektrowni o mocy 1200 MW w trzech etapach po dwa bloki w każdym, przy czym zakończenie pierw-

szego etapu planowano na rok 1962, natomiast zakończenie całej inwestycji na rok 1965.  

Budowa zakładu wymagała stworzenia od podstaw całej potrzebnej przedsięwzięciu infrastruktury. W nie-

przemysłowym dotychczas regionie należało zbudować nowe drogi, osiedla dla pracowników, uruchomić 

nowe połączenia kolejowe, autobusowe itp. Sama budowa była trudnym zadaniem logistycznym. W szczy-

towym okresie budowy zatrudnionych było około 10 000 pracowników, których pracę należało skoordyno-

wać, zapewnić zakwaterowanie, wyżywienie i podstawowe usługi. 

Lata 1975 – 1988 to okres ustabilizowanego wydobycia na poziomie ok. 20-25 mln Mg węgla rocznie. Eks-

ploatacja w zasadniczej części prowadzona była w dogodnie zalegających zasobach II i III pokładów pola 

północnego w odkrywkach Turów-I i Turów-II. W latach osiemdziesiątych prowadzono udostępnianie ko-

lejnych niższych pięter, które swoim zasięgiem obejmowały także I pokład. W tym czasie układ technolo-

giczny Kopalni został już całkowicie przebudowany na transport taśmowy. Zdejmowano 31-43 mln m³ nad-

kładu rocznie. Większość nadkładu lokowano na zwałowisku zewnętrznym. Zwałowanie prowadzono rów-

nież wewnętrznie w północnej części Kopalni, a od początku lat osiemdziesiątych również na wschodnim 

zboczu odkrywki w sąsiedztwie Bogatyni. Był to początek układu technologicznego pola południowego 

Turów III, na którym wydobycie prowadzone jest do chwili obecnej. Pod koniec lat osiemdziesiątych głę-

bokość wyrobiska wynosiła 120 m. 
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Fotografia 1 „Koparka w akcji, w głębi kominy elektrowni w Hirschfelde”, lata 1958 – 1960 

 
Źródło: https://dolny-slask.org.pl/938296,foto.html?idEntity=546148, dostęp 01.05.2018 

Po roku 1989 wydobycie spada do niespełna 12 mln Mg rocznie głównie z powodu zmniejszonego popytu 

na węgiel. W tym czasie, na skutek schodzenia eksploatacji w głębiej położone partie złoża, systematycz-

nie wzrasta zdejmowanie nadkładu – do 50,7 mln m³ rocznie (w 1995 r.). Nadkład lokowany jest głównie na 

zwałowisku zewnętrznym, ale w coraz większym zakresie zwałowany jest także w odkrywce na dwóch no-

wych frontach zwałowych – w północno-zachodniej części wyrobiska oraz w rejonie Sieniawki. Zwałowa-

nie wewnętrzne od zachodniej strony umacnia filar ochronny Nysy. Głębokość wyrobiska w latach dzie-

więćdziesiątych wynosiła 170 m.  

Zwałowanie zewnętrzne ostatecznie zakończono w 2006 roku. Już od lat 60-tych trwała na jego terenie 

rekultywacja ukierunkowana na docelowe zagospodarowanie leśne. Prace rekultywacyjne na terenie by-

łego zwałowiska zewnętrznego zakończone zostały w roku 2008. W trakcie tych prac wybudowany został 

system hydrotechniczny, który składa się dzisiaj z ziemnych i umocnionych rowów o łącznej długości po-

nad 202 tys. mb,  144 szt. zbiorników osadowo-retencyjnych o łącznej kubaturze niemal 450  tys. m³ oraz 

12,5 tys. mb sprowadzeń wód. 

W latach 2000-2010 Kopalnia Turów przeszła szereg przekształceń własnościowych. Ich początkiem była 

komercjalizacja, w wyniku której dotychczasowe przedsiębiorstwo państwowe stało się jednoosobową 

spółką Skarbu Państwa. Obecnie jest częścią Polskiej Grupy Energetycznej Spółki Akcyjnej jako Oddział 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Do chwili obecnej Kopalnia modernizuje się i prowadzi 

swoją działalność zgodnie z najnowszymi trendami branżowymi. Sukcesywnie, w powiązaniu ze spadkiem 

wydobycia węgla, zmniejszane jest zatrudnienie w kopalni. Na koniec grudnia 2018 r. wynosiło ono 2 454 

osoby zaś obecnie 2431 osób. Należy się spodziewać, że w kolejnych latach wraz z malejącym poziomem 

wydobycia zmniejszeniu ulegnie także zatrudnienie w kopalni i elektrowni Turów. 
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Ze względu na wielkość i głębokość odkrywki występuje tu wiele zagrożeń naturalnych, w tym niebezpie-

czeństwo powstawania osuwisk, zagrożenia wodne i pożarowe.  

Jednym z najbardziej znanych było zagrożenie osuwiskowe dla filara ochronnego granicznej rzeki Nysy 

Łużyckiej, które wystąpiło w 1989 r. Przerwanie koryta rzeki Nysy mogłoby spowodować wdarcie się wody 

do odkrywki, unieruchomienie systemu odwodnienia, a także zatopienie kolejnych poziomów eksploata-

cyjnych. Usypanie przypory ziemnej wzdłuż filaru ochronnego zatrzymało rozwój powstającego osuwiska.  

Jednym z większych w historii KWB Turów było osuwisko na wschodnim zboczu zwałowiska zewnętrznego 

Kopalni w rejonie Świńca. W grudniu 1994 r. doszło do osunięcia się w kierunku granicy z Republiką Czeską 

fragmentu zwału, obejmującego zbocze stałe. Ostatecznie osuwisko udało się zatrzymać przed linią gra-

nicy państwa.  

Ostatnie duże osuwisko miało miejsce w Kopalni we wrześniu 2016 roku. Wystąpiło na zwałowisku we-

wnętrznym, skutki dotyczyły tylko wnętrza wyrobiska, co przełożyło się na konieczność korekty planów 

eksploatacji i zwałowania wewnętrznego w przyszłości.  

Eksploatacji górniczej towarzyszy ciągłe rozpoznawanie budowy geologicznej złoża, warunków hydro-

technicznych i zagrożeń naturalnych. Na ich podstawie aktualizowana jest dokumentacja mierniczo- geo-

logiczna oraz projekty i plany ruchu Kopalni. Powstało tu też wiele opracowań technicznych i badawczych 

skoncentrowanych na określaniu zalegania pokładu węgla, sposobów wdrażania najnowszych doświad-

czeń branżowych oraz monitoringu skutków prowadzonej działalności. 

W oparciu o „Dokumentację geologiczną złoża węgla brunatnego Turów w kategoriach A+B+C1+C2” 

z roku 1991 (zatwierdzoną decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

27.05.1992 znak: KZK/012/W/6041/92) i operat ewidencyjny zasobów Kopalni wg stanu na 31.12.1992 r. 

opracowano „Projekt zagospodarowania złoża węgla brunatnego Turów z kwietnia 1993 roku, zatwier-

dzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr GOsm/1548/93 z dnia 

30.06.1993 r. oraz dodatki nr 1 i 2. W 2004 roku zostały przyjęte bez zastrzeżeń: Dodatek nr 1 do dokumen-

tacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Turów” i wykonany na jej podstawie Dodatek nr 3 do PZZ. Do-

kumenty te stanowią podstawę na bazie której prowadzona jest eksploatacja złoża.  

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. aktualnie posiada koncesję na eksploatację złoża wy-

daną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa decyzją nr 65/94 z dnia 

27.04.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami określonymi decyzją MOŚZNiL nr BK/PK/555/96 z dnia 

21.03.1996 r. Termin ważności koncesji upływa z dniem 30.04.2020 r. Zgodnie z koncesją nr 65/94 do 

30.04.2020 r. eksploatacja prowadzona jest w obrębie obszaru górniczego „Turoszów-Bogatynia” i terenu 

górniczego „Turoszów-Bogatynia I”. 

Obszar górniczy „Turoszów-Bogatynia” utworzony dla złoża węgla brunatnego Turów decyzją Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30.06.1993 r. znak GOsm/756/93/92, został 

wpisany do rejestru obszarów górniczych w tomie 1/1 pod liczbą porządkową 173. Jego powierzchnia wy-

nosi 66 075 608 m². Teren górniczy „Turoszów-Bogatynia I” został utworzony decyzją Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr BKk/PK/555/96 z dnia 21.03.1996 r., zmieniającą decyzję 
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Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 65/94 z dnia 27.04.1994 r. na udziele-

nie KWB Turów koncesji na wydobywanie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących ze złoża węgla bru-

natnego Turów. Jego powierzchnia wynosi 73 942 133 m². Termin ważności ustanowionego obszaru górni-

czego „Turoszów-Bogatynia” i terenu górniczego „Turoszów-Bogatynia I” upływa wraz z terminem waż-

ności koncesji nr 65/94, tj. z dniem 30.04.2020 r.  
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2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA  

2.1. Lokalizacja 

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części województwa dol-

nośląskiego, w powiecie zgorzeleckim, na terenie gminy Bogatynia, przy granicy państwowej z Republiką 

Federalną Niemiec od zachodu i Republiką Czeską od południa i wschodu.  

Pod względem geograficznym leży w Kotlinie Turoszowskiej, stanowiącej część Obniżenia Żytawsko-Zgo-

rzeleckiego (Kotliny Żytawskiej), które rozciąga się wzdłuż Nysy Łużyckiej między Pogórzem Wschodnio-

Łużyckim w Niemczech, a Pogórzem Izerskim w Polsce. Eksploatowane przez Kopalnię złoże węgla bru-

natnego Turów zalega w jednostce geologicznej Niecka Żytawska. 

Rysunek 3 Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Podobnie jak kopalnia istniejąca, w granicach administracyjnych Gminy Bogatynia w całości zawierają się 

również granice planowanego przedsięwzięcia, którego szczegółową lokalizację wyznaczają współrzędne 

geograficzne punktów załamań (Załącznik 3 do raportu ooś).  
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Rysunek 4 Obszar planowanej kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład: ortofotomapa z zasobów własnych 

Fotografia 2 Widok na KWB Turów od wschodu 

 
Źródło: Zasoby własne, fot. Michał Szelest  
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2.2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia  

Planowane przedsięwzięcie w swojej istocie jest tożsame z działalnością prowadzoną obecnie przez Ko-

palnię Węgla Brunatnego Turów. Faktycznie będzie to więc kontynuacja wydobycia pozostałej części udo-

stępnionego węgla brunatnego Turów w oparciu o istniejącą infrastrukturę Kopalni i wyrobisko odkryw-

kowe do wyczerpania jego zasobów. Zakładany czas eksploatacji to 24 lata. Czas ten zależy od dwóch pod-

stawowych czynników: zmiennego zapotrzebowania kraju na energię produkowaną z węgla brunatnego 

oraz konieczności optymalnego wykorzystania mocy bloków energetycznych głównego odbiorcy, czyli 

Elektrowni Turów. Najwyższa zainstalowana moc elektrowni zostanie osiągnięta w roku 2020 wraz z uru-

chomieniem budowanego właśnie nowego bloku nr 112 o mocy 450 MW i wyniesie ok. 2000 MW. 

Proces wydobycia węgla odbywać się będzie w ciągłym i zintegrowanym układzie technologicznym. Dal-

sza eksploatacja złoża węgla brunatnego Turów będzie prowadzona na terenach zajętych już pod wyrobi-

sko i zwałowiska wewnętrzne oraz we fragmencie złoża udokumentowanego na południe i południowy-

wschód od aktualnych granic wyrobiska. Zasięgi eksploatacji zostały zaprojektowane wzdłuż granic bilan-

sowych złoża z uwzględnieniem przebiegu koryta potoku Biedrzychówka, drogi Sieniawka – Opolno-Zdrój 

oraz granicy państwa z Czechami. W projektowanym docelowym zasięgu wyrobiska zlokalizowane 

są miejscowości Opolno-Zdrój i Białopole, gdzie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

grunty rolne, tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej oraz nieliczne siedliska leśne. Tereny te będą suk-

cesywnie – w miarę postępu eksploatacji – wykupywane od osób prawnych i fizycznych.  

Fotografia 3 Widok na tereny planowanej kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów 

 
Źródło: Zasoby własne, fot. Michał Szelest   

                                                                    
2 Blok 11 wskutek wyłączenia czterech starych bloków 7 ÷ 10 – jest obecnie również określany jako blok 7.  
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Zakłada się, że roczne wydobycie węgla w latach 2020 ÷ 2038 będzie się kształtowało na poziomie między 

9,0 mln Mg a 11,5 mln Mg. W latach następnych aż do roku 2044 będzie mniejsze i wyniesie od 3,5 mln Mg 

do 7,0 mln Mg. Wydobyciu węgla będzie towarzyszyć zdejmowanie nadkładu w ilości od 45 do 55 mln 

m³/rok w latach 2020 ÷ 2025, w latach 2026 ÷ 2030 w ilości ok. 40 mln m³/rok, w latach 2031 ÷ 2040 w ilości 

ok. 30 mln m³/rok, a w latach 2041 ÷ 2044 w ilości ok. 6,5 mln m³/rok. 

Wydobycie węgla będzie prowadzone selektywnie, jednocześnie w II i I pokładzie węgla oraz pozostałych 

niewielkich już partiach pokładu III, układem technologicznym pochylni V z wykorzystaniem nowo budo-

wanego węzła technologicznego tzw. pochylni VII oraz magistrali węglowej. Fronty wydobywcze prowa-

dzone będą z generalnym postępem wachlarzowym w kierunku południowo - wschodnim. Stopniowo, 

w miarę postępu robót, formowane będzie docelowe zachodnie zbocze wyrobiska odkrywkowego. Zwa-

łowanie prowadzone na zwałowisku wewnętrznym będzie sukcesywnie rozwijane i rozbudowywane o ko-

lejne poziomy zwałowe i w dalszych latach rozbudowywane w ślad za postępującymi frontami eksploata-

cyjnymi odkrywki w kierunku południowym i wschodnim. Podstawowe informacje o planowanym przed-

sięwzięciu pokazano na rysunku poniżej (Rysunek 5). 

Wyrobisko odkrywkowe wraz ze zwałowiskiem wewnętrznym zajmuje aktualnie powierzchnię około 

26 km². Docelowo powierzchnia przekształcona robotami odkrywkowymi wyniesie około 30 km². Rzędne 

wysokościowe wokół wyrobiska odkrywkowego kształtują się w granicach od ok. 225 m n.p.m. do ok. 

300 m n.p.m. Głębokość wyrobiska sięga obecnie rzędnych ok. 10 m n.p.m., docelowo ma osiągnąć ok. 20-

30 m p.p.m., czyli w najgłębszym miejscu będzie wynosiła ok.320-330 m. Rzędne wysokościowe wierzcho-

winy zwałowiska wewnętrznego dochodzą obecnie do ok. 250 m n.p.m., a docelowo mają sięgać do 

ok. 295 m n.p.m., czyli w najwyższym punkcie będzie się wznosiła około 70 m ponad powierzchnię terenu. 

Wydobycie i przygotowanie do rekultywacji końcowej będą prowadzone z wykorzystaniem posiadanego 

obecnie parku maszynowego, który będzie stopniowo modernizowany celem realizacji planów wydobyw-

czych wynikających z zapotrzebowania na węgiel Elektrowni Turów i odbiorców zewnętrznych oraz wy-

maganej do wydobycia ilości nadkładu. 
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Rysunek 5 Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład: Open Street Map 
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2.3. Warunki użytkowania terenu w poszczególnych fazach funkcjonowa-
nia przedsięwzięcia  

Ocena oddziaływania na środowisko w klasycznym ujęciu powinna być przeprowadzona dla faz: realizacji, 

eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji przedsięwzięcia.  

W sytuacji, kiedy planowanym przedsięwzięciem jest kontynuacja wydobycia kopaliny – nie ma możliwo-

ści odrębnego wydzielenia fazy realizacji. Dla odkrywkowej eksploatacji złoża specyficzna, a istotna 

z punktu widzenia oceny oddziaływania na środowisko jest sekwencja następujących zdarzeń: nabywanie 

gruntów � przygotowanie do eksploatacji � wydobywanie kopaliny � prace rekultywacyjne. Wszystkie 

te zdarzenia występują na różnych powierzchniach w obrębie Kopalni, jednak w tym samym czasie i cha-

rakteryzują w ten sposób jednocześnie fazę realizacji (przygotowania), jak i eksploatacji lub użytkowania 

planowanego przedsięwzięcia. W ramach fazy likwidacji, po zakończeniu wydobywania kopaliny ze złoża, 

nastąpi przygotowanie do rekultywacji końcowej związane z likwidacją zakładu górniczego i ukształtowa-

niem zboczy zbiornika pod rekultywację końcową, zgodnie z uzyskanymi na te potrzeby decyzjami admi-

nistracyjnymi. 

Warunki użytkowania terenu w tak wyodrębnionych fazach funkcjonowania przedsięwzięcia zaprezento-

wano poniżej. 

2.3.1. Nabywanie gruntów 

Rozwój odkrywkowej eksploatacji złoża nierozerwalnie związany jest z zajmowaniem i przekształcaniem 

nowych terenów, do których Kopalnia musi uzyskać tytuł prawny. Wykup tych terenów prowadzony jest 

sukcesywnie, z dwu-, trzyletnim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do postępu eksploatacji. Wyprze-

dzenie czasowe wynika z potrzeby przygotowania przedpola odkrywki pod względem formalnym i tech-

nicznym – w szczególności są to: uzyskanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rol-

niczej lub leśnej, wykreślenie obiektów zabytkowych z ewidencji czy rejestru, rozbiórki i usunięcia obiek-

tów budowlanych oraz wykonanie robót odwodnieniowych.  

Przy nabywaniu nieruchomości od osób fizycznych istotnym elementem mającym wpływ na termin naby-

cia jest możliwość osiągnięcia porozumienia co do ceny sprzedaży nieruchomości. Negocjacje w tym za-

kresie bywają długotrwałe, przede wszystkim, dlatego by nie doprowadzać do stanu, w którym konieczne 

stałoby się wywłaszczenie z nieruchomości. 

W związku z tym, że proces nabywania nieruchomości ma charakter ciągły, już obecnie we władaniu Ko-

palni znajduje się część nieruchomości, które przewidziane są do zajęcia pod eksploatację po 1 maja 2020 r. 

Wynika to z opisanej powyżej specyfiki nabywania nieruchomości od osób fizycznych oraz z terminów 

przetargów ogłaszanych na sprzedaż nieruchomości przez osoby prawne. Wśród nieruchomości niezbęd-

nych do pozyskania i zajęcia po terminie obowiązywania aktualnej koncesji, znajdują się nieruchomości 

niezabudowane (grunty rolne, leśne, drogi) oraz zabudowane. Docelowo, w wariancie preferowanym 

przez inwestora, konieczne będzie nabycie ok. 30 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

i gospodarczymi, przy czym 13 budynków położonych na tych nieruchomościach, wpisanych jest do gmin-

nej ewidencji zabytków. Poza ww. obiektami w zasięgu docelowej eksploatacji znajduje się szkoła podsta-

wowa, ośrodek zdrowia, przedszkole i dom pomocy społecznej w Opolnie-Zdroju. Przedszkole zostało już 
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przez Kopalnię nabyte a w przypadku domu pomocy społecznej zawarta została przedwstępna umowa ich 

nabycia.  

2.3.2. Przygotowanie do eksploatacji 

Po uzyskaniu tytułu prawnego do terenu, kolejnym etapem prac jest jego fizyczne przygotowanie do wy-

dobycia kopaliny, w tym oczyszczenie z zabudowy, szaty roślinnej oraz warstwy glebowej. Na proces ten 

składają się: 

− usunięcie budynków, likwidacja fundamentów oraz piwnic, 

− wywóz gruzu samochodami-wywrotkami do miejsc odzysku wyznaczonych na terenie zakładu 

górniczego, 

− wyrównanie terenu, przez koparko-ładowarkę,  

− wycinka drzew i krzewów przy użyciu piły oraz kosy spalinowej. 

Kolejne etapy robót przygotowawczych i udostępniających na odkrywce zabezpieczają prawidłową eks-

ploatację, a polegają głównie na:  

− udostępnianiu nowych poziomów eksploatacyjnych,  

− odwodnieniu terenu (budowa układu odwodnienia: rowy, zbiorniki, osadniki, pompownie główne 

i pomocnicze),  

− budowie ciągów odstawy urobku (węgla i nadkładu).  

Roboty przygotowawcze na zwałowisku wewnętrznym zabezpieczają prawidłowe zwałowanie nadkładu 

i polegają głównie na: 

− wykonaniu odwodnienia podłoża zwałowiska na jego przedpolu - systemu drenaży, studni drena-

żowych, budowie, przebudowie przenośników dla potrzeb zwałowania i ich likwidacji po zakoń-

czeniu zwałowania na poszczególnych poziomach,  

− wyrównaniu na bieżąco, wierzchowiny formowanych pięter w celu ich zabezpieczenia przed wni-

kaniem wody w korpus zwałowiska. 

2.3.3. Wydobywanie kopaliny  

Wydobycie węgla w KWB Turów prowadzone jest w oparciu o tzw. układ KTZ (Koparka – Taśmociąg – 

Zwałowarka). Poszczególne etapy tego procesu prezentuje schemat (Rysunek 6). 

Koparkami urabiany jest węgiel i zalegający nad nim nadkład. Eksploatacja prowadzona jest na miesznych 

frontach wydobywczych nadkładowo-węglowych jednocześnie w trzech pokładach węgla (III, II oraz I), 

z wachlarzowym i równoległym postępem robót w kierunku południowo - wschodnim. Wydobyty przez 

koparki urobek kierowany jest na bezpośrednio współpracujące z nimi przenośniki poziomowe, a następ-

nie przemieszczany zbiorczymi układami transportowymi. Strugi węgla i nadkładu są rozdzielane i trans-

portowane ciągami węglowymi lub nakładowymi. Węgiel trafia bezpośrednio do Elektrowni Turów lub do 

zasobnika węglowego. Z zasobnika węglowego kierowany jest również do Elektrowni Turów oraz do sor-

towni węgla, gdzie następuje jego odbiór przez podmioty inne niż Elektrownia Turów. Nadkład przemiesz-

czany jest zbiorczymi ciągami przenośników na poszczególne fronty zwałowe i poprzez ciągi przenośni-

ków poziomowych trafia na zwałowarki. Materiał zwałowy lokowany jest na zwałowisku wewnętrznym. 

Zwałowarki formują piętra nad- i podpoziomowo systemem blokowym z wachlarzowym postępem robót.  
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Rysunek 6 Schemat procesu wydobywania kopaliny w KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Fotografia 4 Zwałowarka pracująca na zwałowisku wewnętrznym w KWB Turów 

  
Źródło: Zasoby własne, fot. Michał Szelest 

2.3.4. Bieżące prace rekultywacyjne 

Prace rekultywacyjne w Kopalni prowadzone są sukcesywnie i na bieżąco na wszystkich terenach, na któ-

rych zakończono eksploatację górniczą. W ramach planowanego przedsięwzięcia będą one prowadzone 

w obrębie tych części zwałowiska wewnętrznego, które osiągnęły docelowe rzędne i zakończono na nich 

prace zwałowe. Dla zajmowanych pod eksploatację gruntów rolnych i leśnych – w myśl przepisów ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych – uzyskiwane są decyzje o wyłączeniu z produkcji rolniczej lub leśnej 

oraz decyzje o kierunku rekultywacji lub jej zakończeniu na fragmentach, na których zakończono prace 

górnicze. Zgodnie z uzyskanymi do tej pory decyzjami administracyjnymi, Kopalnia jest zobowiązana do 

leśnego kierunku zagospodarowania gruntów zdewastowanych w wyniku działalności przemysłowej w ter-

minie do 5 lat od zakończenia tej działalności.  

Kopalnia na bieżąco prowadzi doskonalenie technologii rekultywacji i kształtowania biotopu dla leśnego 

zagospodarowania terenów pogórniczych. Cyklicznie dokonuje się: 

− oceny właściwości gruntu na terenach przeznaczonych do rekultywacji biologicznej; 

− opracowania bieżących wytycznych dla zabiegów z zakresu rekultywacji biologicznej; 

− oceny właściwości gruntu oraz skuteczność wykonania zabiegów na powierzchniach rekultywo-

wanych wcześniej; 

− oceny rozwoju zbiorowisk roślinnych oraz kształtowania się gleb inicjalnych na zrekultywowanych 

powierzchniach zwałowisk w zależności od zastosowanej technologii; 

− oceny zawartości azotu ogólnego w materiale roślinnym, pobranym na wybranych powierzch-

niach zwałowisk. 
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Z zebranych do tej pory doświadczeń wynika, że z punktu widzenia biologicznej rekultywacji najbardziej 

niekorzystnymi cechami utworów zwałowych KWB Turów jest ich skład chemiczny oraz wadliwe stosunki 

powietrzno-wodne. Skład chemiczny gruntów oraz deficyt składników pokarmowych w znacznym stopniu 

utrudnia rozwój roślinności, a brak strukturalności sprawia, że utwory te wykazują skokową zmianę kon-

systencji z twardoplastycznej do płynnej i odwrotnie, co również należy uznać za cechę niekorzystną. Do 

zmiany tych cech w największym stopniu przyczyniają się intensywne zabiegi agrotechniczne oraz ich 

ustrukturalnienie w miarę postępujących procesów glebotwórczych intensyfikowanych przez roślinność. 

W warunkach występowania dużego stopnia trudności rekultywacji, dla przyspieszenia procesu odbudowy 

biologicznej konieczne jest zastosowanie podsypki ziemi próchnicznej do dołków w trakcie sadzenia drzew 

lub zabieg humusowania całej powierzchni. Oprócz pozyskiwanego z przedpola odkrywki humusu rolę 

użyźniającą mogą pełnić również inne materiały organiczne, w tym osady ściekowe. 

Podczas kontynuacji eksploatacji złoża Turów bieżące prace rekultywacyjne będą prowadzone nadal – 

zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów i stosownie do uzyskiwanych decyzji administracyjnych. 

Szacuje się, że docelowo - w ramach prowadzonej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych powierzchnia 

leśna obszaru Kopalni wzrośnie prawie trzykrotnie: 

− wyłączeniem z produkcji leśnej objętych zostanie łącznie ok. 300 ha, z czego około 47 ha dotyczy 

planowanego przedsięwzięcia3, 

− powierzchnia zrekultywowana w kierunku leśnym wyniesie ok. 840 ha zwałowiska wewnętrznego, 

− stosunek utraconych powierzchni leśnych do powierzchni lasów nasadzonych na zwałowisku we-

wnętrznym wyniesie ok. 1:2,8.  

Jednocześnie, mając na uwadze powyższe dane oraz niską jakość przewidzianych do wycinki siedlisk le-

śnych uznano, że prace rekultywacyjne w kierunku leśnym stanowią formę naprawy wyrządzonych szkód 

w myśl art. 75, ust. 3 POŚ, i że w analizowanym przypadku nie będzie wymagane wykonanie odrębnej 

kompensacji przyrodniczej. 

2.3.5. Likwidacja zakładu górniczego i przygotowanie do rekultywacji końcowej 

Zakład górniczy oraz związane z nim tereny pogórnicze po zakończeniu wydobycia węgla będą podlegały 

likwidacji, rekultywacji końcowej, a na ostatnim etapie nowemu zagospodarowaniu, nadającemu terenom 

nowe formy i funkcje zagospodarowania przestrzennego. Jako etap likwidacji planowanego przedsięwzię-

cia przyjmuje się te działania, które prowadzą do przygotowania terenu do rekultywacji końcowej. Prowa-

dzone prace przygotowawcze będą wymagały dalszego odwadniania obszaru przedsięwzięcia w zakresie 

odpowiednim do aktualnie prowadzonych robót. Po zakończeniu tych działań, podobnie jak to miało miej-

sce w innych zlikwidowanych już kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego, w tym czeskich i niemiec-

kich 4 , zakłada się, że wyrobisko końcowe Kopalni Turów zostanie wypełnione wodą do rzędnej 

ok. 225 m n.p.m. (rekultywacja wodna), natomiast tereny położone powyżej zostaną zrekultywowane 

głównie w kierunku leśnym. Kierunki, zakres i sposoby rekultywacji końcowej zostaną określone w odręb-

nych decyzjach administracyjnych wydanych na podstawie obowiązujących za ponad 20 lat przepisów 

                                                                    
3 w 2018 r. z 47 ha wylesiono już 13 ha 
4 np. na terenie RFN: Berzdorf, Obersdorf, na terenie Republiki Czeskiej: Kristina 
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prawa i zgodnie z postępem technologicznym, z tego względu sam etap rekultywacji końcowej nie został 

oceniony w ramach niniejszego opracowania. 

Obiekty infrastruktury przemysłowej likwidowanego zakładu górniczego, które będą w należytym stanie 

technicznym, będą wykorzystane, o ile zostaną nabyte przez nowych użytkowników. Obiekty infrastruk-

tury, które nie będą nadawały się ze względów technicznych do dalszego użytkowania lub nie znajdą na-

bywców, zostaną fizycznie zlikwidowane (rozebrane lub wyburzone). 

Granice, kształt i parametry geometryczne wyrobiska poeksploatacyjnego, które będzie podlegać likwida-

cji i zagospodarowaniu końcowemu, zdeterminowane będą stanem końcowym eksploatacji złoża i zwało-

wania wewnętrznego nadkładu. Wyrobisko poeksploatacyjne tylko w części będzie wypełnione masami 

zwałowiska wewnętrznego.  

Przyjęty wodny kierunek rekultywacji wyrobiska końcowego spowoduje konieczność odpowiedniego 

ukształtowania jego zboczy, aby w warunkach zalania wodą zapewnić bezpieczeństwo geotechniczne te-

renów w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego. Jest to szczególnie ważne ze względu na bezpo-

średnie sąsiedztwo miejscowości Bogatynia, Opolno-Zdrój (tuż przy granicy planowanego zbiornika), Sie-

niawka, Drausendorf i Hirschfelde (nieco dalej od planowanego zalewu) oraz lokalizację planowanych form 

i obiektów przyszłego zagospodarowania zrekultywowanych terenów pogórniczych.  

Dodatkowymi ważnymi wymogami optymalnego ukształtowania wyrobiska poeksploatacyjnego są rów-

nież: 

− minimalizacja wielkości robót ziemnych związanych z ostatecznym ukształtowaniem niecki przy-

szłego zbiornika wodnego celem ograniczenia kosztów przyszłych działań rekultywacyjnych (ro-

boty ziemne są ich najkosztowniejszym elementem); 

− minimalizacja ingerencji we wcześniej uformowane i częściowo zrekultywowane obszary zwało-

wiska wskutek wtórnego urabiania i przemieszczania mas ziemnych; ma to na celu ograniczenie 

oddziaływania robót ziemnych na jakość wód granicznych, zmniejszenie wielkości niezorganizo-

wanej emisji pyłów do atmosfery oraz skrócenie czasu realizacji rekultywacji terenów pogórni-

czych (a tym samym czasu osiągnięcia zakładanych efektów ekologicznych); 

− zapewnienie miejsca w południowo-zachodniej części wierzchowiny zwałowiska na lokalizację 

zbiornika pośredniego i innych elementów systemu hydrotechnicznego doprowadzania wód 

z rzeki Nysy Łużyckiej do napełniania wyrobiska końcowego. 

Generalnie przygotowanie wyrobiska do rekultywacji końcowej ma polegać na wykonaniu podparcia pod-

wodnych części zboczy wyrobiska (i ewentualnie częściowego wypłycenia jego dna) masami gruntowymi 

oraz przeprofilowanie części nadwodnej zboczy wyrobiska do nachylenia umożliwiającego jego rekulty-

wację leśną i inne sposoby zagospodarowania terenów. 

Przemieszczanie mas ziemnych ze zwałowiska wewnętrznego do wyrobiska w celu podparcia zboczy (oraz 

ewentualnego wypłycenia dna wyrobiska) jest kluczowym elementem fazy likwidacji planowanego przed-

sięwzięcia. 

Dotychczasowe rozwiązania projektowe w tym zakresie przewidują, że budowa zboczy wyrobiska po-

eksploatacyjnego przygotowanego do rekultywacji i zagospodarowania końcowego będzie następująca: 
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− część podwodna – w obszarze zwału wewnętrznego będzie to stan końcowy zbocza ruchomego 

zwałowiska, w pozostałym obszarze będą to zbocza poeksploatacyjne podparte do rzędnych po-

łożenia lustra wody przyszłego zbiornika (tj. do 225 m n.p.m.) nasypami uformowanymi z mas 

gruntów redeponowanych ze zwału wewnętrznego; 

− taras abrazyjny uformowany w linii brzegowej w strefie falowania wód zbiornika; szerokość tarasu 

ma wynosić co najmniej 50 m, a nachylenie ok. 1:20; 

− część nadwodna – będzie to przeprofilowany układ skarp poeksploatacyjnych części zboczy po-

wyżej rzędnej 225 m n.p.m. do nachylenia nie większego niż 1:3,5. 

Przewiduje się wykonanie podparcia części podwodnej południowego i południowo-wschodniego zbocza 

przyszłego zbiornika wodnego. Roboty ziemne mają być wykonane przy wykorzystaniu mas zwałowych 

wtórnie urobionych i przemieszczonych z obszaru zwału wewnętrznego specjalnym układem K-T-Z, wy-

budowanym po zakończeniu eksploatacji złoża. Podstawa nasypu będzie spoczywać albo na masach zwa-

łowych wypłycających dno wyrobiska albo na usypanych w okresie eksploatacji złoża piętrach zwałowiska 

wewnętrznego. Ukształtowanie docelowego stanu zwału wewnętrznego zostało tak zaprojektowane, aby 

odcinki zboczy wyrobiska wymagające podparcia zostały wypełnione masami zwałowymi w możliwie naj-

większym stopniu. 

Część nadwodna zboczy ma być ukształtowana w nachyleniach nie większych niż 1:3,5 w wyniku przepro-

filowania (poprzez ścinanie na zasadzie bilansu mas) układu skarp poeksploatacyjnych. Wysokość nad-

wodnej części zboczy będzie zróżnicowana – największa (ok. 90 m) będzie we wschodniej części stałego 

zbocza wschodniego, zmniejszając się w kierunku północnym (na zboczu wschodnim) i w kierunku zachod-

nim (na zboczu południowym) do kilkunastu metrów. 

Tak przygotowane wyrobisko poeksploatacyjne (na etapie rekultywacji końcowej, która nie jest przedmio-

tem niniejszego opracowania) będzie wypełniane wodą przy wykorzystaniu głównie wód z rzeki Nysy Łu-

życkiej oraz w mniejszym stopniu również z rzeki Miedzianki. Zaprojektowany sposób wypełniania wyro-

biska końcowego wodami z rzek ma spełniać następujące wymogi środowiskowe: 

− wykorzystanie do napełnienia zbiornika ilości wody, która nie spowoduje niekorzystnego oddzia-

ływania na środowisko, zarówno w korytach rzek jak i w najbliższym otoczeniu; 

− napełnianie zbiornika w sposób, który zapewni w nim jakość wody odpowiednią dla zaplanowanej 

formy użytkowania; 

− ukształtowanie linii brzegowej oraz strefy przybrzeżnej, a także sposób jej zagospodarowania, 

w sposób umożliwiający szeroki wachlarz jej wykorzystania. 

Przewidywane lustro wody zbiornika, po zakończeniu jego napełniania, będzie usytuowane na rzędnej 

ok. 225 m n.p.m., co wynika z położenia rzeki Nysy Łużyckiej. Po wypełnieniu zbiornika wodą, będzie 

on nadal zasilany dopływem z rzeki Nysy Łużyckiej poprzez zlokalizowany na wierzchowinie zwałowiska 

zbiornik pośredni. Odprowadzenie wody odbywać się będzie do rzeki Miedzianki. Poglądowo parametry 

przygotowania do rekultywacji końcowej przedstawiono graficznie (Rysunek 7). 

Funkcjami przyszłego sztucznego jeziora mogą być m.in.: rekreacja, sporty wodne, wędkarstwo, retencja 

nadmiaru wód fal wezbraniowych przemieszczających się rzeką Nysą Łużycką. Natomiast tereny położone 
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powyżej lustra wody zbiornika oprócz leśnego kierunku ich zagospodarowania, mogą być częściowo za-

gospodarowane w inny sposób, poprzez budowę np. torów wyścigowych sportów motorowych, ośrodków 

sportów konnych, ośrodków rekreacyjnych, itp. Wybór sposobu zagospodarowania terenu i sfinansowanie 

jego realizacji będzie leżał w gestii przyszłego użytkownika. 

 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

27 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 7 Przygotowanie do końcowej rekultywacji po zakończeniu eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map  
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2.4. Cechy charakterystyczne procesu produkcyjnego i procesów mu to-
warzyszących  

Głównym procesem produkcyjnym odkrywkowej kopalni węgla jest wydobycie węgla i dostarczenie go do 

odbiorców. Nie byłoby ono jednak możliwe bez funkcjonowania szeregu systemów wspierających, a cha-

rakteryzujących się zupełnie odrębnymi właściwościami. Ze względu na ich specyfikę, w KWB Turów na-

leży wyróżnić następujące – istotne z punktu widzenia oceny oddziaływania na środowisko – procesy to-

warzyszące wydobyciu kopaliny: zwałowanie nadkładu, odwodnienie wgłębne i powierzchniowe, trans-

port, sortowanie węgla, zasilanie w paliwa, energię i materiały.  

2.4.1. Urabianie i transport węgla i nadkładu 

Aktualny układ przestrzenny i technologiczny Kopalni został ukształtowany dotychczasową długoletnią 

działalnością górniczą. W zakładzie górniczym wyodrębnia się dwa podstawowe kompleksy technolo-

giczne: wyrobisko odkrywkowe wraz ze zwałowiskami wewnętrznymi oraz zbiorczy układ transportowy. 

Układ technologiczny KTZ Kopalni Turów spełnia podstawowe warunki funkcjonalne dla zapewnienia wła-

ściwych postępów eksploatacji złoża i osiągania wymaganych postępów wydobycia węgla. Zdolność wy-

dobywcza układu technologicznego KTZ jest odpowiednio dostosowywana do zadań wydobycia węgla, 

zdejmowania i zwałowania nadkładu. Zmiany wyposażenia Kopalni w maszyny podstawowe oraz przeno-

śniki transportowe są dokonywane zgodnie z aktualizowanymi okresowo założeniami górniczo-technolo-

gicznymi docelowej eksploatacji złoża i zwałowania nadkładu.  

W skład zestawu maszyn podstawowych wchodzi obecnie: 

− 12 koparek wieloczerpakowych: 3 koparki KWK-1500S, koparka KWK-1500.1, 4 koparki KWK-

1200M, 2 koparki SchRs-1200, koparka KWK-910 oraz 1 koparka łańcuchowa typu Rs-560; 

− 3 zwałowarki: ARsP-6500, ZGOT-6300, ZGOT-11500  

− 153 przenośniki taśmowe o łącznej długości 90 km. 

W wyrobisku pracują ponadto dwa przenośniki samojezdne – PGOT 4500 i PGOT-4500.70. 

Na zasobniku węglowym pracują dwie przeładowarki i jedna zwałowarka: 

− na rowie A przeładowarka typu BK-1500, 

− na rowie B przeładowarka typu B1120M, 

− zwałowarka ZSOT-4500 

Podczas kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów w założonym okresie, w latach 2020 ÷ 

2044, planuje się wykorzystanie obecnego parku maszynowego. W latach 2019-2021 planuje się wprowa-

dzić: jedną koparkę łańcuchową typu KWŁ-800 (K-20) i jedną zwałowarkę ZGOT-11500 (Z-49) oraz jedną 

nową koparkę kołową typu KWK-910 (K-25). Z dalszymi latami eksploatacji w miarę zmniejszania się po-

ziomu wydobycia planuje się wycofywanie z eksploatacji poszczególnych maszyn.  

Główne parametry maszyn planowanych do wykorzystania podczas kontynuacji eksploatacji złoża węgla 

brunatnego Turów zostały opisane w tabeli poniżej (Tabela 1). 
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Tabela 1 Zestawienie głównych parametrów maszyn podstawowych w KWB Turów 

Nazwa i rodzaj 
maszyny 

Typ 
Rok  
budowy 

Wydajność 
teore-
tyczna 
[m³/h] 

Wysokość 
[m] 

Długość 
[m] 

Szerokość 
[m] 

Planowane 
zakończenie 
pracy* 

Aktualnie wykorzystywane koparki  

Koparka kołowa KWK-1200M 1962/1996 3500/1370 35 75 27 2028 

Koparka kołowa SchRs-1200 1959/1988 3500 35 75 27 2029 

Koparka kołowa SchRs-1200 1962 3500 35 75 27 2023 

Koparka kołowa KWK-1200M 1962/2000 3500/1370 35 75 27 2033 

Koparka kołowa KWK-1200M 1962/1998 3500/1370 35 75 27 2039 

Koparka kołowa KWK-1200M 1963/2002 3500/1370 35 75 27 2040 

Koparka kołowa KWK-1500S 1991 4200 36 153 35 2050 

Koparka kołowa KWK-1500S 1993 4200 36 153 35 2050 

Koparka kołowa KWK-1500S 1995 4200 36 153 35 2050 

Koparka kołowa KWK-910 2006 3600/1150 28 70 24 2040 

Koparka kołowa KWK-1500.1 2013 4200 36  35 2050 

Koparka  
łańcuchowa 

Rs-560 1963 740 21 67 18 2021 

Aktualnie wykorzystywane zwałowarki 

Zwałowarka  
gąsienicowa 

ARsP-6500 1983 6500 28 100 20 2030 

Zwałowarka  
gąsienicowa 

ZGOT-6300 1994 6300 30 114 18 2037 

Zwałowarka  
gąsienicowa 

ZGOT-11500 2008 11500 50 190 29 2050 

Aktualnie użytkowane przenośniki samojezdne 

Przenośnik  
samojezdny 

PGOT 4500 1992 4500 21 75 - - 

Przenośnik  
samojezdny 

PGOT 4500.70 2014 4500 21 70 - - 

Aktualnie użytkowane maszyny na zasobniku węgla 

Przeładowarka BK-1500 1999 3125 23 63 20,5 - 

Przeładowarka B1120M 1963/2007 2240 19 43 16,5 - 

Zwałowarka szy-
nowa 

ZSOT-4500 1999 4500 20  100 11,5 - 

Nowe maszyny 

Zwałowarka  
gąsienicowa 

ZGOT-11500 2019 11500 50 190 29 
W trakcie  
budowy 

Koparka  
łańcuchowa 

KWŁ-800 2020 1600 22 80 19 
W trakcie  
budowy 

Koparka kołowa KWK - 910 2021 3600/1150 28 70 24 
Planowana do 
budowy 

* data 2050 oznacza, że dana maszyna będzie wykorzystywana w fazie likwidacji planowanego przedsięwzięcia 

Źródło: opracowanie własne  

Front eksploatacji złoża stanowi zbocze eksploatacyjne odkrywki posiadające obecnie wysokość 

ok. 300 m, podzielone na 13 pięter eksploatacyjnych o zróżnicowanych wysokościach. Wysokości pięter 

ograniczone są przede wszystkim cechami konstrukcyjnymi koparek stosowanych w Kopalni i wynoszą 

nominalnie: 

− dla koparek KWK 1500S     - 35 m; 

− dla koparek SchRs-1200 oraz KWK-1200M  - 20 m; 

− dla koparki KWK-910     - 20 m; 

− dla koparek łańcuchowych RS-560   - 15 m. 
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Roboty górnicze prowadzone będą głównie z wachlarzowym postępem robót w kierunku południowo-

wschodnim. Sukcesywnie w wyniku eksploatacji formowane będzie docelowe południowe zbocze od-

krywki. Szczegóły planowanego wydobycia określane są w przedziałach pięcioletnich. Tak zaplanowane 

postępy eksploatacji złoża charakteryzują parametry zebrane w tabeli poniżej (Tabela 2). 

Tabela 2 Podstawowe parametry geometryczne zbocza eksploatacyjnego 

Rok 
 eksploatacji 

Rejon zbocza 
Rzędne [m] Wysokość (H) 

[m] Krawędź dolna Krawędź górna 

2020 
Rejon zachodni 0 +295 295 

Rejon wschodni +65 +260 195 

2021 ÷ 2025 
Rejon zachodni -15 +266 281 

Rejon wschodni +65 +257 192 

2026 ÷ 2030 
Rejon zachodni +5 +258 253 

Rejon wschodni +125 +246 121 

2031 ÷ 2035 
Rejon zachodni -10 +130 140 

Rejon wschodni +5 +190 185 

2036 ÷ 2044 
Rejon północny +20 +110 90 

Rejon południowy -5 +130 135 

Źródło: opracowanie własne 

Zasadniczym warunkiem realizacji zaprojektowanych postępów eksploatacji złoża i zwałowania nadkładu 

a tym samym osiągnięcia zamierzonych planów wydobywczych, jest przestrzeganie podstawowych zasad 

realizacji procesu wydobywczego:  

− zapewnienie funkcjonalności układu technologicznego K-T-Z właściwej do wielkości planowanych 

zadań wydobywczych oraz warunków złożowych; 

− zapewnienie dostatecznej przestrzeni operacyjnej dla przebiegu głównego procesu eksploatacji 

złoża z dostatecznym wyprzedzeniem na frontach wydobywczych i zwałowych; 

− utrzymanie na bieżąco dostatecznych wielkości zasobów węgla odkrytego i zapasów węgla goto-

wego w pokładach; 

− spełnienie na bieżąco oraz w perspektywie wieloletniej do wyczerpania zasobów węgla określo-

nych, podstawowych warunków technicznych bezpiecznego i efektywnego przebiegu procesu 

eksploatacji. 

Zasady te są wzajemnie zintegrowane i nie można ich traktować wybiórczo. 

2.4.2. Zwałowanie nadkładu i prace rekultywacyjne 

Od czasu zakończenia w roku 2006 zwałowania zewnętrznego, zwałowanie nadkładu odbywa się wyłącz-

nie wewnętrznie – w granicach terenów poeksploatacyjnych. Lokalizacja i rozwój przestrzenny zwałowiska 

wewnętrznego zdeterminowane są następującymi uwarunkowaniami: 

− dotychczasowym stanem eksploatacji złoża – głównie wielkością i lokalizacją obszarów, na któ-

rych wyeksploatowane zostały bilansowe zasoby węgla, 

− projektowanymi kierunkami i zakresem postępów eksploatacji złoża, 

− koniecznością zachowania warunków bezpiecznego wydobycia pozostałych bilansowych zaso-

bów węgla, 

− wymogami ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem zwałowiska, 
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− potrzebami w zakresie przyszłej docelowej rekultywacji wyrobiska odkrywkowego i likwidacji za-

kładu górniczego, 

− ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Ze względu na miejscowe ograniczenia przestrzenne zwałowanie nadkładu jest obecnie i do końca eksplo-

atacji będzie prowadzone wyłącznie na terenach przekształconych dotychczasową działalnością górniczą, 

tj. w odkrywce, na obszarach obecnego zwałowiska wewnętrznego i na obszarach, gdzie wcześniej będą 

wyeksploatowane przemysłowe zasoby węgla. Generalnie zewnętrzną granicę zwałowiska wewnętrznego 

będzie stanowiła górna krawędź wyrobiska poeksploatacyjnego. Nie przewiduje się zajmowania pod zwa-

łowanie dodatkowych terenów poza terenem planowanego przedsięwzięcia. Granice zwałowiska we-

wnętrznego pokazano na rysunku w Rozdziale 2.2. (Rysunek 5). 

Ukształtowanie zboczy zwałowiska wewnętrznego zaprojektowano z zachowaniem bezpiecznych warun-

ków stateczności oraz zapewnieniem możliwości podjęcia zapobiegawczych działań technicznych w przy-

padku pojawienia się ewentualnych przejawów stanu zagrożenia stateczności zboczy, jakie miało miejsce 

jesienią 2016 r.  

W czasie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, aż do zakończenia eksploatacji zwałowanie nad-

kładu będzie prowadzone w części północnej wyrobiska odkrywkowego i rozwijane w wachlarzowym i wa-

chlarzowo-równoległym postępie frontów roboczych w ślad za postępującymi w kierunku południowo-

wschodnim frontami eksploatacyjnymi odkrywki. Docelowo zbocze ruchome zwałowiska będzie się skła-

dało z 8 poziomów roboczych, na których naprzemiennie będą pracowały 4 zwałowarki formujące w pracy 

nadpoziomowej i podpoziomowej odpowiedniego piętra zwałowiska wewnętrznego. 

Szczegóły zwałowania nadkładu, podobnie jak wydobycia węgla określono w pięcioletnich przedziałach 

czasowych. Charakteryzują je parametry zebrane w tabeli poniżej (Tabela 3). 

Tabela 3 Podstawowe parametry geometryczne zbocza ruchomego zwałowiska wewnętrznego 

Rok  
eksploatacji 

Rejon zbocza 
Rzędne [m] Wysokość (H) 

[m] Krawędź dolna Krawędź górna 

2020 
Rejon zachodni 0 +295 295 

Rejon wschodni +60 +295 235 

2021 ÷ 2025 

Rejon zachodni -5 +245 250 

Rejon środkowy +35 +295 260 

Rejon wschodni +65 +245 185 

2026 ÷ 2030 

Rejon zachodni -25 +245 270 

Rejon środkowy +35 +248 213 

Rejon wschodni +66 +275 209 

2031 ÷ 2035 

Rejon zachodni -15 +275 290 

Rejon środkowy +35 +295 260 

Rejon wschodni +66 +275 209 

2036 ÷ 2044 

Rejon północny +40 +295 255 

Rejon zachodni -5 +275 280 

Rejon południowy -10 +175 185 

Źródło: opracowanie własne 
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Na zwałowisku wewnętrznym Kopalni prowadzony jest także, zgodnie z ustawą o odpadach, odzysk od-

padów paleniskowych z Elektrowni Turów w procesie R-5, polegający na „wypełnieniu mieszaniną nad-

kładu i produktów paleniskowych terenów niekorzystnie przekształconych”.  

Stopniowo, po zakończeniu procesu zwałowania na danej powierzchni zwałowiska wewnętrznego, prowa-

dzone są i będą prace rekultywacyjne. Składają się na nie zarówno działania techniczne, jak i biologiczne. 

Obejmują one następujące etapy: 

- rekultywacja wstępna (przygotowawcza) – polega na rozpoznaniu czynników warunkujących pra-

widłowość przebiegu rekultywacji - na tym etapie prowadzane są pomiary niwelacyjne, sporządza 

się mapy górnicze oraz opracowuje dokumentację kosztorysowo-projektową, 

- rekultywacja podstawowa (techniczna) – obejmuje makroniwelację (roboty ziemne polegające na 

odpowiednim ukształtowaniu zwałowiska w układ skarp i półek), regulacji stosunków wodnych za 

pomocą obiektów i urządzeń hydrotechnicznych oraz rekonstrukcji lub budowy dróg dojazdo-

wych, 

- rekultywacja szczegółowa (biologiczna) – polega na polepszeniu właściwości powietrzno-wod-

nych gruntów, likwidacji ich nadmiernego zakwaszenia, uzupełnieniu w brakujące składniki pokar-

mowe, wprowadzeniu roślinności zielnej i drzewiastej odtwarzającej warunki biologiczne terenu 

oraz zabezpieczającej przed erozją powierzchniową, 

- zabiegi porekultywacyjne – obejmują pielęgnację sadzonek i uzupełnienia wypadów, nawożenie 

mineralne.  

W wyniku prowadzonych prac rekultywacyjnych osiąga się: 

- statecznie ukształtowane skarpy i półki, 

- ochronę powierzchni przez kontrolowane odprowadzenie wód opadowych, 

- utrwalenie wierzchniej warstwy gruntu i zabezpieczenie terenu przed erozją, 

- zmniejszenie wielkości spływu wód opadowych poprzez zwiększenie retencji gruntu, 

- poprawę jakości wód spływających z powierzchni poddanej rekultywacji, 

- ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłu. 

2.4.3. Odwadnianie wgłębne 

Zasadniczym systemem odwadniania wgłębnego stosowanego w Kopalni Węgla Brunatnego Turów jest 

system studzienny. Poszczególne elementy tego systemu realizują odwodnienie w obrębie poziomów wo-

donośnych: nadkładowym, międzywęglowym, podwęglowym. Dodatkowymi elementami odwodnienia 

złoża są chodniki podziemne, drenaże podzwałowe, otwory drenażowe kierunkowe oraz ekran przeciwfil-

tracyjny na filarze Nysy Łużyckiej. Studzienna metoda odwadniania polega na wykonywaniu z powierzchni 

terenu oraz z poziomów wyrobisk odkrywkowych i zwałowiska wewnętrznego, pionowych, odpowiednio 

zafiltrowanych otworów drenażowych. W otworach tych instalowane są pompy głębinowe, za pomocą 

których woda pompowana jest na powierzchnię i odprowadzana bezpośrednio do odbiorników powierzch-

niowych (gospodarka ściekowa Kopalni została opisana w rozdziale 2.6.1). Budowa i eksploatacja urządzeń 

odwadniających powinny być prowadzone z wyprzedzeniem (minimum 2 lata) w stosunku do prowadzo-

nych robót górniczych. Czas określany jest na podstawie porównania położenia zwierciadła wody poziomu 

nadkładowego z projektowanymi postępami eksploatacji.  
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Zwałowisko wewnętrzne odwadniane jest głównie przez system drenaży podzwałowych (ze studniami 

drenażowymi HSdr), otwory kierunkowe wpięte do drenaży i studnie (HOpp). Działanie otworów studzien-

nych w obszarach zwałowisk, ze względu na słabe parametry filtracyjne gruntów nasypowych ma jednak 

ograniczony zasięg. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych oraz hydrologicznych przewiduje 

się, że wielkość dopływu wód podziemnych do Kopalni będzie utrzymywać się na poziomie zbliżonym do 

lat ubiegłych i wynosić będzie ok. 20 m³/min. Potwierdzeniem tego są wyniki corocznych kartowań hydro-

geologicznych i hydrologicznych z pomiarami przepływów w głównych rowach i kanałach w odkrywce oraz 

ilości pompowanych wód z urządzeń odwodnienia.  

Rysunek 8. System odwadniania podziemnego odkrywki KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych 

2.4.4. Odwadnianie powierzchniowe 

Odwadnianie powierzchniowe odkrywki opiera się o pracę trzech pompowni: pompowni T-5, pompowni 

głównej T-6 i pompowni głównej T-7. 

Przed dopływem wód z przedpola odkrywkę zabezpieczają cieki naturalne: Nysa Łużycka, Miedzianka, 

Biedrzychówka, Ślad, rów R-1, rowy odwadniające przedpole oraz zbiornik "A" z pompownią i zbiorniki 

retencyjne ZbR-2, ZbR-3 i ZbR-6 z przepompowniami, a także wały ochronne i ścianki szczelne.  
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Wody powierzchniowe pochodzące z opadów atmosferycznych, wody wypływające ze ścian wyrobiska 

i poziomów roboczych oraz wody ze studni drenażowych doprowadzane są rowami opaskowymi i dopro-

wadzalnikami do pompowni pomocniczych, pomocniczych stanowisk pomp i pompowni spągowych a na-

stępnie do pompowni głównej bądź bezpośrednio do zbiorników przy pompowniach głównych.  

Wody z pompowni głównych tłoczone są do oczyszczalni zlokalizowanych na przedpolu odkrywki bądź 

w przypadku wód nadmiarowych (po gwałtownych opadach lub roztopach), bezpośrednio do odbiorników 

powierzchniowych. Schematycznie proces ten zobrazowano graficznie (Rysunek 9). 

Zgodnie z przepisami główne obiekty odwodnienia powierzchniowego posiadają dwa niezależne zasilania 

w energię elektryczną. Zasilanie rezerwowe pokrywa w 100% zapotrzebowanie obiektu w energię. 

W przypadkach wystąpienia opadów przekraczających opad 10-letni i dopływach przekraczających możli-

wości pompowania przez pompownie główne, wody odprowadzane są na spąg odkrywki. Każda pompow-

nia główna ma zainstalowany zrzut awaryjny, który chroni silniki pomp przed zatopieniem.  

Koparki pracujące na spągu odkrywki posiadają drogi ucieczkowe na poziom wyżej legły i w czasie otwarcia 

zrzutów awaryjnych koparki opuszczają spąg wyrobiska. 

W okresie zimowym rurociągi tłoczne, które nie odprowadzają wody są utrzymywane w stanie suchym. 

Warunki zimowe na obszarze złoża Turów nie wpływają negatywnie na odprowadzanie wód zarówno 

z pompowni głównych jak i z pompowni pomocniczych oraz pomocniczych stanowisk pomp. 
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Rysunek 9 Schemat odwadniania powierzchniowego w KWB Turów  

 
Źródło: opracowanie własne  
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Zgodnie z ogólnym schematem dotyczącym gospodarki ściekowej realizowanej przez Kopalnię spływ wód 

powierzchniowych z przedpola do wyrobiska odkrywkowego jest ograniczony przez następujące odbior-

niki powierzchniowe: 

- od zachodu przez rzekę Nysę Łużycką - rzeka Nysa Łużycka jest odbiornikiem wód nadmiarowych 

z pompowni T-6, wód z odwodnienia filara ochronnego oraz dopływów z oczyszczalni wód 

kopalnianych, 

- od wschodu przez rzekę Miedziankę i potok Ślad, przy czym:  

o Rzeka Miedzianka odcina dopływ wód powierzchniowych do odkrywki od strony 

wschodniej, 

o Potok Ślad - częściowo obetonowany i ubezpieczony faszyną a także obwałowany, pełni 

następujące funkcje: odcina dopływ wód z przedpola odkrywki a także jest odbiornikiem 

wód z oczyszczalni wód kopalnianych z pompowni głównej T-7 i z pompowni T-5. Odbiera 

on także wody nadmiarowe z ZbR-6, 

- od południowego wschodu przez rów RA, 

- od południa przez potok Biedrzychówka - koryto betonowe przełożonego potoku stanowi 

zabezpieczenie przed spływem wód powierzchniowych do odkrywki, a także jest odbiornikiem 

wód z oczyszczalni wód kopalnianych i z pompowni głównej T-6, 

- od południowego zachodu przez rów R-1 odbierającego wody nadmiarowe z pompowni głównej 

T-6. 

W kolejnych latach przedstawiona powyżej organizacja odbioru wód może się nieznacznie zmieniać (np. 

ze względu na przebudowę układu odwodnienia na terenie odkrywki). Będzie jednak zgodna z sytuacją 

prawną obowiązującą w danym momencie.  

Obecnie kopalnia eksploatuje trzy mechaniczno-chemiczne oczyszczalnie wód kopalnianych: 

- oczyszczalnię nad Nysą Łużycką, 

- oczyszczalnię nad potokiem Ślad, 

- oczyszczalnię nad potokiem Biedrzychówka. 

Gospodarka ściekowa Kopalni została szczegółowo opisana w rozdziale 2.6.1. 

Do zakończenie eksploatacji złoża w założonym w 2044 r. nie przewiduje się zmian w lokalizacji oczysz-

czalni, istotnych zmian w technologii ani lokalizacji zrzutów do odbiorników wód. Oczyszczalnie podlegały 

będą okresowym przeglądom i naprawom eksploatacyjnym – podobnie, jak ma to miejsce obecnie. Nato-

miast system odwodnienia wewnętrznego odkrywki będzie ulegał zmianom dostosowującym go do aktu-

alnych wymogów wydobycia złoża i zwałowania nadkładu.  

2.4.5. Transport kołowy 

Transport kołowy w KWB Turów służy głównie do przewozu: 

- ludzi na stanowiska pracy, 

- ludzi i materiałów dla celów remontowych, 

- materiałów i elementów do budowy dróg, placów, przenośników taśmowych i innych obiektów, 

zgodnie z planem rozwoju Kopalni. 
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Środki transportu przystosowane są do poruszania się po drogach utwardzonych i terenowych (nieutwar-

dzonych). Sieć dróg stałych i tymczasowych obejmuje cały teren zakładu górniczego. Drogi stałe budo-

wane są z płyt betonowych, kostek betonowych (tzw. trylinki). Drogi tymczasowe wykonywane są na po-

ziomach roboczych wzdłuż ciągów przenośników taśmowych. W trakcie prowadzenia eksploatacji złoża 

zmieniana jest ich długość i położenie. 

2.4.6. System sortowania węgla i jego odbiór 

Sortowanie węgla odbywa się północnej części zakładu górniczego w rejonie stacji kolejowej w Zatoniu. 

Węgiel sortowany jest na 3 frakcje:  

- kęsy o ziarnie od 80 do 200 mm, 

- orzech o ziarnie od 20 do 80 mm, 

- miał o ziarnie do 40 mm. 

Odbiór sortowanego węgla odbywa się na dwa sposoby: 

- transportem kolejowym, 

- transportem kołowym – głównie przez duże ciężarowe pojazdy typu TIR. 

Pojazdy kołowe odbierające węgiel z sortowni ważone są na wadze położonej na terenie Kopalni przy sor-

towni węgla. Tarowanie danego pojazdu odbywa się raz na miesiąc, co oznacza, że nowe pojazdy albo 

takie, które muszą być starowane od nowa ważone są dwa razy: raz wjeżdżając na teren Kopalni a drugi 

raz wyjeżdżając z niej wraz z węglem. Pojazdy posiadające ważne „świadectwo tarowania” ważone są tylko 

raz – podczas wyjazdu z Kopalni z załadunkiem węgla. Pojazdy te poruszają się po tzw. „drodze węglowej” 

prowadzącej od sortowni wzdłuż linii kolejowej do bramy wjazdowej/wyjazdowej z Kopalni. 

W związku z wprowadzeniem od czerwca 2020 roku zakazu wprowadzania do obrotu detalicznego węgla 

brunatnego (zgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 2 i ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie moni-

torowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 660)) oraz prognozowanym w latach kolej-

nych spadkiem sprzedaży hurtowej nastąpi sukcesywne zmniejszanie odbioru węgla transportem koło-

wym (o 50% od 2020 r.), dzięki czemu zmniejszeniu będą ulegały oddziaływania hałasu oraz zanieczysz-

czeń powietrza pochodzące z okolic sortowni.  

Obecnie Kopalnia do końca założonego okresu eksploatacji nie przewiduje zmiany lokalizacji sortowni. 

2.4.7. System zaopatrzenia w paliwa, energię i materiały 

Paliwa 

W KWB Turów wykorzystuje się następujące rodzaje paliw płynnych:  

- olej napędowy ON w wersji letniej, przejściowej i zimowej (arktycznej), 

- benzyna bezołowiowa Pb95. 

Zużycie paliw w latach 2013 – 2018 przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 4). 
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Tabela 4 Zużycie paliw [dm³]w KWB Turów w latach 2013 – 2018 

Rok ON Benzyna Pb 95 

2013 4 232 614 23 502 

2014 3 746 379 22 727 

2015 3 688 697 27 775 

2016 3 819 118 31 695 

2017 4 293 875 25 802 

2018 3 641 779 25 898 
Źródło: opracowanie własne  

Podczas kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów nie przewiduje się istotnych zmian w ilo-

ści zużywanych paliw.  

Dostawa oleju napędowego na stację paliw odbywa się cysternami kolejowymi, aktualnie w ramach 

umowy zawartej z firmą Lotos – Gdańsk. Rozładunek paliw następuje w wannie rozładunkowej poprzez 

podłączenie cysterny do króćca stanowiska zlewowego. Paliwo grawitacyjnie przepływa do zbiorników 

magazynowych. Częstotliwość dostaw oleju napędowego uzależniona jest od ilości bieżącego zużycia pa-

liwa (1 do 2 razy w miesiącu).  

Benzyna bezołowiowa PB-95 dostarczana jest cysternami samochodowymi dwa razy w roku. Rozładunek 

paliwa odbywa się poprzez połączenie zbiornika cysterny z króćcem zlewowym. Wydawanie paliw do po-

jazdów samochodowych oraz sprzętu technologicznego kołowego odbywa się za pomocą pięciu samoob-

sługowych dystrybutorów znajdujących się na stacji paliw. Dla sprzętu technologicznego znajdującego się 

na odkrywce kopalni olej napędowy dostarczany jest cysternami samochodowymi. Do zalewania zbiorni-

ków cystern służą dwa stanowiska nalewcze przeznaczone do odgórnego napełniania cystern samochodo-

wych olejem napędowym. 

Na terenie stacji paliw Kopalni Turów znajduje się 6 podziemnych zbiorników paliw płynnych. Są one za-

kopane w rodzimym gruncie ilasto-piaszczystym w odpowiednio zaprojektowanych i wykonanych zbior-

nikach, których budowa zapobiega przedostawaniu się ewentualnych przecieków do gruntu. Trzy zbiorniki 

magazynowe dwupłaszczowe jednokomorowe, każdy po 100 m³ wraz z systemem rurociągów paliwowych 

znajdują się przy stanowisku przyjęcia paliw. Ze zbiorników magazynowych olej napędowy przepompo-

wywany jest do dwóch zbiorników dwupłaszczowych dzielonych o pojemności 50 m³ + 50 m³ i 15 m³+15 m³ 

znajdujących się przy dystrybutorach stacji paliw. Jeden zbiornik dwupłaszczowy dwukomorowy 15 m³ 

(benzyna bezołowiowa PB-95) oraz 15 m³ (olej napędowy) usytuowany jest przy magazynie olejów i sma-

rów. Zbiorniki paliwowe posiadają pełną hermetyzację oparów oraz system kontrolno-pomiarowy po-

ziomu paliwa w zbiornikach, który sygnalizuje także ewentualne wycieki w przypadku nieszczelności zbior-

ników i umożliwia wykonanie czasowego testu szczelności instalacji oraz automatyczną legalizowaną re-

jestrację dostaw i wydawania paliw. Zbiorniki są zabezpieczone i znajdują się na terenie ogrodzonym, 

oświetlonym i dozorowanym. Dystrybutory są czynne bez przerw, znajdują się pod wiatą chroniącą przed 

opadami i są monitorowane za pomocą systemu telewizji przemysłowej. 

Obecnie nie przewiduje się likwidacji obiektów infrastruktury paliwowej ani samochodów cystern. Decyzje 

o zmianach w tym zakresie będą podejmowane w bieżących okolicznościach. Nie przewiduje się także po-

wstawania nowych obiektów infrastruktury paliwowej ani zmiany położenia obiektów istniejących i reali-

zowanych procesów związanych z przechowywaniem i dystrybucją paliw płynnych. 
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Energia 

Kopalnia jest odbiorcą energii elektrycznej od PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów i jest przyłączona 

bezpośrednio do sieci rozdzielczej o napięciu znamionowym 110kV5. Kopalnia jest zasilana trzema liniami 

S 312, S 313/396 i S314 ze stacji YOAEA znajdującej się na terenie Oddziału Elektrownia Turów. Linie S 312 

i S 313/396 wzajemnie się rezerwują. Każda z nich pokrywa 100% zapotrzebowania odbiorów na energię 

elektryczną. Linia S 314 jest wzajemnie rezerwowana linią 20 kV L 52. Poza tym Kopalnię można zasilić 

linią S 311 z Niemiec. Stanowi ona rezerwę dla węzła „Turów” w razie braku zasilania z systemu krajowego. 

Prognozowane zapotrzebowanie na energię w perspektywie do roku 2044, tj. do planowanego zakończe-

nia eksploatacji przedstawiono na wykresie poniżej (Rysunek 10). 

Rysunek 10 Zapotrzebowanie KWB Turów na energię elektryczną podczas kontynuacji eksploatacji  

 
Źródło: opracowanie własne 

W procesie zasilania obiektów Oddziału KWB Turów biorą udział następujące stacje elektroenergetyczne: 

- RT 394 110/20kV – przy drodze Trzciniec – Sieniawka. Stacja wyposażona w dwa transformatory 

10MVA. Zasilanie pompowni T-6 i odwodnienia rejonu południowego i południowo wschodniego 

odkrywki. 

- RT 396 110/20/kV – rejon V pochylni. Stacja wyposażona w trzy transformatory o mocy 40MVA.  

Rozdzielnia 110kV została wyposażona w urządzenia spełniające wymagania Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej: 

− wyłączniki LTB 125 z czynnikiem gaszącym SF6, 

− odłączniki, 

− zabezpieczenia cyfrowe rozdzielni 110/20kV z systemem nadzoru dla 20kV, 

− układ sygnalizacji centralnej z systemem nadzoru, 

− układ monitorowania stacji pod względem bezpieczeństwa pożarowego. 

                                                                    
5 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warun-
ków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).Kopalnia jest 
podmiotem sklasyfikowanym do II grupy przyłączeniowej 
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- RT 312 – rozdzielnia 110kV własność TAURON Dystrybucja S.A, rozdzielnie 20 i 6kV własność 

Oddziału KWB Turów. Stacja wyposażona w dwa transformatory 63MVA. Z rozdzielni 20 i 6kV 

zasilane są: 

− rejon IV pochylni, 

− Magistrala węglowa, 

− Zasobnik Węgla,  

a ponadto rozdzielnia ta będzie podstawowym zasilaniem pompowni T-7. 

Ww. stacje elektroenergetyczne zasilane są liniami 110kV AFL 3x240 (własność TAURON Dystrybucja 

S.A.): 

- S 313/396 długość 12,318 km, relacji YOAEA (elektrownia) – RT 396, 

- S 310/397 długość 11,820 km relacji RT 396 – RT 312, 

- S 314 długość 6,290 km relacji RT 394 – YOAEA (elektrownia), 

- S 312, długość 1,785 km relacji YOAEA (elektrownia) – RT 312 (TAURON Dystrybucja S.A.), 

- S 311 relacji Niemcy - RT 312 (TAURON Dystrybucja S.A.). 

W trakcie fazy eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zmian w sposobach 

zasilania Kopalni w energię elektryczną ani zmian lokalizacji stacji elektroenergetycznych. Bieżącej prze-

budowie będzie ulegała wewnętrzna sieć elektroenergetyczna wraz z postępem robót eksploatacyjnych, 

likwidacyjnych i postępem robót zwałowych. 

Materiały 

Materiały zużywane w KWB Turów można umownie podzielić na dwie grupy: materiały remontowo-eks-

ploatacyjne i pozostałe. 

Zużycie materiałów remontowych ma na celu przede wszystkim utrzymanie sprawności technicznej ma-

szyn i urządzeń podstawowego układu technologicznego w KWB Turów służącego urabianiu i zwałowaniu 

nadkładu oraz wydobyciu węgla. Materiały remontowe zużywane są również w celu zachowania wymaga-

nego stanu technicznego pozostałych istotnych dla funkcjonowania KWB Turów aktywów m.in. sprzętu 

transportowego (samochody osobowo-terenowe i specjalistyczne pojazdy ciężarowe) oraz specjalistycz-

nego pomocniczego sprzętu technologicznego (koparki, dźwigi, spycharki, ładowarki itd.), obiektów sys-

temu odwodnienia KWB Turów, dróg dojazdowych, energetycznych linii zasilających, budynków i urzą-

dzeń warsztatowych. Do materiałów remontowych zalicza się głównie: czerpaki, krążniki, łożyska, prze-

kładnie i inne materiały z branży mechanicznej dotyczące układu KTZ, taśmy przenośnikowe, materiały 

remontowe do pojazdów transportowych i sprzętu technologicznego, materiały elektryczne, automatyki 

i łączności oraz materiały budowlane.  

Materiały eksploatacyjne dotyczą m.in. zużycia paliw (olej napędowy) przez sprzęt transportowy i techno-

logiczny oraz materiałów chemicznych na potrzeby m.in. pracy oczyszczalni wód kopalnianych. Materiały 

pozostałe to głównie materiały biurowe, sprzęt komputerowy, materiały spożywcze i materiały służące 

utrzymaniu czystości. Dostawa materiałów i paliw do Kopalni realizowana jest transportem kolejowym 

(paliwa, wielkogabarytowe materiały hutnicze) oraz transportem kołowym (materiały remontowo-eksplo-

atacyjne i pozostałe). 
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Jako wspomagające funkcjonowanie Kopalni pracują stacjonarne urządzenia i maszyny do obróbki ele-

mentów drewnianych, stacjonarne urządzenia i stanowiska spawalnicze, stacjonarne urządzenia i ma-

szyny do obróbki metali.  

W perspektywie kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów nie przewiduje się likwidacji żad-

nego obiektu zaplecza ani tworzenia nowych obiektów tego typu. Możliwa jest ewentualna adaptacja 

związana ze zmianą przeznaczenia magazynu po roku 2020. 

2.5. Sytuacje awaryjne 

KWB Turów nie jest zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozu-

mieniu przepisów ustawy prawo ochrony środowiska (art. 248 ust. 1). Szersza analiza braku podstaw do 

takiej kwalifikacji znajduje się w Rozdziale 2.7., punkt 1. Nie mniej jednak na terenie Kopalni mogą mieć 

miejsce zdarzenia naturalne lub antropogeniczne, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa 

ludzi oraz maszyn i urządzeń. Należą do nich zagrożenia: geotechniczne, pożarami endogenicznymi, po-

wodziami lub zalewami wód powierzchniowych oraz zagrożenia związane ze zmianami klimatu.  

2.5.1. Zagrożenia geotechniczne skarp i zboczy stałych wyrobiska 

Utrata stateczności skarp bądź fragmentu zbocza stałego wyrobiska odkrywkowego może bezpowrotnie 

uniemożliwić dostęp do części przewidzianych do wydobycia zasobów przemysłowych węgla. Stateczność 

skarp i zboczy wyrobiska odkrywkowego może być zagrożona w przypadku występowania w budowie gó-

rotworu czynników sprzyjających rozwojowi procesów deformacyjnych takich jak: 

a) osłabień wytrzymałości na kontaktach serii litologicznych, a przede wszystkim wzdłuż kontaktów 

węgiel-ił w spągach pokładów węgla, powstałych wskutek procesów odprężeniowych górotworu; 

b) konsekwentne, w stosunku do nachylenia skarp i zboczy, nachylenia powierzchni kontaktowych 

zróżnicowanych serii litologicznych, a zwłaszcza kontaktów typu węgiel-ił w spągach pokładów 

i warstw węgla; 

c) obecność powierzchni uskokowych, zwłaszcza o przebiegu równoległym lub skośnym w stosunku 

do kierunku skarp i zboczy; 

d) osłabienie masywu gruntowego, zwłaszcza kompleksów podwęglowego i międzywęglowego, 

w strefach przyuskokowych; 

e) zawodnienie górotworu w postaci wód resztkowych w soczewach utworów wodonośnych izolo-

wanych w obrębie dominujących utworów ilastych oraz w postaci zawodnienia szczelin uskoko-

wych i spękań górotworu; 

f) osłabianie wytrzymałości powierzchni strukturalnych wskutek infiltracji wód resztkowych lub opa-

dowych. 

Współwystępowanie wyżej wymienionych czynników na określonym obszarze zbocza stałego może sprzy-

jać postawaniu zagrożenia osuwiskowego. Obecnie do rejonów potencjalnego zagrożenia osuwiskowego 

wyrobiska KWB Turów należą: 

- odcinek południowy zbocza południowo-zachodniego, gdzie niewykluczone są procesy 

deformacyjne ze względu na przebieg uskoku południowego, 

- zbocze południowe w strefach uskokowych, poddarcia warstw i wyklinowania pokładów węgla, 

- zbocze południowo-wschodnie, gdzie monoklinalne i konsekwentne w stosunku do zbocza 
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ukształtowanie pokładów węgla oraz narażenie wtórnym nawadnianiem powierzchni 

strukturalnych może sprzyjać generowaniu potencjalnych procesów deformacyjnych. 

Na etapie planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na fakt, iż dalsza eksploatacja złoża odbywać się będzie 

właśnie w strefie południowej istniejącej odkrywki, zagrożenia te także mogą wystąpić.  

Dla wyeliminowania tych zagrożeń, zbocza stałe odkrywki zaprojektowane są w nachyleniach i kształcie 

spełniającym przyjęte w górnictwie odkrywkowym wymogi bezpieczeństwa w zakresie stateczności.  

2.5.2. Zagrożenia geotechniczne na frontach eksploatacyjnych  

Analiza obserwowanych na przestrzeni lat zagrożeń geotechnicznych na frontach eksploatacyjnych 

w KWB Turów wskazuje, że najbardziej zagrożone osuwiskami są następujące typy budowy geologicznej 

skarp roboczych formowanych w: 

a) zawodnionych, nieckowatych strukturach czwartorzędowych osadów piaszczysto-żwirowych, 

podścielonych nieprzepuszczalnymi iłami trzeciorzędowymi (najwyższa skarpa pola południo-

wego); 

b) rejonach deformacji uskokowych - Uskoku Głównego, Uskoku Południowego i uskoków im towa-

rzyszących; 

c) rejonach deformacji diagenetycznych (w tym natury kompakcyjnej) występujących w strefach 

brzeżnych złoża oraz w obszarach ostro zarysowanych elewacji podłoża (wyrobisko odkrywkowe 

w niższych poziomach eksploatacyjnych); 

d) rejonach stromego i konsekwentnego nachylenia zasadniczych litologicznych powierzchni gra-

nicznych występujących w strefach brzegowych eksploatacji i w obszarach silnie zróżnicowanego 

morfologicznie podłoża (w najniższych poziomach roboczych); 

e) rejonach spękań i szczelin odprężeniowych powstałych w pokładach węgla (w dolnych poziomach 

eksploatacyjnych); 

f) rejonach glacitektonicznych zaburzeń strukturalnych (górne poziomy eksploatacyjne); 

g) rejonach występowania soczewkowatych (izolowanych od otaczającego górotworu) form wodo-

nośnych - kolektorów wód resztkowych w obszarach przedpola eksploatacji objętego zasięgiem 

odwodnienia wgłębnego (poziomy nadkładowe); 

h) rejonach zaburzeń litologiczno-strukturalnego zwietrzałych skał podłoża i w strefach redepono-

wanych zwietrzelin zboczowych, lokalnie w przemytych partiach gruntów, w których lokalnie 

mogą występować wody podziemne pod wysokim ciśnieniem (strefy peryferyczne złoża oraz re-

jony elewacji podłoża w częściach centralnych odkrywki). 

Wyżej wymienione zagrożenia mogą wystąpić również w trakcie kontynuowania eksploatacji złoża w la-

tach 2020-2044.  

2.5.3. Zagrożenia geotechniczne zwałowania wewnętrznego  

Warunki stateczności skarp i zboczy zwałowiska kształtowane są przez następujące czynniki: 

- oddziaływanie wód wgłębnych, których źródłem mogą być: naturalne strefy drenażowe wód 

podziemnych występujące na skarpach wyrobiska oraz zwałowiska, nadciśnienie wód spągowych 

w rejonie podstawy zwałowiska, wody gromadzące się w obszarach bezodpływowych zagłębień 

morfologicznych podłoża zwałowiska, infiltracja wód powierzchniowych (z opadów i zastoisk) 
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oraz wody infiltrujące z opadów, które w obszarach niedużej miąższości zwałowiska mogą 

w stosunkowo krótkim czasie docierać do jego podłoża, 

- właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów podłoża w miejscu istniejącego lub projektowanego 

zwałowiska, w szczególności osłabionych gruntów struktur poosuwiskowych (z roku 2016) oraz 

gruntów w strefie kontaktu zwałowiska z podłożem rodzimym, 

- konsekwentne nachylenia powierzchni morfologicznych wierzchowiny zwałowiska oraz spągu 

wyrobiska - średnio pod kątem 4-6°, lokalnie 12-23°. 

Prowadzenie prac zwałowych w tak określonych warunkach może wiązać się z następującymi zagroże-

niami geotechnicznymi, które mogą wystąpić także w okresie eksploatacji i likwidacji planowanego przed-

sięwzięcia: 

a) pojedynczych skarp podpoziomowych sypanych bezpośrednio na nachylone konsekwentnie 

do kierunku zwałowania podłoże rodzime, na odcinkach dużych deniwelacji jego morfologii, gdzie 

w efekcie skarpy mogą przekraczać dopuszczalną maksymalną wysokość 25 m osiągając lokalnie 

nawet do 35-40 m; 

b) związane z osłabieniem nośności podłoża w obszarach nadciśnień wód spągowych, gdzie docią-

żanie podłoża masami zwałowymi może powodować przejściowy wzrost ciśnień wód porowych 

w warstwach przypowierzchniowych podłoża rodzimego; 

c) skarp stałych w strefach oddziaływania wód dopływających bocznie z naturalnych stref drenażo-

wych ze skarp zazwałowanego wyrobiska odkrywkowego; 

d) w obszarach sypania na osłabione podłoże, zwłaszcza na powierzchnie starych poziomów zwało-

wych lub w rejonach występowania warstwy zwietrzałych i nawodnionych gruntów na podłożu 

rodzimym; 

e) skarp formowanych z materiału nawodnionego i niekorzystnym składzie litologicznym. 

2.5.4. Zagrożenia związane z wodami powierzchniowymi i podziemnymi  

Wyrobisko odkrywkowe KWB Turów, w przypadku wystąpienia ekstremalnych przepływów, może zostać 

potencjalnie zalane wodami Nysy Łużyckiej oraz Miedzianki. Pozostałe cieki powierzchniowe, z uwagi na 

niewielkie przepływy nie stanowią zagrożenia dla Kopalni.  

Natomiast w sytuacji wystąpienia długotrwałych nawalnych opadów deszczu lub gwałtownych roztopów, 

szczególnie przy zmrożonym gruncie, (w warunkach niskiej infiltracji lub jej braku) może mieć miejsce za-

lanie odkrywki wodami pochodzącymi ze spływu powierzchniowego przedpola np. od strony południowej. 

Tym samym zagrożenia wodne mogące wpłynąć na bezpieczeństwo eksploatacji odkrywkowej i ochronę 

zasobów węgla złoża to zagrożenia spowodowane następującymi sytuacjami: 

a) wdarciem się do wyrobiska odkrywkowego wód z zewnętrznej sieci hydrograficznej – jak w roku 

2010; 

b) zalaniem przez wody podziemne – sytuacja o niskim poziomie prawdopodobieństwa; 

c) zalaniem przez wody z przedpola odkrywki pochodzącymi z nawalnych opadów atmosferycznych 

lub gwałtownych roztopów w rejonie odkrywki; 

Zgodnie z Decyzją Kierownika Ruchu Oddziału Zakładu Górniczego KWB Turów z dnia 4.08.2017 r., złoże 

węgla brunatnego Turów zaliczono częściowo do pierwszego i częściowo do drugiego stopnia zagrożenia 

wodnego. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

44 
Bogatynia, lipiec 2019 

Tego typu zagrożenia mogą wystąpić także w trakcie eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzię-

cia. 

2.5.5. Zagrożenia pożarami endogenicznymi  

Pożary endogeniczne są następstwem samozapalenia się węgla, które rozwija się przy zaistnieniu trzech 

współdziałających równocześnie czynników: obecności rozdrobnionego węgla skłonnego do niskotempe-

raturowego utleniania, dopływu powietrza oraz możliwości akumulacji ciepła wydzielającego się w czasie 

reakcji utleniania węgla. 

Zagrożenie samozapaleniem węgla może wystąpić na skarpach stałych oraz roboczych, w zrobach po zli-

kwidowanych chodnikach odwadniających, na składowiskach węgla w zasobnikach i poziomach robo-

czych oraz na nasypach uformowanych z materiału z dużym udziałem rozdrobnionego węgla. Na podsta-

wie wyników badań przeprowadzonych przez GIG Katowice6 węgiel złoża Turów zaliczono do II i III grupy 

samozapalności jako węgiel o małej i średniej skłonności do samozapalenia. 

2.5.6. Warunki atmosferyczne pracy KWB Turów 

Przedział granicznych warunków atmosferycznych jest istotny dla bezpiecznej pracy kopalni odkrywko-

wej. Wyznacza go z jednej strony możliwość pracy maszyn podstawowych, z drugiej możliwość funkcjo-

nowania układu technologicznego kopalni jako całości. 

Przedział warunków atmosferycznych pracy maszyn podstawowych w KWB Turów określa przede wszyst-

kim prędkość wiatru – przy prędkości 25 m/s maszyny wyłączają się automatycznie – czujnik prędkości 

wiatru zlokalizowany jest na każdej maszynie.  

Warunkami atmosferycznymi stwarzającymi zagrożenie dla pracy Kopalni jako całości są utrzymujące się 

temperatury poniżej -150C oraz nawalne deszcze. Dla każdej z takich sytuacji opracowany jest stosowny 

plan ratunkowy. 

                                                                    
6 GIG, 1995, Wyniki badań skłonności węgla do samozapalenia z chodników odwadniających wykonanych w po-
kładzie II węgla brunatnego Oddziału KWB Turów 
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Fotografia 5 Praca KWB Turów w warunkach zimowych 

 
Źródło: Zasoby własne, fot. Marek Zając  

2.5.7. Ryzyko dla przedsięwzięcia związane ze zmianą klimatu 

Wyniki wspólnego polsko-niemieckiego projektu Neymo7 zrealizowanego przez IMGW-PIB we Wrocławiu 

oraz LfULG8 w Dreźnie wskazują, że do połowy obecnego wieku tendencje zmian klimatycznych na anali-

zowanym obszarze będą trudne do uchwycenia. Jednakże w dalszej perspektywie czasowej (w latach 2071-

2100), już po założonym okresie likwidacji Kopalni, prognozowane trendy wskazują (w zależności od sce-

nariusza) na: 

- nieznaczny (1%) do ok. 12% spadek ilości opadów w półroczu letnim, który nie będzie 

rekompensowany w trakcie półrocza zimowego, 

- średni roczny wzrost temperatury od 1°C do nawet 3,7°C, 

- średnioroczny wzrost usłonecznienia od ok. 80 h do nawet 300 h i powiązany z nim wzrost 

parowania od ok. 30 mm do nawet 110 mm, 

- malejący klimatyczny bilans wodny, powiązany z ilością opadów oraz wzrostem parowania, 

od 50 mm do 200 mm. 

Podobne tendencje uwzględnia projekt KLIMADA, w ramach którego powstał strategiczny plan adaptacji 

dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, w tym również dla sektora górniczego. Uwarun-

kowania te będą miały znaczenie dla okresu rekultywacji końcowej Kopalni i projektując jej wykonanie na-

leży uwzględnić zaktualizowane trendy klimatyczne – szczególnie zaś bilans wody w górnym dorzeczu 

Nysy Łużyckiej. 

                                                                    
7 https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/neymo/strona_projektu_NEYMO.htm 
8 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: https://www.smul.sachsen.de/lfulg/ 
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2.6. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń 

Z odkrywkową eksploatacją złoża węgla brunatnego związane są emisje następujących rodzajów substan-

cji i energii: wody kopalniane, ścieki przemysłowe i deszczowo-roztopowe, ścieki bytowe, hałas, pola elek-

tromagnetyczne, zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, odpady i światło.  

2.6.1. Wody kopalniane, ścieki przemysłowe i deszczowo-roztopowe 

Kopalnia działa na podstawie uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przez Marszałka Woje-

wództwa Dolnośląskiego lub Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospo-

darstwa Wodnego Wody Polskie, które będą obowiązywały także częściowo w okresie planowanej konty-

nuacji eksploatacji złoża: 

- na odwodnienie zakładu górniczego KWB Turów, DOW-S-VI.7322.5.2013.HB z dnia 02.09.2013 r., 

ważna do 01.09.2033 r.; 

- na wprowadzanie do rzeki Nysy Łużyckiej (w km 188 +590) wód z 5-ciu studni głębinowych, DOW-

S-VI.7322.40.2016.AC z dnia 30.12.2016 roku, ważna do 30.12.2026 r.; 

- na wprowadzanie do potoku Ślad wód z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni oraz wprowadza-

nie nadmiaru wód z opadów ekstremalnych do rzeki Miedzianki, DOW-S-VI.7322.47.2014.Mok 

z dnia 02.07.2015 r., ważna do 02.07.2025 r.; 

- na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przedpola 

wschodniego odkrywki, zgromadzonych i oczyszczanych w zbiorniku A do potoku Ślad w km 

2+844, DOW-S.VI.7322.20.2012.DM z dnia 21.12.2012 r., ważna do 20.12.2022 r. 

- na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód tj. wprowadzanie oczyszczonych 

wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska kopalni do rzeki Nysy Łużyckiej w km 188+880, 

WR.RUZ.421.146.2018.ER z dn. 23.05.2019 r., ważna do 2029 r. 

- na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków do wód tj. wprowadzanie oczyszczonych 

wód pochodzących z odwodnienia wyrobiska kopalni do potoku Biedrzychówka w km 2+230, 

WR.RUZ.421.102.2018.ER z dnia 21.05.2019 r., ważne do 2029 r. 

Wody kopalniane pochodzące z odwadniania wgłębnego i powierzchniowego odprowadzane są do odbior-

ników zewnętrznych w sąsiedztwie wyrobiska odkrywkowego (rzeki, potoki). Zanim do nich trafią zostają 

oczyszczane w oczyszczalniach wód kopalnianych lub zbiornikach-osadnikach. Wyjątkiem od tej reguły 

jest część wód podziemnych pochodzących z odwadniania studziennego, która nie wymagają oczyszcza-

nia i jako wody czyste jest odprowadzana bezpośrednio do cieków powierzchniowych. 

Obecnie Kopalnia Turów posiada trzy oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne wód kopalnianych: nad Nysą 

Łużycką, Potokiem Ślad oraz nad Potokiem Biedrzychówka (Nowa Biedrzychówka). W oczyszczalniach 

tych w 2018 roku oczyszczono następujące ilości wód kopalnianych: 

- oczyszczalnia nad Nysą Łużycką   1 054 750 m³ 

- oczyszczalnia nad potokiem Ślad   1 698 624 m³ 

- oczyszczalnia nad potokiem Biedrzychówka  5 704 788 m³ 
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Zgodnie z ww. pozwoleniami wodnoprawnymi wymagania jakościowe dla wód kopalnianych odprowa-

dzanych do odbiorników zewnętrznych nie przekraczają następującego zakresu wskaźników: 

- zawiesina ogólna   ≤ 35 mg/dm³ 

      ≤ 100 mg/dm³ (dla wód opadowych) 

- odczyn    pH 6,5-9,0 

- suma chlorków i siarczanów  ≤ 1500 mg/dm³  

- węglowodory ropopochodne  ≤ 15 mg/l (dla wód opadowych) 

Oczyszczalnie nad Potokiem Ślad i Potokiem Biedrzychówka wyposażone są w technologię oczyszczania 

Actiflo przyśpieszającą i zwiększającą skuteczność oczyszczania z zawiesiny. 

Odbiornikami zewnętrznymi wód z odwodnienia Kopalni są Nysa Łużycka, rów R-1 i potok Biedrzychówka 

- prawobrzeżne dopływy Nysy Łużyckiej oraz potok Ślad (Jaśnica) - lewobrzeżny dopływ Miedzianki. 

Kopalnia Turów odprowadza do cieków powierzchniowych wody pochodzące z odwodnienia odkrywki 

w ilościach nieprzekraczających ilości określonych w obowiązujących pozwoleniach wodnoprawnych 

na szczególne korzystanie z wód. Termin obowiązywania tych pozwoleń nie jest związany z terminem ob-

owiązywania obecnej koncesji, a więc warunki korzystania z wód określone w pozwoleniach wodnopraw-

nych będą dotyczyły również okresu kontynuacji eksploatacji. 

Przed 2020r. na oczyszczalni nad Potokiem Ślad planowane jest oddanie stacji odwadniania osadów. 

Obecnie trwają prace budowlane. 

Ścieki przemysłowe i deszczowo-roztopowe z terenów sortowni i rozdzielni węgla oczyszczane są przez 

zakładową mechaniczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków, a następnie odprowadzane do Miedzianki, 

zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie  nr WR.RUZ.421.69.2018.KTB z dnia 19.12.2018 roku ważną 10 lat9. Ilość oczysz-

czonych ścieków odprowadzanych z sortowni i rozdzielni węgla w 2018 roku wyniosła 9 188 m³. 

Na terenie KWB Turów funkcjonuje również myjnia krążników – instalacja ta jest urządzeniem stacjonar-

nym i służy do mycia elementów wykorzystywanych w przenośnikach taśmowych. Instalacja ta pracuje 

w obiegu zamkniętym przy użyciu wody i odpowiednich środków chemicznych. Ścieki technologiczne 

z mycia krążników trafiają do podziemnego szczelnego zbiornika żelbetowego, który jest regularnie czysz-

czony przez uprawniony podmiot.  

Kopalnia zobowiązana jest do prowadzenia pomiarów jakości wód odprowadzanych z odwodnienia w za-

kresie wymienionym w pozwoleniach wodnoprawnych i z częstotliwością zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami (Rozdział 2.6.8.). 

 

                                                                    
9  Poprzednia decyzja wydana została przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego znak sprawy DM-
Ś/AC/6220-94/73-III/08 z dnia 17.03.2009 r. 
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2.6.2. Ścieki bytowe 

Oczyszczone ścieki bytowe odprowadzane są przez Kopalnię do cieków naturalnych głównie przez cen-

tralną oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną Ośrodka Administracyjno-Usługowego (OAU) i mecha-

niczno-biologiczną oczyszczalnię typu OSA-2 dla zaplecza V pochylni. Gospodarka ściekowa prowadzona 

jest w oparciu o decyzję Starosty Zgorzeleckiego znak BS.6341.2.25.2014.4 z dnia 11 sierpnia 2014 roku 

ważną do 31 lipca 2024 roku na wprowadzanie do rzeki Miedzianki oczyszczonych ścieków bytowych 

z Ośrodka Administracyjno-Usługowego oraz na podstawie decyzji Starosty Zgorzeleckiego 

BS 6341.2.15.2013.4 z dnia 30.07.2013 roku i BS.6341.2.15.2013.6 z dnia 8.10.2013 roku ważnych 

do 30.06.2023 roku na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z zapleczy administracyjno-so-

cjalnych rejonu V pochylni. 

Ilość odprowadzonych oczyszczonych ścieków bytowych w 2016 roku wyniosła: 

- z oczyszczalni OAU 75 905 m³, 

- z oczyszczalni OSA-2 37 800 m³. 

Ponadto ścieki bytowe z części terenów zapleczy Kopalni odprowadzane są także do oczyszczalni gminnej 

w Bogatyni. W 2018 r. odprowadzono do niej 2195 m³ ścieków. 

2.6.3. Hałas 

Do istotnych źródeł hałasu decydujących o stanie środowiska akustycznego na terenach wokół Kopalni 

należą: 

- elementy układu KTZ w obrębie wyrobiska górniczego: podstawowe maszyny górnicze - koparki, 

zwałowarki i przeładowarki, przenośniki taśmowe i ich stacje napędowe, 

- maszyny i przenośniki zasobnika węglowego zlokalizowane w części północnej terenu Kopalni. 

Dla KWB Turów określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu emitowanego z jej terenu również w na-

stępujących decyzjach administracyjnych: 

1) Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 stycznia 2006 roku, znak SR.III.6611/12/GI/05/06 ustala-

jąca poziomy hałasu przenikającego z terenu Kopalni podczas normalnej pracy na tereny chronione 

przed hałasem w wysokości: 

- 55 dB dla pory dziennej (godz. 6:00 - 22:00), 

- 45 dB dla pory nocnej (godz. 22:00 - 6:00), 

dla terenów zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi (ul. Konrada 7b na 

osiedlu Zatonie); 

2) Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku, znak DM-S.IV.7652-

6/10, Ldz. IV/GI/7652-6/675-III/10, ustalająca dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego z terenu 

kopalni do środowiska w wysokości: 

- 55 dB dla pory dziennej (godz. 6:00 - 22:00), 

- 45 dB dla pory nocnej (godz. 22:00 - 6:00), 

dla posesji położonych przy ul. Włókienniczej 21 oraz przy ul. Turowskiej 67 i 71 w Bogatyni. 

Zmiany emisji hałasu w latach kontynuacji eksploatacji, czyli 2020 – 2044 będą wynikały przede wszystkim 

z przemieszczania frontów wydobycia węgla oraz zwałowania nadkładu. Zasadniczy system transportowy 

pozostanie bez zmian lokalizacyjnych, różnice mogą wynikać ze zmian w intensywności transportu węgla.  
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2.6.4. Pola elektromagnetyczne 

Pomiary PEM (pól elektromagnetycznych) w środowisku prowadzone są przez WIOŚ w ramach monito-

ringu środowiska, zgodnie z obowiązującym prawem. W 2014 r. i w 2017 r. były one wykonane m.in. w Bo-

gatyni oraz Zatoniu, w 2012 r. i 2015 r. m.in. w Sieniawce i w żadnych pomiarach nie stwierdzono przekro-

czeń wartości dopuszczalnych10. 

Maszyny górnicze zasilane są energią elektryczną, w związku z tym na terenie Kopalni funkcjonuje rozbu-

dowana sieć elektroenergetyczna. Eksploatowanych jest 26 stacji elektroenergetycznych, z czego 23 sta-

cje o napięciu 20/6 kV, 2 stacje o napięciu 110/20 kV własności Kopalni (RT-394 i RT – 396) oraz 1 stacja 

110/20 kV własności Tauron Dystrybucja (R-312).  

Stacje elektroenergetyczne, w których poprzez transformacje zmieniane są napięcia i rozdzielany jest roz-

pływ energii elektrycznej pomiędzy liniami mają zróżnicowany wpływ na środowisko zależący od napięcia 

znamionowego. I tak stacje o napięciu znamionowym mniejszym niż 110 kV nie stanowią istotnych źródeł 

emisji promieniowania elektromagnetycznego i z tego powodu nie kwalifikują się do przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem ooś. Natomiast stacje elektroener-

getyczne o napięciu od 110 kV, kwalifikują się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-

ływać na środowisko, ponieważ ich eksploatacja może nie być obojętna dla zdrowia ludzi. Promieniowanie 

elektromagnetyczne nie przenika przez osłony takie jak: izolacje i ściany, więc stacje zabudowane w bu-

dynkach nie wywierają wpływu na środowisko. Wszystkie stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć 

są budowane na otwartym terenie i podlegają weryfikacji pod kątem ich wpływu na zdrowie ludzi.  

Emisja promieniowania elektromagnetycznego występuje wyłącznie w czasie pracy urządzeń elektroener-

getycznych, a zasięg jej oddziaływania jest bardzo ograniczony. Dlatego skutecznym sposobem zabezpie-

czania się przed ich wpływem jest grodzenie terenu stacji elektroenergetycznej w taki sposób, aby zasięg 

oddziaływania pola elektromagnetycznego zamykał się w granicach ogrodzonego terenu. Poza nim nie 

występują pola elektryczne i magnetyczne o wartościach zbliżonych do dopuszczalnych (Różycki S., 2011). 

Poza stacjami, jednakże należy także mieć na uwadze oddziaływanie linii napowietrznych, szczególnie 

w obszarze ograniczonym pierwszą konstrukcją wsporczą zlokalizowaną poza terenem stacji. Właśnie 

w tych miejscach wyprowadzeń linii napowietrznych wysokiego napięcia (110 kV) należy spodziewać się 

najwyższych wartości natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, mierzonych poza ogrodzeniem roz-

dzielni. W 2004 r. na potrzeby weryfikacji oddziaływania elektromagnetycznego rozdzielni zlokalizowa-

nych na terenie Kopalni i potrzeby uzyskiwania ewentualnych pozwoleń administracyjnych wynikających 

z emisji, wykonane zostały pomiary pola elektrycznego i magnetycznego w otoczeniu stacji 110 kV (Jawor-

ski M., Szuba M., 2004). Znaczne odległości od ogrodzenia wszystkich urządzeń zainstalowanych na tere-

nie stacji (oszynowanie, aparatura łączeniowa), będących źródłem promieniowania elektromagnetycz-

nego, sprawiają, że poza ogrodzeniem zarejestrowane pola są bardzo niskie. Przy maksymalnie nieko-

rzystnych warunkach pracy linii wchodzących na teren stacji (pomiary wykonane były pod liniami) natęże-

nie pola elektrycznego nie przekroczyło wartości 1,4 kV/m, a natężenie pola magnetycznego nie przekro-

czyło wartości 25,9 A/m. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

                                                                    
10 http://www.wroclaw.pios.gov.pl/index.php/monitoring-srodowiska/promieniowanie-elektromagne-
tyczne/pomiary-i-oceny/ - dostęp 09.05.2018 r., godz. 11.30, dostęp 15.05.2019 r., godz. 12:19 
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wartości dopuszczalne wynoszą odpowiednio: 10 kV/m oraz 60 A/m i dotyczą miejsc dostępnych dla lud-

ności lub zabudowy mieszkaniowej.  

Ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych rozdzielnie zlokalizowane na terenie Ko-

palni nie stanowią zagrożenia dla środowiska i dla zdrowia ludzi. Rozprowadzone na terenie KWBT: izolo-

wane kable do poszczególnych maszyn i sieci elektryczne oraz rozdzielnie o małych napięciach (np. na ta-

śmociągach, oczyszczalniach, budynkach także nie stwarzają zagrożenia dla ludzi i środowiska. Na terenie 

KWBT nie ma obszarów wyznaczonych pod zabudowę mieszkaniową ani obszarów dostępnych dla ludno-

ści, więc oddziaływania pól elektromagnetycznych nie będą stanowiły zagrożenia dla zdrowia ludzi i śro-

dowiska. 

Natomiast w celu weryfikacji wpływu promieniowania elektromagnetycznego na pracowników (BHP) pro-

wadzone są pomiary zlecane przez Kopalnię. Ostatnie wykonano przez akredytowane laboratorium ba-

dawcze w 2015 r. dla rozdzielni napowietrznej energetycznej RT-396 wokół linii i urządzeń 110 kV w miej-

scach, w których mogą przebywać pracownicy (Maćkowiak R., Wachowiak J., 2015). Na ich postawie usta-

lono granice stref ochronnych o odpowiednio dobranym czasie przebywania pracowników.  

W przypadku stacji elektroenergetycznych generowany jest także hałas, który emitują transformatory. Po-

łożenie stacji w otoczeniu przemysłowym, z daleka od obszarów zabudowy, powoduje, że nie stanowi 

on zagrożenia dla zdrowia ludzi. 

Rozwój eksploatacji złoża węgla będzie wymagał przebudowy sieci elektroenergetycznej w celu jej dosto-

sowania do postępu robót, jednakże nie przewiduje się zmiany lokalizacji stacji elektroenergetycznych.  

Emisje promieniowania elektromagnetycznego związanego z działalnością Kopalni, zarówno obecnie, jak 

i w okresie kontynuacji eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie są i nie będą znaczącymi oddziały-

waniami na środowisko. 

2.6.5. Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe  

Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Kopalni stanowią: 

1. Emisja zorganizowana:  

a) Instalacja do obróbki drewna - w stolarni prowadzone są prace stolarskie na potrzeby własne. In-

stalacja wyposażona jest w piłę tarczową, piłę taśmową, szlifierkę trzywalcową, strugarki, wyrów-

niarki i frezarki. Każde urządzenie posiada odciąg oddolny zapylonego powietrza, które kierowane 

jest na zewnątrz do cyklonu z zasobnikiem na trociny. Zadaszony wylot cyklonu stanowi emitor 

St-1. Emitowane zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10; 

b) Instalacja do cięcia blach wypalarkami - krajalnia blach zlokalizowana jest w hali na oddziale R-4. 

Procesy cięcia blach prowadzone są przy użyciu wypalarek. Stanowiska z wypalarkami są wypo-

sażone w odciągi miejscowe. Zanieczyszczone powietrze poprzez instalację odpylającą kierowane 

jest do zadaszonego emitora Wp-1 przez filtr blokowy modułowy FB-M/24 firmy PATRON. Emito-

wane zanieczyszczenia: pył zawieszony PM 10, tlenki azotu, żelazo, mangan; 

c) Instalacja do spawania metali - na terenie Kopalni w oddziałach ruchowych znajdują się stanowi-

ska spawalnicze do spawania elektrycznego przy użyciu elektrod, oraz drutu spawalniczego. Część 

stanowisk wyposażona jest w mobilne urządzenia oczyszczające (typu PEFO), które po oczyszcze-

niu powietrza wprowadzają je z powrotem do hali. Spawanie odbywa się również na zewnątrz hal. 
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Pozostałe stanowiska spawalnicze wyposażone są w typowe okapy, które odprowadzają zanie-

czyszczone powietrze emitorami punktowymi o wylotach bocznych lub zadaszonych, na zewnątrz 

pomieszczeń. W skład instalacji wchodzi 10 stanowisk spawalniczych Sp-1, Sp-2, Sp-3, Sp-4, Sp-5, 

Sp-6, Sp-7, Sp-8, Sp-9, Sp-10. Emitowane zanieczyszczenia: pył zawieszony PM 10, tlenki azotu, 

tlenek węgla, żelazo, mangan, fluor, tytan, chrom (VI), nikiel. Wielkości emisji zorganizowanej za-

nieczyszczeń są nieznaczne. 

2. Emisja niezorganizowana: 

a) występuje w obrębie ciągów technologicznych układu KTZ, dróg kopalnianych, podczas pracy ma-

szyn podstawowych, na przesypach przenośników; 

b) jest również wynikiem erozji wietrznej pyłu z czynnej powierzchni zwałowiska nadkładu oraz z po-

wierzchni odkrywki; 

c) powstaje przy pracach spawalniczych, malarskich itp. prowadzonych na terenie odkrywki. 

KWB Turów posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza zgodnie z decyzją Mar-

szałka Województwa Dolnośląskiego znak DOW-S-IV.7221.5.2017.AKI z dnia 1.09.2017 roku. Pozwolenie 

jest ważne do dnia 1.09.2027 roku. Emisje zorganizowane pochodzą z procesów i źródeł związanych z funk-

cjonowaniem zaplecza technicznego zakładu górniczego. 

W latach 2013 - 2018 roku wprowadzono do powietrza atmosferycznego ze źródeł emisji zorganizowanej 

ilości substancji zestawione tabelarycznie (Tabela 5). 

Tabela 5 Emisja ze źródeł zorganizowanych na terenie KWB Turów w latach 2013 - 2018 

Substancja [kg] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tlenek węgla (CO) 34,11 30,35 24,42 20,02 6,93 2,54 

Tlenki azotu (NOx) 10,21 8,56 7,46 7,20 5,699 4,08 

Pył 121,24 322,22 239,76 233,03 243,86 299,65 

Węglowodory alifatyczne 57,86 17,87 - - - - 

Węglowodory aromatyczne 419,55 114,09 17,29 - - - 

Ketony i ich pochodne 7,83 2,48 3,57 - - - 

Pierwiastki metaliczne i ich związki 0,15 0,13 0,12 0,11 0,5 1,61 

Mangan 0,15 0,13 0,12 0,11 0,0033 0,0105 

Ditlenek siarki 0,50 0,00 0,00 0,00 - - 

Alkohole alifatyczne i ich pochodne 14,54 4,58 6,62 0,00 - - 

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne 0,18 0,00 0,00 0,00 - - 

Źródło: opracowanie własne  

Oddzielne zagadnienie stanowi niezorganizowana emisja pyłu, która jest najbardziej istotna w górnictwie 

odkrywkowym. W KWB Turów związana jest ona z procesami technologicznymi (urabianie, transport 

i zwałowanie urobku), odzyskiem odpadów paleniskowych, magazynowaniem węgla (zasobnik węglowy) 

oraz detaliczną sprzedażą węgla (plac węglowy). Dopełnia ją emisja z odkrytych, pozbawionych roślinności 

powierzchni, będąca efektem wpływu warunków atmosferycznych (erozji wietrznej). Emisje niezorganizo-

wane nie podlegają pozwoleniom.  

Intensywność emisji związanej z pracami górniczymi uzależniona jest od stosowanej technologii urabiania 

złoża, systemu transportowego, technologii zwałowania. Źródłami emisji są maszyny górnicze, przeno-

śniki taśmowe ze stacjami przesypowymi oraz place magazynowe, manewrowe i drogi zakładowe. 
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Emisja wtórna związana z wyrobiskiem górniczym zależy od podatności materiału na erozję wietrzną. Py-

lenie na skutek działania wiatru następuje, gdy prędkość wiatru przekracza pewną progową wartość zwaną 

prędkością graniczną porywania ziaren pyłu - jest to prędkość wiatru w kilkucentymetrowej warstwie at-

mosfery bezpośrednio nad powierzchnią gruntu. Zjawisko to jest charakterystyczne głównie dla okresu 

letniego, gdy mamy do czynienia z suchą i pozbawioną roślinności powierzchnią gruntu, ale także wystę-

puje w okresach suchych, mroźnych i bezśnieżnych zim. Poza wilgotnością pyłu i prędkością wiatru na in-

tensywność pylenia wpływają również: aerodynamiczna średnica zastępcza ziaren pyłu, ich kształt, gę-

stość właściwa pyłu, siły adhezji wiążące ziarna z podłożem, zespół czynników atmosferycznych (w tym 

temperatura i wilgotność powietrza, turbulencje i czas ich trwania) oraz ukształtowanie i wyniesienie te-

renu. W przypadku wyrobiska Kopalni Turów jakość podłoża jest bardzo zróżnicowana - występują obszary 

urabiania węgla brunatnego, zwałowania nadkładu oraz obszary zwałowania mieszaniny odpadów paleni-

skowych z nadkładem. Zasięg emisji pyłu z wyrobiska górniczego zależy od naturalnej wymiany powietrza 

w odkrywce i warunków meteorologicznych. Wymiana ta wykazuje ścisły związek ze stanem równowagi 

atmosfery na obszarze wyrobiska i poza nim. 

Zmiany emisji zanieczyszczeń do powietrza w zakładanych latach kontynuacji eksploatacji, czyli 2020 – 

2044 będą wynikały przede wszystkim z przemieszczania frontów wydobycia węgla, zwałowania nadkładu 

a także zmian intensywności wydobycia węgla i zwałowania nadkładu. 

2.6.6. Odpady 

KWB Turów prowadzi gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie uzyski-

wanych decyzji administracyjnych: 

Decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2017 r. z późn. zm. (znak sprawy: 

DOW-S-V.7221.56.2017.KM). Stanowi ona pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w wyniku 

eksploatacji instalacji zlokalizowanych na terenie KWB Turów.  

Ilości odpadów, jakie powstały na terenie KWB Turów w latach 2013 – 2018 zebrano w tabeli poniżej (Ta-

bela 6). 

Tabela 6 Ilości odpadów w KWB Turów w latach 2013 – 2018 

Rok Ilość odpadów (Mg) 

2013 10 821,37  
2014 13 145,68  
2015 9 894,61 
2016 13 671,39 
2017 17 806,46 
2018 24 200,14 

Źródło: opracowanie własne  

Wyżej wymienione pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa jako maksymalną dopuszczalną ilość od-

padów rocznie – 35 688,95 Mg. Pozwoleniem zostały objęte następujące instalacje: 

1. Instalacja do wydobywania i transportu kopaliny wraz z nadkładem i zwałowania nadkładu; 

2. Oczyszczalnie ścieków socjalno-bytowych; 

3. Oczyszczalnie wód kopalnianych; 

4. Stacjonarne urządzenia i maszyny do obróbki elementów drewnianych; 
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5. Stacjonarne urządzenia i stanowiska spawalnicze; 

6. Stacjonarne urządzenia i maszyny do obróbki metali; 

7. Myjnia krążników; 

8. Stacja paliw. 

Pozwolenie określa rodzaje (wraz z kodami) i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku, 

sposoby i miejsca magazynowania odpadów oraz sposoby dalszego gospodarowania. Ujęto w nim także 

podstawowy skład chemiczny, właściwości oraz źródła powstawania odpadów niebezpiecznych oraz in-

nych niż niebezpieczne przewidzianych do wytwarzania w związku z eksploatacją instalacji zlokalizowa-

nych na terenie KWB Turów. W posiadanym pozwoleniu nie ujęto – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

– odpadów niezwiązanych z eksploatacją instalacji, na terenie KWB Turów obowiązuje jednak jeden sys-

tem postępowania z odpadami, zgodny z wymaganiami ochrony środowiska w tym zakresie.  

W KWB Turów powstają zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Wśród odpadów 

niebezpiecznych największe ilości przypadają na zużyte oleje hydrauliczne, silnikowe i smary, odpadowe 

emulsje i roztwory, sorbenty oraz opakowania zawierające ich pozostałości, a także odpady zawierające 

ropę naftową lub jej produkty (kody: 13 01 13*, 13 02 08*, ex 13 02 08*, 13 03 10*, 15 01 10*, 15 01 11*, 

15 02 02*, 16 01 07*, 16 02 13*). Wśród odpadów innych niż niebezpieczne można wyróżnić na przykład: 

metale żelazne i nieżelazne, zużyte opony, trociny, wióry i ścinki drewna, urządzenia oraz różnego rodzaju 

opakowania, a także osady z osadników wód kopalnianych, skratki, ustabilizowane komunalne osady ście-

kowe i zawartość piaskowników.  

Odpady są na terenie Kopalni magazynowane selektywnie w sposób zależny od rodzaju odpadu. I tak, oleje 

odpadowe magazynowane są w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach, beczkach, cyster-

nach lub stalowych zbiornikach, wykonanych z materiałów co najmniej trudno zapalnych, odpornych na 

działanie olejów odpadowych, odprowadzających ładunki elektryczności statycznej, wyposażonych 

w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. Opakowania po odpadach niebezpiecznych 

mogą być magazynowane w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, wykonanych z materiałów odpor-

nych na działanie składników zawartych w tych odpadach. Odpady niebezpieczne muszą być magazyno-

wane w miejscu zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposa-

żonym w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów. Takie miejsca na terenie KWB Turów 

znajdują się w Magazynie Paliw i Olejów oraz w Magazynie Głównym. Odpady inne niż niebezpieczne ma-

gazynowane są w kontenerach, pojemnikach, grubych workach z tworzywa sztucznego lub luzem w spo-

sób uporządkowany. 

Magazyn Paliw i Olejów znajduje się na terenie stacji paliw – jest to stanowisko do zbiórki i magazynowania 

odpadowych olejów. Stanowisko jest zadaszone, pojemniki stoją w wannie odciekowej. Na stanowisku 

są cztery zbiorniki dwupłaszczowe o pojemności po 2500 m³ każdy. Zbiorniki posiadają sygnalizację napeł-

nienia. W każdym zbiorniku znajduje się inny rodzaj odpadowych olejów przyjmowanych z poszczególnych 

oddziałów KWB Turów. 

Magazyn Główny Odpadów składa się z dwóch hali magazynowych (hala 1 i hala 2) oraz utwardzonego 

placu betonowego. Obie hale stanowią zamknięte pomieszczenia o konstrukcji stalowej zadaszonej. 

Wstęp do nich posiadają tylko uprawnieni pracownicy. W hali 1, w jednej części, w boksach, gromadzone 
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są odpady w postaci tworzyw sztucznych, zużytych urządzeń itp. W drugiej wydzielonej części w specjal-

nych szafkach lub kontenerach magazynowane są odpady niebezpieczne. W hali 2 gromadzony jest złom 

metali żelaznych i nieżelaznych. Na utwardzonym placu betonowym magazynowane są w betonowych 

boksach, odpady gumowe w postaci krążków gumowych, taśm, ścinków opon, dętek, węży, itp. 

Osady z osadników wód kopalnianych i ustabilizowane komunalne osady ściekowe, zgodnie z decyzją, ma-

gazynowane są w wyznaczonych miejscach na terenie wyrobiska, pod wiatą osadową oraz w poletkach 

osadowych na terenie oczyszczalniOSA-2 i OAU. Skratki i zawartość piaskowników magazynowana jest 

w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni ścieków OSA-2 i OAU.  

Wszystkie miejsca magazynowania odpadów na terenie KWB Turów są oznaczone i zabezpieczone przed 

dostępem osób postronnych.  

Działania na rzecz gospodarki odpadami koncentrują się na właściwej segregacji odpadów, ich magazyno-

waniu zgodnie z przepisami a następnie przekazywaniu odpadów do zagospodarowywania uprawnionym 

odbiorcom oraz na prowadzeniu ich odzysku na terenie Kopalni w oparciu o obowiązujące decyzje i prze-

pisy. Odpady podlegające ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są przekazywane 

prowadzącemu odpowiedni zakład przetwarzania. 

Odzysk w procesie R-5 prowadzony jest w oparciu o decyzję nr O 87/2014 Marszałka Województwa Dol-

nośląskiego z dnia 21 listopada 2014 r. z póź.zm. (znak sprawy: DOW-S-V.7244.49.2014.MK) na prze-

twarzanie odpadów w procesie polegającym na wypełnieniu odpadami innymi niż niebezpieczne terenów 

niekorzystnie przekształconych (wyrobiska Kopalni). Zgodnie z warunkami określonymi w decyzji KWT 

prowadzi odzysk odpadów budowlanych z grupy 17 oraz odpadów o kodach ex 10 01 80 i ex 10 01 82. Układ 

do odzysku odpadów o kodzie ex 10 01 82 stanowią zwałowarki nadkładu wraz z przenośnikami taśmo-

wymi. Proces odzysku tych odpadów polega na zmieszaniu ich z nadkładem a następnie wykorzystaniu 

powstałej mieszaniny w procesie zwałowania wewnętrznego.  

Odzysk odpadów o kodzie ex 19 08 99 (odpady z osadników kopalnianych) odbywa się poprzez recykling 

lub odzysk innych materiałów nieorganicznych wykorzystywanych następnie w profilaktyce przeciwpoża-

rowej, budowy korków izolacyjnych oraz wzmacniania i stabilizacji wyrobiska poprzez ich wprowadzenie. 

Warunki te określa decyzja Starosty Zgorzeleckiego z dnia 28 lipca 2016 r. (znak sprawy: 

BS.6233.13.2016.3). Zdefiniowano w niej także warunki odzysku odpadów o kodach: 02 07 01 (odpady 

z gospodarki leśnej) i ex 03 01 05 (trociny, wióry, ścinki, drewno, inne niż wymienione w 03 01 04) oraz 

19 08 05 (ustabilizowane odpady komunalne) w procesie R-10 polegającym na obróbce na powierzchni 

ziemi przynoszącej korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska. Po przetworzeniu odpady te wy-

korzystywane są do rekultywacji zwałowiska wewnętrznego Kopalni.  

Podczas kontynuacji eksploatacji KWB Turów gospodarka odpadami będzie prowadzona w oparciu o po-

siadane pozwolenia lub uzyskane nowe decyzje. Emisja odpadów z instalacji jest oddziaływaniem w pełni 

kontrolowanym przez Kopalnię, uporządkowanym i prowadzonym prawidłowo, zgodnie z otrzymanymi 

decyzjami administracyjnymi. Na etapie kontynuacji eksploatacji nie będzie ono stanowiło znaczącego 

wpływu na środowisko. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

55 
Bogatynia, lipiec 2019 

2.6.7. Światło 

W nocy oświetlone są w Kopalni następujące obiekty: 

- drogi (poza odkrywką), 

- place autobusowe i koordynacji, 

- zaplecza, 

- magazyny, 

- maszyny podstawowe, 

- stacje napędowe przenośników, 

- zasobnik węglowy i rejon sortowni, 

- stacje elektroenergetyczne. 

Sterowanie oświetleniem jest zautomatyzowane z możliwością ręcznego załączania/wyłączania. 

Źródła oświetlenia stanowią: 

- lampy LED (wszystkie nowo budowane i modernizowane obiekty), 

- żarówki, 

- lampy rtęciowe, 

- lampy sodowe, 

- lampy metalohalogenkowe. 

 

Fotografia 6 Oświetlona zwałowarka na terenie KWB Turów 

 
Źródło: Zasoby własne, fot. Henryk Wiekliński 
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Wprowadzenie źródeł światła typu LED (dla oświetlenia miejsca urabiania) daje możliwość jego wyłączania 

w momencie postoju maszyny, awarii czy każdorazowego opuszczenia kabiny przez operatora. Wykorzy-

stanie starszego systemu opartego na pracy opraw oświetleniowych ze źródłem światła wyładowczym so-

dowym lub metalohalogenkowym nie dawało takiej możliwości – ze względu na uwarunkowania tech-

niczne lampy te musiały być włączone w godzinach pracy bez przerw.   

 

Fotografia 7 Wysięgnik koła czerpakowego koparki po wprowadzeniu oświetlania LED (oświetlenie to daje możli-
wość wyłączenia podczas postoju maszyny). Zdjęcie po lewej stronie - miejsce urabiania podczas pracy koparki 
oświetlone reflektorami LED, zdjęcie po prawej stronie - to samo miejsce podczas postoju koparki – oświetlenie 
LED wyłączone. 

  
Źródło: Zasoby własne, fot. Henryk Wiekliński 

2.6.8. Badania wpływu Kopalni na środowisko 

Obowiązek prowadzenia pomiarów wpływu Kopalni na poszczególne komponenty środowiska określony 

jest w decyzjach administracyjnych otrzymywanych przez Kopalnię lub wprost z przepisów obowiązują-

cego prawa (m.in. z prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego czy prawa wodnego). 

Badania wykonywane są przez akredytowane firmy zewnętrzne a ich wyniki przechowywane w Kopalni 

zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentacji bądź przekazywane do organów administracji – zgodnie 

z wymaganiami otrzymanych decyzji. Ponadto badania wpływu odwodnienia odkrywki na poziomy wodo-

nośne wynikają z porozumień międzynarodowych. Lokalizacja punktów monitoringu prowadzonego przez 

Kopalnię wskazana jest na mapie (Rysunek 12).  
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Badania hydrogeologiczne 

Badania te prowadzone są w sieci międzynarodowego monitoringu hydrogeologicznego. Łącznie, dwa 

razy do roku, monitorowanych jest około 160 piezometrów, z czego trzy punkty pomiarowe są wspólne 

dla sieci monitoringu polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego. Liczba monitorowanych piezometrów 

ulega nieznacznym wahaniom wskutek ich awarii (kolmatacja, utrata szczelności) oraz budowie nowych. 

Roczne zmiany w ilości opomiarowanych piezometrów w ramach wspólnego międzynarodowego monito-

ringu nie przekraczają kilku procent.  

Podstawowym aktem prawnym normalizującym zasady współpracy polsko-czeskiej na wodach granicz-

nych jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy 

na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej (do 2016 roku Umowa między Rządem Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Czechosłowackiej o gospodarce wodnej na wodach gra-

nicznych) oraz zawarte na jej podstawie porozumienia szczegółowe. Zgodnie z tą umową raz w roku od-

bywają się rokowania Pełnomocników Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej 

do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych. 

Dla prowadzenia bezpośredniej współpracy na wodach granicznych Pełnomocnicy powołali grupy robo-

cze: 

- Grupa HyP – ds. hydrologii i osłony powodziowej, 

- Grupa pl – ds. planowania na wodach granicznych, 

- Grupa R – ds. utrzymania wód powierzchniowych. 

Grupa HyP, oprócz zagadnień wymienionych wyżej, zajmuje się również koordynacją spraw dotyczących 

zagadnień hydrogeologicznych na wodach granicznych. W ramach tej Grupy działał Zespół Ekspertów Hy-

drogeologów dla rejonu wpływu KWB Turów. Zespół ten zajmował się określeniem wpływu odwodnienia 

wgłębnego Kopalni na teren Czech (rejon Hrádka n/Nisou). Zespół ten zawiesił swoja działalność w 2005 

roku, ale kontynuowane były rozpoczęte w 1997 roku wspólne pomiary piezometryczne po obu stronach 

granicy z częstotliwością 2 razy w roku Dotychczas wykonano ponad 40 serii pomiarowych.  

W 2016 roku powołano Zespół Ekspertów Hydrogeologów ds. oddziaływania KWB Turów na teren Repu-

bliki Czeskiej. Współpraca ze stroną czeską jest kontynuowana. Ostatnia narada Grupy HyP miała miejsce 

w dniach 10-13 czerwca 2019 r. W bieżącym roku ustalono, że do sieci monitoringu polsko-czeskiego włą-

czone zostanie dodatkowe 5 otworów pomiarowych.  

Głównym aktem prawnym normalizującym zasady współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospo-

darki wodnej jest Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy 

w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisana w dn. 19.05.1992 r. w Warszawie. 

Na podstawie tej umowy działa Polsko-Niemiecka Komisja ds Wód Granicznych a w jej ramach działa pięć 

grup roboczych: 

- W-1 ds Hydrologii i Hydrogeologii Wód Granicznych, 

- W-2 ds Ochrony Wód Granicznych, 

- W-3 ds Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń Wód Granicznych, 

- W-4 ds Utrzymania Wód Granicznych, 
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- W-5 ds Planowania Wód Granicznych, 

Grupa Robocza W-1 ds Hydrologii i Hydrogeologii Wód Granicznych zawiera w swym mandacie problema-

tykę oddziaływania kopalni węgla brunatnego na tereny przyległe. W ramach prac tej Grupy poruszana 

jest również tematyka wpływu KWB Turów na teren Niemiec. 

Jakość powietrza atmosferycznego 

Kopalnia prowadzi corocznie pomiary stężenia pyłu ogółem i pyłu zawieszonego PM10 w 10 punktach 

pomiarowych zlokalizowanych wokół odkrywki. Głównymi środkami stosowanymi w celu zapobiegania 

powstawaniu emisji pyłu jest: 

− prowadzana na bieżąco rekultywacja,  

− instalacja mgły wodnej na technologicznych źródłach pylenia (np. w rejonie Zasobnika węgla, 

na taśmociągach),  

− zraszanie i czyszczenie dróg,  

− ograniczanie zwałowania w okresach silnych wiatrów (obserwacja kierunku i siły wiatru - 

wiatromierz na zwałowarce), 

− prowadzenie wizualnych kontroli stanu nawilżenia dróg oraz funkcjonowania systemu mgły 

wodnej. 

W nawiązaniu do zmian w układzie technologicznym Kopalnia rozważa różne możliwości zastosowania 

metod ograniczania emisji pyłu. Aktualnie analizowano użycie armatek wodnych oraz opracowywana jest 

wewnętrzna Instrukcja dotycząca działań na rzecz ochrony powietrza w KWB Turów. Proponowane, w wy-

niku analiz wykonanych w raporcie ooś, dodatkowe środki zapobiegawcze występowaniu znaczącego od-

działywania przedstawiono w rozdz. dotyczącym środków minimalizujących i monitoringu. 

Hałas 

Raz na dwa lata Kopalnia prowadzi monitoring emisji hałasu na tereny przyległe. Ponadto zleca analizy 

akustyczne dla określenia wpływu układu technologicznego na stan akustyczny terenów przyległych oraz 

doraźne pomiary kontrolne (np. w celu określenia efektu po wdrożeniu rozwiązań minimalizujących 

oddziaływania w zakresie emisji hałasu). Działania mające na celu dotrzymania norm emisji hałasu na 

terenach chronionych pod względem akustycznym, to: 

− ekrany akustyczne zlokalizowane w odpowiednich miejscach,  

− zabudowane elementy taśmociągów,  

− osłony na zrzutach węgla i nadkładu i osłony silników, 

− wymiana krążników na „cichobieżne” (z płaszczem poliuretanowym) w miejsce 

wyeksploatowanych i uszkodzonych krążników,  

− prowadzenie bieżących przeglądów technicznych w funkcjonowaniu urządzeń i maszyn, 

− płynna regulacja prędkości taśmy na przenośnikach zlokalizowanych w newralgicznych miejscach 

Kopalni. 

Kontrola jakości wprowadzanych środków ochrony będzie miała miejsce w analizie porealizacyjnej oraz 

w opracowanym na bazie analiz wykonanych w raporcie ooś monitoringu jakości klimatu akustycznego. 
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Jakość i ilość ścieków oraz wody opadowe 

Monitoring jakości i ilości ścieków oraz wód opadowych jest wykonywany zgodnie z wymogami określo-

nymi w odpowiednich pozwoleniach wodnoprawnych (pozwolenia dotyczą odprowadzania ścieków 

z oczyszczalni wód kopalnianych, ścieków socjalnych oraz wód opadowych).  

Pozwolenia wodnoprawne dla oczyszczalni wód kopalnianych nakazują wykonywać pomiary dla następu-

jących wskaźników: zawiesiny ogólnej, sumy jonów siarczanowych i chlorkowych oraz pH. Wskaźniki 

te utrzymują się w rygorach określonych w pozwoleniach wodnoprawnych: (Tabela 86, Tabela 87, Tabela 

87). Z kolei wprowadzenie technologii Actiflo pozwoliło na utrzymanie zawiesiny ogólnej w przedziale 

do 35 g/m³. Technologia ta jest stosowana na dwóch głównych zrzutach, gdzie były największe problemy 

z dotrzymaniem norm dla zawiesiny ogólnej (oczyszczalnie: nad Potokiem Ślad i nad Biedrzychówką). 

Ponadto prowadzona jest ewidencja odpadów pościekowych, wykonywane są testy zgodności dla odpa-

dów skratek i piaskowników oraz analizy jakościowe osadów ściekowych z oczyszczalni bytowych i gleb, 

na których są stosowane osady. 

Fotografia 8 Oczyszczalnia ścieków nad potokiem Ślad: widok na komorę rozdziału wód kopalnianych przeznaczo-
nych do oczyszczenia oraz na komorę zrzutową oczyszczonych wód kopalnianych 

Źródło: Zasoby własne, Fot. Norbert Włodarczyk  

Monitoring geologiczno-inżynierski 

Kopalnia posiada dobrze rozwinięty system monitoringu geologiczno-inżynierskiego. Obejmuje on moni-

toring ciśnień porowych, przemieszczeń wgłębnych i powierzchniowych górotworu oraz mas zwałowych. 

Monitoringowi podlega odkrywka, zwałowiska wewnętrzne, przedpole i tereny przyległe. System jest 

przebudowywany i rozbudowywany w miarę postępu frontów eksploatacyjnych i zwałowych. 

Ciśnienia porowe w podłożu zwałowiska obserwowane są w 10 otworach zlokalizowanych na zwałowi-

skach nadkładu. Przemieszczenia wgłębne górotworu monitorowane są za pomocą sieci inklinometrów 
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zlokalizowanych w rejonach zboczy odkrywki i zwałowisk. System wzbogacono o automatyczny monito-

ring ciśnień porowych. Aktualnie w korpusie oraz podłożu zwałowiska wewnętrznego są zainstalowane 

22 czujniki z bezprzewodowym przesyłem danych, które monitorują zmiany ciśnienia porowego w gruncie 

zwałowym. Nagłe zmiany tych ciśnień są jednym z elementów wczesnego ostrzegania o procesach defor-

macyjnych zachodzących w górotworze. Pomiary prowadzone są z minimalną częstotliwością 1 raz 

na dobę z możliwością dostosowania do aktualnych potrzeb i sytuacji techniczno-ruchowej. Planowana 

jest sukcesywna rozbudowa ww. systemu. 

Na bieżąco prowadzone jest rozpoznanie stanu gruntów zwałowych za pomocą sondy statycznej ciężkiej 

200 KN. Badania prowadzone są głównie na terenie zwałowiska wewnętrznego w ramach rozpoznania 

geologiczno-inżynierskiego. 

Systematycznie pobierane są rdzenie NNS (próbki o nienaruszonej strukturze) z otworów wiertniczych, 

które następnie przekazywane są do certyfikowanego laboratorium celem wykonywania badań parame-

trów mechanicznych gruntów. Kontrolę nad prowadzonymi działaniami sprawuje organ nadzoru górni-

czego (Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu). Interpretacja wyników prowadzona jest na bieżąco 

w Kopalni oraz dodatkowo przez instytucje naukowo-badawcze. 

Dział Mierniczy KWB Turów wykonuje pomiary określające wpływ robót górniczych na powierzchnię te-

renu górniczego. Osnowę dla tych prac stanowi geodezyjna sieć przestrzenna wykorzystywana do pomia-

rów deformacji oraz sieć niwelacji precyzyjnej obejmująca około 350 reperów. Prace miernicze prowadzi 

się z użyciem nowoczesnych technologii zapewniających spełnienie wysokich rygorów dokładnościowych. 

Zasadnicze wyposażenie sprzętowe stanowią dwuczęstotliwościowe odbiorniki satelitarne GPS, precy-

zyjne tachimetry elektroniczne i niwelatory kodowe. Na obszarze południowego przedpola wyrobiska 

wgłębne odwodnienie górotworu powoduje osiadanie podłoża. Na tym obszarze znajduje się około 146 

reperów o historii pomiarów przekraczającej 10 lat, które służą do kontroli przemieszczeń pionowych po-

wierzchni terenu. 

Dodatkowo, we wrześniu 2018 roku w Kopalni zaczął funkcjonować system oparty o pomiary tachime-

tryczne i GPS z wykorzystaniem technologii GeoMoS, który przeznaczony jest do ciągłego i automatycz-

nego monitoringu przemieszczeń powierzchniowych.  

W październiku 2018 roku metodą lotniczego skaningu laserowego, w ramach testu skaningu dalekiego 

zasięgu, który umożliwił szybkie wykonywanie precyzyjnych modeli przestrzennych dla całych zboczy wy-

konano pomiar bazowy powierzchni ok 113 km². Ze względu na dużą zmienność zboczy na odkrywce i na 

zwałach w przyszłości modele przestrzenne wykonywane będą na podstawie fotogrametrii lotniczej. Po-

nadto, w cyklach dwuletnich, realizowana jest niwelacja precyzyjna otoczenia Kopalni. 

Uruchomiono także automatyczny pomiar przemieszczeń wewnątrz górotworu - obecnie (połowa 2019 r.) 

urządzenia do automatycznego pomiaru przemieszczeń wgłębnych zostały zainstalowane w dwóch otwo-

rach inklinometrycznych. Pomiary prowadzone są z minimalną częstotliwością 1 raz na dobę z możliwością 

dostosowania do aktualnych potrzeb i sytuacji techniczno-ruchowej.  
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Bezprzewodowy przesył danych pozwala na obserwację niemalże w czasie rzeczywistym zmian zachodzą-

cych w górotworze i szybką reakcję w sytuacji zagrożenia. Planowana jest sukcesywna rozbudowa sys-

temu. 

Przykład prowadzonego od lat monitoringu zaprezentowano na poniższej mapie. Wyniki te zostały wyko-

rzystane do modelu osiadań i wniosków zaprezentowanego w rozdz. 8.1. 
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Rysunek 11 Sieć reperów wysokościowych monitorowanych przez KWB Turów z zaznaczonymi izoliniami osiadań pionowych z okresu 1980-2014 r.  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 12 Lokalizacja punktów monitoringu środowiska prowadzonego w związku z eksploatacją złoża węgla brunatnego Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, źródło podkładu Open Street Map 
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2.7. Porównanie technologii z wymaganiami art. 143 Prawa ochrony śro-
dowiska 

Spełnienie wymagań, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska jest konieczne w przypadku 

nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach. 

KWB Turów jest traktowana jako instalacja, czyli „zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiąza-

nych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie 

jednego zakładu”11. Kontynuacji eksploatacji złoża nie można wprawdzie traktować ani jako nowego uru-

chomienia, ani istotnej zmiany, nie mniej jednak na potrzeby niniejszego raportu dokonano porównania 

technologii z wymaganiami określonymi w art. 143 Prawa ochrony środowiska. Spełnienie przez Kopalnię 

tych wymagań wyraża się poprzez: 

1. Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń. 

KWB Turów posiada system zarządzania środowiskowego, polegającego na identyfikacji zewnętrznej i we-

wnętrznej aspektów środowiskowych. W jego ramach realizowany jest m.in. program działań środowisko-

wych gospodarki surowcowej, materiałowej i magazynowej. Program ten polega na badaniu materiałów 

i surowców w zakresie monitorowania i pomiarów oddziaływania na środowisko przed zastosowaniem 

w normalnej eksploatacji. Przykładem tego jest wymóg stosowania właściwych atestów dla materiałów 

i urządzeń, a dla materiałów chemicznych kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Analiza tych 

kart przed zastosowaniem określonych materiałów chemicznych pozwala na wyeliminowanie stosownych 

zagrożeń przed zakupem środków niepożądanych. Pozwoliło to niemal wyeliminować ze zużycia środki 

rakotwórcze i mutagenne. Publikacja stosownych kart substancji niebezpiecznych na ogólnie dostępnych 

nośnikach informatycznych pozwala na ich dogłębne przestudiowanie przed użyciem.  

W KWB Turów stosowane są substancje chemiczne i ich mieszaniny (czynniki chemiczne) o różnorodnym 

zastosowaniu i właściwościach wynikających z potrzeb realizowanego procesu pracy. Czynniki chemiczne, 

z którymi pracownicy Kopalni mają kontakt, można podzielić na następujące grupy: 

1. Chemia techniczna (np. kleje, uszczelniacze, gazy techniczne), 

2. Paliwa, smary i inne z tzw. grupy substancji i związków ropopochodnych, 

3. Farby i lakiery, 

4. Pozostałe (środki czyszczące tzw. środki chemii gospodarczej np. środki do mycia okien, podłóg, 

koagulanty, itp.).  

Ze względu na to, że właściwość niebezpieczna czynnika chemicznego to potencjalne ryzyko wyrządzenia 

szkody w zdrowiu człowieka oraz często negatywnego wpływu na środowisko, KWB Turów stosuje szereg 

wymagań, aby temu zapobiec – m.in. wewnętrzne wymagania związane z: procesem zakupowym, we-

wnętrzną gospodarką magazynową, wewnętrzną procedurą monitorowania i pomiarów. 

Przeprowadzona w Kopalni identyfikacja czynników chemicznych, stosowanych w procesach pracy wyka-

zała obecność następujących czynników: 

                                                                    
11 W myśl art. 3, pkt. 6 lit. b Prawa ochrony środowiska 
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1. rozpuszczalniki organiczne używane do procesów odtłuszczania, rozcieńczania np. farb lub bę-

dące ich składnikami: toluen, benzyna ekstrakcyjna, ksylen, oktan, heptan, octany, propanol, bu-

tanol, etylobenzen, trimetylobenzen, ftalany; 

2. tlenki żelaza, manganu, tlenki azotu i tlenek oraz ditlenek węgla, ołów przy lutowaniu cyną - pod-

czas spawania, przepalania za pomocą palnika acetylenowego; 

3. smary, środki do konserwacji, czyszczenia, zabezpieczenia i regeneracji; 

4. paliwa płynne służące do zasilania silników spalinowych sprzętu technologicznego i pomocni-

czego; 

5. chemia gospodarcza – środki czystości, do konserwacji, dezynfekcji. 

Dokonano przeglądu występujących w KWB Turów niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych 

ze względu na kryteria kwalifikacji dla substancji stwarzających zagrożenie decydujących o zaliczeniu za-

kładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zidentyfi-

kowane substancje chemiczne i mieszaniny niebezpieczne w Kopalni to głównie – ropopochodne (paliwa 

silnikowe, oleje przekładniowe, płyny chłodnicze) oraz gazy techniczne (tlen techniczny, acetylen). Prze-

prowadzona analiza ilości posiadanych niebezpiecznych substancji wykazała, że Kopalnia nie kwalifikuje 

się do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

2. Efektywne wykorzystanie energii 

Efektywne zarządzanie energią elektryczną w KWB Turów realizowane jest przez:  

− odpowiednie planowanie zużycia energii elektrycznej, 

− utrzymanie niskiego współczynnika mocy biernej (tg ϕ), 

− stosowanie energooszczędnych urządzeń elektrycznych, 

− stosowanie automatyki sterującej.  

Planowanie zużycia energii elektrycznej realizowane jest za pośrednictwem systemu do bilansowania i roz-

liczania energii elektrycznej NMS w okresie dobowo-godzinowym. Polega na analizowaniu faktycznego 

zużycia energii elektrycznej, które miało miejsce w poprzednich okresach rozliczeniowych, z uwzględnie-

niem faktycznych ilości wydobywanej masy w danym dniu. Na podstawie przeanalizowanych danych okre-

śla się współczynnik energochłonności zużytej energii elektrycznej względem planowanej ilości wydobycia 

masy dla doby n+1 w rozbiciu dobowo-godzinowym. 

Utrzymanie niskiego współczynnika mocy biernej realizowane jest przy użyciu systemu wizualizacji i ste-

rowania bateriami kondensatorów zabudowanymi w punktach przyłączeniowych sieci 6kV KWB Turów 

oraz przy użyciu kondensatorów zabudowanych bezpośrednio przy odbiornikach energii biernej (silniki in-

dukcyjne 6kV). Celem sytemu jest monitorowanie rozpływu mocy w sieci 6kV oraz sterowanie pracą baterii 

kondensatorów. 

Monitorowanie rozpływu mocy polega na pomiarze podstawowych wielkości elektrycznych (napięć, prą-

dów, mocy, energii itp.) w polach zasilających stacji 6kV. Analiza rozpływu mocy ma informować o sku-

teczności kompensacji mocy biernej w sieci 6kV. System sterowania pełni funkcję regulatora mocy biernej 

baterii kondensatorów. Jego zadaniem jest utrzymywanie współczynnika mocy (tg ϕ) na zadanym przez 

użytkownika poziomie (tg ϕ < 0,3).  
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Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Umowie z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej współczynnik mocy po-

winien być utrzymywany na poziomie tg ϕ≤0,4. 

KWB Turów stosuje politykę zakupu i wymiany urządzeń elektroenergetycznych o niskim współczynniku 

energooszczędności na urządzenia energooszczędne. I tak współczynnik energochłonności dla napędów 

elektrycznych zabudowanych na stacjach napędowych przenośników taśmowych układu KTZ, jak również 

silników zabudowanych na maszynach podstawowych, wynosi 0,95. Sukcesywnie też następuję wymiana 

opraw i źródeł światła na oprawy energooszczędne w technologii LED (Fotografia 7). 

Zastosowanie automatyki w układach pracy przenośników taśmowych pozwala na efektywne wykorzysta-

nie mocy zabudowanych silników elektrycznych względem obciążenia układu KTZ. Sterowanie oświetle-

niem układów KTZ realizowane jest poprzez zastosowanie czujników zmierzchu. 

3. Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw 

a) Woda 

KWB Turów jest zasilany w wodę poprzez miejskie sieci wodociągowe Bogatyńskich Wodociągów 

i Oczyszczalni S.A. w ramach zawartej umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków. Kopalnia 

nie posiada własnych ujęć wody pitnej. Woda jest wykorzystywana do celów socjalno-bytowych oraz prze-

ciwpożarowych, nie wykorzystuje się wody w podstawowym procesie technologicznym. 

Kopalniane sieci wody pitnej są zasilane poprzez 13 opomiarowanych przyłączy miejskiej sieci wodociągo-

wej. Ponadto wodomierze zainstalowane są w wielu punktach węzłowych sieci oraz na zasilaniu niektórych 

obiektów. Dzięki temu, na podstawie odczytu stanu liczników oraz faktur otrzymywanych od dostawcy 

wody prowadzony jest stały monitoring zużycia pod kątem jego znaczącego spadku lub wzrostu. Odczyty 

w formie raportów w systemie monitoringu pozwalają stosunkowo szybko i dokładnie zlokalizować ewen-

tualne awarie na sieci wodociągowej i dokonać zabezpieczenia wycieku, a dzięki temu nie dopuścić do po-

nadnormatywnego zużycia. Występujące awarie są na bieżąco usuwane przez odpowiedzialne służby. Ze-

stawienie usterek prowadzone jest w systemie informatycznym SAP (zintegrowany informatyczny system 

do zarządzania przedsiębiorstwem), gdzie m.in. rejestruje się awarie sieci wodociągowej, wystawia zlece-

nia ich usunięcia i monitoruje realizację. Prowadzenie zestawień awarii ułatwia nadzór i kontrolę stanu 

technicznego infrastruktury wodociągowej, a analiza częstości, rodzajów i przyczyn awarii jest podstawą 

do planowania remontów i modernizacji sieci wodociągowej. Ponadto w KWB Turów prowadzona jest 

również statystyka miesięczna zużycia wody pitnej w celu porównania z planami rocznymi. Statystyka 

ta zostaje również wykorzystana do opracowania planów zakupu i zużycia wody na lata następne. 

b) Surowce i materiały 

Działalność KWB Turów oparta jest m.in. na racjonalnej gospodarce materiałowej. Gospodarka zużycia 

materiałowego jest uporządkowana, opisana szczegółowo i realizowana na podstawie kilku procedur/in-

strukcji. Procedury – ujednolicone dla wszystkich Oddziałów Spółki, przygotowane w PGE GiEK S.A. – 

przedstawiają ogólne zasady gospodarki magazynowej, materiałowej oraz realizacji zakupów. Instrukcje 

lub polecenia przedstawiają natomiast szczegółowe zasady działania w obszarze KWB Turów. W Kopalni 

wyznaczonych jest kilka komórek organizacyjnych pełniących rolę tzw. dysponenta środków w wyszcze-

gólnionym odpowiednio zakresie przedmiotowym. Rola dysponenta środków jest bardzo szeroka i polega 

ona m.in. na: 
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− planowaniu wartościowym przychodów, rozchodów i stanu zapasów w danym roku kalendarzowym, 

− zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych, 

− analizowaniu poszczególnych potrzeb biorąc pod uwagę wykorzystanie przyznanego limitu oraz op-

tymalizację zużycia materiałów jak również stan zapasu na magazynie, 

− zatwierdzaniu (akceptacji) rezerwacji dla komórek organizacyjnych na potrzebne materiały w syste-

mie informatycznym SAP,  

− określaniu możliwości stosowania ewentualnych zamienników dla poszczególnych materiałów. 

Kontrolę nad dysponentami środków w KWB Turów pełni Dział Kontrolingu, który bierze udział w tworze-

niu rocznych i wieloletnich planów w zakresie: wielkości zapasów, poziomu przychodów oraz rozchodów 

materiałowych (zużycia) dla każdego dysponenta. Dział Kontrolingu co miesiąc sporządza i przedstawia 

dla dysponentów środków poziom aktualnych zapasów, poziom wykonania zużycia materiałowego w po-

równaniu do zatwierdzonego planu. Dysponent środków zobowiązany jest uzasadnić przekroczenia lub 

mniejsze wykonania. 

Racjonalne działania w zakresie gospodarki materiałowej mają miejsce także bezpośrednio w trakcie rea-

lizacji procesów technologicznych. Przykładowo w podstawowym procesie technologicznym w celu opty-

malizacji i zmniejszenia kosztów dokonywana jest we własnym zakresie weryfikacja i regeneracja zesta-

wów krążnikowych. Regeneracji i ponownemu wykorzystaniu poddawane są również zużyte gumowe ta-

śmy przenośnikowe. Inne materiały jak: gazy techniczne, elektrody spawalnicze, śruby, smary, oleje po-

bierane są na bieżąco z magazynu i używane w niezbędnych ilościach zgodnie z ich zastosowaniem.  

Racjonalizacja gospodarki materiałowej, w tym działania polegające na optymalizacji zakupów, wiąże się 

z prowadzeniem racjonalnej gospodarki magazynowej. Ograniczane są tereny otwarte dla składowania 

materiałów (w konsekwencji możliwe staje się wydzierżawienie terenów). W magazynach zamkniętych, 

halach sukcesywnie ograniczane jest składowanie materiałów poprzez scalanie magazynów, przenoszenie 

materiałów z maksymalnym wykorzystaniem powierzchni wolnych. Prowadzenie gospodarki zapasami 

magazynowymi materiałów uwzględnia kryterium ograniczenia ryzyka przerwania ciągłości produkcji oraz 

kosztów utrzymania zapasów. 

c) Paliwa płynne 

Planowanie zakupów paliw dokonuje się w oparciu o analizę dotychczasowego zużycia. W ciągu ostatnich 

sześciu lat w KWB Turów rocznie zużywano od 3,7 mln do 4,3 mln dm³ oleju napędowego i od 23 tys. do 

32 tys. dm³ benzyny Pb95. Umowy na dostawy zawierane są na poziomie Spółki na okresy dwuletnie. Za-

potrzebowanie na dostawę paliw wystawia się na 10-15 dni wcześniej. Dostawy ON realizowane są raz lub 

dwa razy w miesiącu (ok. 15 razy w roku) cysternami kolejowymi na bocznicę własną Oddziału KWB Turów 

na terenie stacji paliw. Dostawy benzyny realizowane są cysternami samochodowymi. Paliwa mają speł-

niać wymagania jakościowe określone w PN-EN 590. Do każdej dostawy załączane jest świadectwo jakości 

paliwa i pobierana próbka w celu ewentualnej analizy jakościowej. Przewozy paliw cysternami samocho-

dowymi rejestrowane są w systemie SENT (system rejestracji i monitorowania przewozu towarów) – zgod-

nie z ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. 

Realizację gospodarki paliwami płynnymi reguluje wewnętrzna instrukcja. Dostawy odbiera komisja do-

staw. Rozładunek cystern kolejowych i samochodowych odbywa się grawitacyjnie w wannie rozładunko-
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wej poprzez podłączenie cysterny do króćca stanowiska zlewowego. Wanna żelbetowa zabezpiecza sta-

nowisko w przypadku ewentualnego wycieku oleju napędowego i posiada kanalizację odciekową, która 

podłączona jest do separatora koalescencyjnego.  

Wydawanie paliw do pojazdów samochodowych oraz sprzętu technologicznego kołowego odbywa się 

za pomocą pięciu dystrybutorów na stacji paliw (cztery wydają ON, jeden benzynę Pb95). Stacja paliw 

przystosowana jest do tankowania pojazdów w systemie samoobsługowym. Wydawanie i ewidencję ma-

gazynową realizuje system informatyczny. Odmierzacze paliw połączone są z „wahadłem gazowym”. Dla 

sprzętu technologicznego znajdującego się na odkrywce kopalni olej napędowy dostarczany jest czterema 

cysternami samochodowymi. Do zalewania zbiorników cystern służą dwa stanowiska nalewcze do odgór-

nego napełniania zbiorników cystern olejem napędowym. Urządzenia te wyposażone są w system odpro-

wadzania par i są pod ścisłą kontrolą Transportowego Dozoru Technicznego. Cysterny samochodowe 

(4 pojazdy) wyposażone są w urządzenia dystrybucyjne i modemy do transmisji danych.  

KWB Turów posiada własne zaplecze techniczne służące utrzymaniu właściwego stanu technicznego po-

jazdów i korzysta z usług autoryzowanych serwisów marek tych pojazdów i urządzeń. Pojazdy posiadają 

aktualne świadectwa ADR, protokoły TDT i świadectwa legalizacji urządzeń pomiarowych i są eksploato-

wane przez kierowców posiadających właściwe kwalifikacje. Dodatkowo, na zapleczu terenowym oddziału 

s-1/TTS znajduje się kontenerowa stacja paliw, przeznaczona głównie do tankowania ON w ładowarkach 

i koparkach na podwoziu kołowym.  

Wszystkie urządzenia wydawcze uruchamiane są za pomocą dwóch kluczy identyfikacyjnych (żetonów): 

maszyny (pojazdu, sprzętu technologicznego, innego sprzętu) oraz operatora (kierowcy). Pojazdy i sprzęt 

technologiczny wyposażone są w urządzenia monitorujące GPS, umożliwiające określenie położenia ma-

szyny, a w części jednostek (głównie sprzętu technologicznego) także pomiary poziomów paliwa w zbior-

nikach. Całość ON wydawanego ze stacji paliw jest barwiona. 

4. Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powsta-

jących odpadów 

W Kopalni stosowany jest system gospodarki odpadami zgodny z najnowszymi trendami w tym zakresie 

– szczegóły obowiązujących zasad opisano w Rozdziale 2.6.8. 

5. Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji 

Funkcjonowanie Kopalni jest zgodne z przepisami ochrony środowiska i decyzjami regulującymi postępo-

wanie w przypadku poszczególnych emisji. Szczegóły tych zagadnień opisano w Rozdziałach 2.6.1. ÷ 2.6.6.  

6. Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane 

w skali przemysłowej 

Zarówno lokalizacja i wielkość zajmowanego przez KWB Turów obszaru, jak również zakres oraz złożoność 

realizowanych w Kopalni procesów wymaga szczególnego podejścia do wyboru instalacji i stosowanych 

w nich technologii. Rozwiązania te powinny spełniać szereg wymagań, w tym między innymi skuteczność 

zastosowania w branży wydobywczej oraz zgodność z postępem technicznym. Uwzględnienie tych czyn-
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ników ma bowiem istotne znaczenie dla zapewnienia ciągłości działalności Kopalni przy jednoczesnym za-

pewnieniu właściwej ochrony przed zagrożeniami naturalnymi oraz ograniczeniu stopnia emisyjności sto-

sowanych instalacji.   

Kluczową technologią dla działalności KWB Turów jest eksploatacja złoża węgla brunatnego metodą od-

krywkową, za pomocą układu KTZ, w tym koparek, przenośników taśmowych i zwałowarek. Odkrywkowa 

eksploatacja na skalę, z jaką mamy do czynienia w Kopalni Turów, jest technologią powszechnie i skutecz-

nie stosowaną od wielu lat w wielu krajach. Należy przy tym podkreślić, że znaczący wkład w tym zakresie 

ma współpraca z uczelniami technicznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wro-

cławska), innymi kopalniami, biurami konstrukcyjnymi oraz zakładami przemysłu wydobywczego.  

Wraz z postępem eksploatacji złoża węgla prowadzony jest również szeroki proces modernizacyjno-od-

tworzeniowy mający na celu utrzymanie zdolności wydobywczej. Przy wyborze technologii stosowanych 

w urządzeniach technicznych – poza kryterium skutecznego zastosowania w przemyśle – KWB Turów bie-

rze pod uwagę również aktualny postęp techniczny w danej dziedzinie, a także dbałość o ograniczenie 

emisyjności.  

Przykładowe rozwiązania techniczne spełniające opisane powyżej warunki, to: 

1. System wizualizacji, sterowania, monitoringu i raportowania głównego układu technologicznego 

(System wydobywczy) - zintegrowany system informatyczny obejmujący swym zakresem 17 ma-

szyn podstawowych oraz 141 przenośników, wdrożony w celu monitorowania czasu pracy ma-

szyn, awarii, wydajności, zużycia energii oraz optymalizacji drogi odstawy urobku, co pozwala na 

zmniejszenie zużycia energii i poziomu hałasu; 

2. System diagnostyczny koparek i przenośników - wdrożony w celu monitorowania stanu podze-

społów technicznych maszyn podstawowych pod kątem wczesnego wykrywania ich awarii;  

3. Przemienniki częstotliwości w napędach przenośników taśmowych (falowniki) - urządzenia po-

zwalające na złagodzenie rozruchów i dostosowanie prędkości taśmy do ilości urobku, wskutek 

czego możliwe jest zmniejszenie hałasu oraz zużycia energii i podzespołów;   

4. Silniki energooszczędne - zastosowane w układzie KTZ w celu zmniejszenia zużycia energii elek-

trycznej; 

5. System zdalnego pomiaru zużycia energii przez poszczególne obiekty - wdrożony w celu optyma-

lizacji gospodarki energią elektryczną; 

6. Zestawy krążników cichobieżnych - stosowane na przenośnikach taśmowych w celu ograniczenia 

hałasu oraz oporów toczenia krążników; 

7. System ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłu z terenu Kopalni - instalacje mgły wodnej za-

montowane na 37 stacjach przesypowych przenośników TW, TZ, MW, ON oraz moduły zraszaczy 

dróg na terenie Zasobnika węglowego zastosowane w celu zmniejszenia zapylenia;  

8. System pomiarów deformacji powierzchniowych - zbiór narzędzi informatycznych, czujników 

z oprzyrządowaniem oraz urządzeń do transmisji danych wdrożony w celu ciągłego i automatycz-

nego monitorowania zagrożeń geotechnicznych na przedpolu zwałowarek oraz rejonów o szcze-

gólnym znaczeniu dla KWB Turów; 

9. System pomiarów deformacji wgłębnych - zestaw czujników i inklinometrów stosowany w celu 

ochrony przeciwosuwiskowej; 
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10. System pomiarów warunków wodnych - zestaw czujników ciśnień piezometrycznych i porowych 

stosowany w celu monitorowania zmian warunków wodnych w bryle zwałowiska; 

11. System pomiaru wód - system obejmujący swym zakresem pompownie, oczyszczalnie i studnie 

głębinowe (aktualnie ok. 50 obiektów) wdrożony w celu monitoringu poziomu wód poprzez ciągłe 

pomiary wysokości lustra wody, jej mętności oraz ilości przepompowanej wody; 

12. Fotogrametria - rozwiązanie stosowane w celu opracowywania modeli różnicowych terenu i mo-

nitorowania zachodzących zmian;  

Należy przy tym zaznaczyć, że stosowanie nowoczesnych, sprawdzonych i przyjaznych dla środowiska 

technologii jest wpisane w politykę działalności KWB Turów. Potwierdza to wdrożenie Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania obejmującego m.in. System Zarządzania Środowiskowego, zgodnego z wymogami 

PN-EN ISO 14001:2005. 

7. Postęp naukowo-techniczny 

Postęp naukowo-techniczny stanowi główny czynnik rozwoju gospodarczego, zarówno w ujęciu global-

nym jak i poszczególnych jednostek gospodarczych. 

Kopalnia Węgla Brunatnego Turów od początku swojej działalności aktywnie rozwija i unowocześnia swój 

układ technologiczny, poprzez ciągłe przebudowy i modernizacje urządzeń układu KTZ, wynikające z wa-

runków eksploatacji oraz postępu technicznego w przemyśle górniczym. W czasie ponad 70 – letniej dzia-

łalności proces wydobycia i transportu węgla był stale doskonalony i unowocześniany tak, że dziś Kopalnia 

należy do grona doskonale zorganizowanych i zarządzanych zakładów, wciąż się rozwijającym i dbającym 

o ochronę środowiska.  

Istotną rolę w stałym rozwoju i unowocześnianiu Kopalni pełni stała współpraca z uczelniami wyższymi 

(Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Wrocławska) oraz instytutami badawczo – nau-

kowymi (Instytut Górnictwa Odkrywkowego „Poltegor – Instytut”). 

W całym okresie funkcjonowania kopalni jednym z priorytetowych obszarów działalności jest ochrona śro-

dowiska. Wszystkie procesy mogące mieć wpływ na stan środowiska są monitorowane: jakość odprowa-

dzanych wód kopalnianych i ścieków komunalnych, emisja niezorganizowana, hałas, odpady, pionowe 

przemieszczenia terenu, stan obiektów budowlanych i infrastruktury na terenie górniczym. 

Dzięki zaangażowaniu dużych środków finansowych, wykwalifikowanej kadry oraz najnowszych rozwią-

zań technologicznych, udało się znacznie ograniczyć negatywne skutki działalności górniczej na otacza-

jące środowisko. 

Główne kierunki wdrożonych i stale rozwijanych osiągnięć naukowo – technicznych w Kopalni Turów to: 

1. Automatyzacja układu technologicznego: 

− system wydobywczy, 

− automatyzacja układów sterowania maszyn podstawowych (koparki, zwałowarki), 

− automatyzacja przenośników, 

− systemy diagnostyczne maszyn podstawowych, 

− systemy przeciwpożarowe, 

− systemy monitoringu i ochrony mienia, 
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− system zdalnego pomiaru zużycia energii elektrycznej; 

2. Budowa i eksploatacja maszyn: 

− wprowadzenie nowych technologii i materiałów konstrukcyjnych, 

− ograniczenie zużycia elementów maszyn i urządzeń, 

− modernizacje, 

− wydłużenie żywotności eksploatacyjnej, 

− zmniejszenie energochłonności urządzeń i podsystemów technologicznych;  

3. Najnowsze metody badań i techniki w dziedzinie rozpoznawania, ograniczania i zwalczania zagrożeń 

górniczych: 

− geotechniczny system monitoringu zwałowisk,  

− system geotechniczno – geodezyjny, 

− fotogrametria oraz testowany skaning laserowy; 

4. Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy: 

− właściwe zabezpieczenie maszyn i urządzeń układu technologicznego, 

− nowoczesne środki ochrony zbiorowej i osobistej, 

− odpowiednio zorganizowane i wyposażone stanowiska pracy zabezpieczające przed niekorzystnym 

wpływem czynników szkodliwych,  

− likwidacja zagrożeń;  

5. Ochrona środowiska: 

− rekultywacja terenów pogórniczych, 

− nowoczesne oczyszczalnie wód kopalnianych, 

− zabezpieczenia akustyczne przed nadmierną emisją hałasu, 

− instalacje mgły wodnej ograniczające emisję pyłu na stacjach przesypowych przenośników, 

− moduły zraszaczy dróg na terenie Zasobnika węglowego,  

− moduły zraszaczy poziomów roboczych, 

− gospodarka odpadami; 

6. Informatyzacja procesów zarządzania; 

7. Zintegrowany System Zarządzania: 

− System Zarządzania Ryzykiem, 

− System Zarządzania Ciągłością Biznesową, 

− System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 

− System Zarządzania Procesami, 

− System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 

− System Zarządzania Środowiskowego. 

Kopalnia uzyskała Certyfikat zgodności z PN-EN ISO 14001:2005; PN-N-18001:2004; PN-EN ISO/IEC 

27001:2014 w zakresie „Wydobywanie i przeróbka węgla brunatnego i kopalin towarzyszących”. 

Ponadto w działalności Kopalni funkcjonuje system motywacyjny zachęcający pracowników do zgłaszania 

nowych rozwiązań technologicznych, które wpływają na poprawę warunków pracy, obniżenie kosztów 

produkcji oraz zwiększenie wyniku finansowego przedsiębiorstwa. W KWB Turów przyjęto do tej pory po-

nad 6 tysięcy wniosków racjonalizacyjnych, z czego większość stanową rozwiązania techniczne w obszarze 

produkcyjnym. Zgłaszane propozycje przyczyniają się m.in do wyeliminowania awaryjności maszyn i urzą-

dzeń.  
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3. WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Proponowany przez wnioskodawcę wariant kontynuacji eksploatacji złoża Turów, to wariant 2.  

Warianty 1 i 3 stanowią racjonalne alternatywne sposoby realizacji przedsięwzięcia.  

3.1. Warianty 1 i 2 

Warianty 1 i 2 zakładają wydobycie węgla w zaktualizowanym docelowym konturze eksploatacji określo-

nym w obecnie obowiązującym Dodatku nr 3 do Projektu zagospodarowania złoża Turów, w aktualnym 

obszarze górniczym. Warianty te różnią się przygotowaniem wyrobiska do rekultywacji końcowej. 

Wariant 1 przewiduje wypłycenie dna wyrobiska do rzędnych około 80-85 m n.p.m. i podparcie zboczy 

wyrobiska nasypami w nachyleniu 1:10 do wysokości rzędnych lustra przyszłego zbiornika wodnego, 

tj. do 225 m n.p.m. Pozostałe zbocza przyszłego zbiornika wodnego będą stanowić zbocza końcowe zwału 

wewnętrznego uformowane w nachyleniu 1:8 - 1:9. Wykonanie wypłycenia dna i podparcia zboczy wyro-

biska wymagać będzie wtórnego urobienia i przemieszczenia około 393 mln m³ mas gruntów zwału we-

wnętrznego, w tym 151 mln m³ na wypłycenie dna wyrobiska i około 242 mln m³ na podparcie zboczy. Za-

danie to może zostać wykonane specjalnym układem KTZ (jednoczesne urabianie w czterech piętrach 

z odstawą urobku na dwie zwałowarki). Szacuje się, że wykonanie robót ziemnych potrwałoby około 12 lat 

i wiązałoby się z koniecznością ingerencji w około 90 % wcześniej uformowanej i w przeważającej części 

zrekultywowanej powierzchni wierzchowiny zwału wewnętrznego. W efekcie wykonanych prac ziemnych 

ponownej rekultywacji podlegałoby około 500 ha nowo powstałej wierzchowiny. 

Maksymalna głębokość przyszłego zbiornika wodnego wyniesie około 140 m, pojemność około 1 512 mln 

m³, a powierzchnia lustra wody około 2 284 ha. 

Wariant 2 zakłada wykonanie podparcia zboczy nasypami w nachyleniu około 1:8, bez wypłycania dna wy-

robiska. Zwałowanie nadkładu będzie prowadzone wyłącznie w obrębie wyrobiska odkrywkowego, na ob-

szarach, na których zostały już wyeksploatowane przemysłowe zasoby węgla. Rejon południowo-zachodni 

wyrobiska będzie wypełniony zwałami całkowicie z wierzchowiną na rzędnej 275 m n.p.m. wyniesioną 

około 50 m ponad otaczający teren. W rejonie północno-zachodnim wyrobiska wierzchowina zwałowiska 

wewnętrznego osiągnie rzędną około 295 m n.p.m., tj. około 70 m powyżej górnej zachodniej krawędzi 

odkrywki. Rejon na wschód od obecnej lokalizacji IV pochylni będzie zazwałowany do rzędnych około 

225 m n.p.m. - do górnej krawędzi zbocza masywu w miejscu byłego odzysku odpadów paleniskowych 

z Elektrowni Turów. Górna część środkowego odcinka zbocza wschodniego - pomiędzy wysadem grani-

towo-bazaltowym a górną częścią V pochylni - pozostanie nie zazwałowana. Dolna część odcinka tego 

zbocza przykryta jest starym zwałowiskiem wewnętrznym uformowanym w latach 80-tych ubiegłego 

wieku. Zbocze południowe na odcinku zachodnim i środkowym będzie podparte masami zwału wewnętrz-

nego do rzędnych 176 m n.p.m., a na większości odcinka wschodniego do rzędnych 148-134 m n.p.m. Nie 

zazwałowana część odcinka wschodniego zbocza będzie miała wysokość około 160 m, a nachylenie 

1:3,3 - 1:4,3. W rejonie południowo-wschodnim zwał wewnętrzny będzie wypełniał jedynie podstawę zbo-

cza do rzędnych 77 m n.p.m. Wysokość nie zazwałowanej części zbocza wyrobiska wyniesie około 170 m, 

a generalne nachylenie około 1:3. Rejon zbocza wschodniego pomiędzy zwałem a rejonem górnej części V 

pochylni pozostanie w momencie zakończenia eksploatacji nie zazwałowany. Rejon południowo-wschodni 
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eksploatacji jest najbardziej przyległy do zabudowanych terenów miejscowości Opolno Zdrój, wysokość 

zbocza w tym rejonie ma osiągnąć około 200 m, przy generalnym nachyleniu około 1:3,1 - 1:3,5. 

Warianty 1 i 2 przewidują wydobycie całości zasobów przemysłowych znajdujących się w zaktualizowanym 

docelowym konturze eksploatacji określonym w Dodatku nr 3 do Projektu zagospodarowania złoża Turów.  

Wariant 2 w odróżnieniu od rozwiązań wariantu 1 nie przewiduje wypłycenia dna wyrobiska oraz zakłada 

podparcie zboczy południowego i południowo-wschodniego wyrobiska nasypem w nachyleniu 1:8 (podob-

nym jak zboczy końcowych zwału wewnętrznego) z podstawą posadowioną na niższych piętrach wcześniej 

uformowanego zwału. Kubatura nasypu podparcia zboczy wyniesie około 154 mln m³. Przemieszczenie 

mas ziemnych ze zwału wewnętrznego będzie wykonane podobnym układem KTZ, jak w przypadku wa-

riantu 1. Szacunkowy czas sypania nasypów wyniósłby około 4,5 roku. W odróżnieniu od wariantu 1 wtórne 

urabianie gruntów prowadzone będzie wyłącznie w części południowo-zachodniej zwału i częściowo rów-

nież środkowej, podczas gdy część północna zwału pozostałaby nienaruszona. Realizacja robót ziemnych 

objęłaby około 44 % powierzchni wierzchowiny zwału uformowanej w toku eksploatacji złoża. Ponownej 

rekultywacji podlegałoby około 260 ha nowo powstałej wierzchowiny. Teren ten w dużej części będzie wy-

korzystany do budowy systemu hydrotechnicznego doprowadzania wód z Nysy Łużyckiej do zbiornika po-

eksploatacyjnego, w tym przede wszystkim zbiornika pośredniego. 

Formowanie podstawy nasypu podparcia zboczy od rzędnych dna wyrobiska około 25 m n.p.m. pozwoli 

na wykorzystanie pojemności niższej części wyrobiska (około 10 mln m³) do wypełniania wodami zaraz po 

zakończeniu eksploatacji złoża. Funkcjonujący dotychczas układ odwodnienia ze zrzutami wód kopalnia-

nych gromadzących się w wyrobisku podlegać będzie całkowitej likwidacji. 

Przyszły zbiornik będzie miał dno o rzędnych od około 5 m p.p.m. w centrum do około 65 m n.p.m. w części 

wschodniej i otoczony będzie zboczami uformowanymi w gruntach zwałowych w nachyleniu 1:8 - 1:9. Głę-

bokość zbiornika wyniesie około 230 m, pojemność około 1 556,5 mln m³, a powierzchnia lustra wody około 

1 960 ha. 

3.2. Wariant 3 

Wariant 3 zakłada wydobycie możliwie największej części bilansowych zasobów węgla, jakie pozostały 

w złożu, co ma wiązać się z powiększeniem zasięgu eksploatacji w rejonie miejscowości Opolno Zdrój poza 

granice aktualnego obszaru górniczego. W zakresie ukształtowania czaszy przyszłego zbiornika wodnego 

przewiduje – podobnie jak w wariancie 2 – wykonanie wyłącznie podparcia zboczy wyrobiska nasypami 

w nachyleniu 1:8, bez wypłycania jego dna. 

Docelowy kształt wyrobiska zaprojektowano w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie zaso-

bów bilansowych złoża węgla z uwzględnieniem bezpieczeństwa geotechnicznego oraz zdolności wydo-

bywczej układu technologicznego KTZ. 

W wariancie 3 południowo-wschodni zasięg docelowej eksploatacji jest przesunięty w porównaniu do gra-

nicy określonej dla wariantów 1 i 2 o około 300-400 m na wschód w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój. 

Takie przesunięcie granicy i powiększenie obszaru eksploatacji odkrywkowej o około 59 ha związane jest 

z pozyskaniem zasobów II pokładu węgla, dotychczas kwalifikowanych jako nieprzemysłowe. Zwiększenie 
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zasięgu górnej krawędzi wyrobiska umożliwi wyeksploatowanie również większej ilości zasobów po-

kładu I, jakie zalegają u podstawy skorygowanego zbocza.  

Powiększenie zasięgu eksploatacji spowodowałoby konieczność zmiany granic przedsięwzięcia, jakie 

obecnie przewidywane są dla wariantów 1 i 2 oraz niewielkie przełożenie koryta potoku Jaśnica (Ślad). 

Zmianie podlegałby odcinek granicy przedsięwzięcia wzdłuż całego zbocza południowo-wschodniego - 

przesunięcie o około 400 m w kierunku wschodnim – sytuację zobrazowano na rysunku (Rysunek 13). Re-

alizacja wariantu 3 wiąże się także z koniecznością wykonania znacznie większych wykupów gruntów za-

budowanych i niezabudowanych – de facto wiąże się z  likwidacją miejscowości Opolno-Zdrój. 

Wypełnienie wyrobiska zwałowiskiem wewnętrznym będzie podobne jak w wariantach 1 i 2, nieznacznie 

większy będzie zasięg zwałowiska w południowo-wschodniej części wyrobiska.  

Wielkość zasobów operatywnych w konturze wariantu 3 wyniosłaby 302,3 mln Mg, jest ona o 9,6 mln Mg 

większa od zasobów ustalonych w granicach konturu eksploatacji z Dodatku nr 3 do Projektu zagospoda-

rowania złoża Turów. W stosunku do zasobów operatywnych węgla zawartych w docelowym konturze 

eksploatacji wariantów 1 i 2 zasoby są wyższe o 8,1 mln Mg. Zasoby te z nadwyżką zaspokoją prognozo-

wane całkowite zapotrzebowanie na węgiel wszystkich odbiorców (293 mln Mg). Nadwyżka zasobów ope-

ratywnych w ilości 9,3 mln Mg węgla może pełnić funkcję rezerwy na poczet ewentualnych zwiększonych 

dostaw węgla do elektrowni lub innych odbiorców. 

Przewidywany wskaźnik wykorzystania geologicznych zasobów pozostających w złożu (stosunek zasobów 

operatywnych do zasobów bilansowych złoża) wyniósłby 81,1 %. 

Wariant 3 przewiduje podobne przygotowanie zboczy wyrobiska poeksploatacyjnego, jak w przypadku 

wariantu 2, tj. wykonanie podparcia zboczy południowego i południowo-wschodniego wyrobiska nasypem 

w nachyleniu 1:8. Korzystniejsza pod względem geotechnicznym budowa geologiczna zbocza południo-

wowschodniego umożliwia ograniczenie zasięgu nasypu podparcia do krawędzi skarpy +190/+170 (w wa-

riancie 2 do półki 225 m n.p.m.). Ilość mas gruntów niezbędnych do jego budowy będzie mniejsza o około 

24 % i wyniesie około 117 mln m³. Szacuje się, że formowanie nasypów podparcia zboczy potrwa około 

3,5 roku. 

Podobnie, jak w przypadku wariantu 2 podparcie masami zwałowymi południowego i południowo-

wschodniego zbocza wyrobiska zostanie wykonane poprzez wtórne urobienie i przemieszczenie gruntów 

południowo-zachodniej części zwałowiska układem KTZ wybudowanym specjalnie do wykonania tego za-

dania. W rezultacie wtórnego urobienia i przemieszenia mas powstanie taka sama, jak w wariancie 2 nowa 

wierzchowina zwałowiska o rzędnych 230 m n.p.m. Jej powierzchnia wyniesie około 300 ha. Powierzchnia 

ta będzie wymagała wykonania działań rekultywacyjnych, ale w dużej części zostanie ona wykorzystana 

do budowy zbiornika pośredniego i rowów systemu hydrotechnicznego doprowadzania wód z Nysy Łu-

życkiej do czaszy zbiornika wodnego.  
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Rysunek 13 Warianty planowanego przedsięwzięcia 

 
Wskazano linie poglądowych przekrojów geologiczno-górniczych dla rysunków umieszczonych poniżej (Rysunek 16 i Rysunek 17) 

Źródło: opracowanie własne, podkład: Open Street Map  
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Czasza przyszłego zbiornika wodnego w wariancie 3 będzie miała bardzo podobne ukształtowanie jak 

w wariancie 2 - najniższe rzędne dna odkrywki wyniosą od 5 m p.p.m. (w centrum czaszy zbiornika) 

do 65 m n.p.m. w rejonie podstawy zbocza wschodniego, zbocza otaczające zbiornik będą miały nachyle-

nia 1:8 - 1:9. 

Dolny odcinek podparcia zboczy, podobnie jak w wariancie 2, będzie formowany od rzędnych dna wyrobi-

ska około 25 m n.p.m., co umożliwi wypełnianie wodami niższej części wyrobiska (o pojemności około 

10 mln m³) zaraz po zakończeniu eksploatacji złoża. 

Przyszły zbiornik wodny będzie miał podobne parametry jak w wariancie 2 - maksymalną głębokość około 

230 m, nieco większa będzie pojemność - około 1 680 mln m³ oraz powierzchnia lustra wody - około 

1 966  ha (liczona do planowanej rzędnej lustra wody 225 m n.p.m.). 

3.3. Zestawienie parametrów technicznych analizowanych wariantów 

Najważniejsze parametry różnicujące omówione powyżej warianty 1, 2 i 3 z punktu widzenia oceny oddzia-

ływania na środowisko zebrano w tabeli poniżej (Tabela 7). 

Tabela 7 Zestawienie parametrów technicznych wariantów planowanego przedsięwzięcia  

Parametr Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Zasoby przemysłowe węgla [mln Mg] 326,9  335,9  

Zasoby operatywne węgla [mln Mg] 294,2  302,3  

Wskaźnik wykorzystania złoża [%] 79,0 81,1 

Masy nadkładu operatywnego [mln m³] 1 074,5  1 108,0  

Operatywny wskaźnik N:W 3,65 3,67 

Wielkość robót ziemnych (relokacja mas zwałowych dla ufor-
mowania podparcia zboczy wyrobiska poeksploatacyjnego) w 
[mln m³] 

393  154  117  

Czas realizacji robót ziemnych [lata] 12 4,5 3,5 

Powierzchnia wierzchowiny zwałowiska przeznaczona do wtór-
nego urobienia dla potrzeb uformowania podparcia zboczy wy-
robiska poeksploatacyjnego [ha] 

1 060 500 

Powierzchnia nowopowstałej wierzchowiny wymagająca po-
nownych działań rekultywacyjnych [ha] 

500  260  300  

Pojemność czaszy zbiornika wodnego [mln m³] 1 512  1 556,4 1 680 

Powierzchnia lustra wody zbiornika wodnego [ha] 2 284  1 960 1 966 

Powierzchnia obszaru górniczego [ha] 2 969 3 029 

Źródło: opracowanie własne 

Istotne różnice między analizowanymi wariantami obrazują również rysunki poniżej (Rysunek 14 – Rysu-

nek 17).  
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Rysunek 14 Przekrój geotechniczny 16 przez zbocze południowe – warianty 1, 2 i 3 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 15 Przekrój geotechniczny 31 przez zbocze południowo-wschodnie – warianty 1, 2 i 3 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 16 Przekrój geologiczno-górniczy 7NS – warianty 2 i 3 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 17 Przekrój geologiczno-górniczy 39WE – warianty 2 i 3 

 
Źródło: opracowanie własne
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4. OPIS ŚRODOWISKA  

W rozdziałach 4.1 - 4.14 zawarto opis poszczególnych komponentów środowiska w miejscu przedsięwzię-

cia oraz w jego otoczeniu. Opis istniejącego klimatu akustycznego zawarto w rozdziale 22.8 , prezentują-

cym m.in. charakterystykę źródeł hałasu na terenie Kopalni, w rozdziale 12.1, gdzie wskazano zasięg od-

działywania akustycznego Kopalni (w roku bazowm) oraz w rozdziale 12.10, pokazującym emisję hałasu ze 

źródeł znajdujących się poza Kopalnią. Tym samym zdefiniowano istniejący hałas pochodzący ze źródeł 

przemysłowych, który następnie uwzględniono w analizach oddziaływania inwestycji na klimat aku-

styczny.  

4.1. Położenie geograficzne 

Pod względem geograficznym złoże węgla brunatnego Turów i Kopalnia Węgla Brunatnego Turów leży 

w obrębie Pogórza Izerskiego, w Obniżeniu Żytawsko-Zgorzeleckim oddzielającym masyw Gór Łużyckich 

(w Niemczech) od zachodniej części Gór Izerskich (w Polsce i Czechach). Obniżenie Żytawsko-Zgorzelec-

kie obok Pogórza Izerskiego, Kaczawskiego i Wałbrzyskiego jest jednym z regionów Pogórza Zachodnio-

sudeckiego (Kondracki 2002). 

Według regionalizacji fizyczno-geograficznej Kondrackiego obszar kopalni Turów położony jest w: 

− megaregionie: Pozaalpejska Europa Środkowa 

− prowincji: Masyw Czeski 

− podprowincji: Sudety z Przedgórzem Sudeckim 

− makroregionie: Pogórze Zachodniosudeckie 

− mezoregionie: Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie. 

Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie jest zapadliskiem tektonicznym składającym się z dwóch niewielkich 

kotlin – Turoszowskiej i Zgorzeleckiej, rozdzielonych granitoidowym Zrębem Działoszyna, przez który 

w sposób antecedentny przełamuje się Nysa Łużycka. Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie jest wydłużoną 

strukturą o kierunku ENE-WSW, długości 15 km i szerokości 7 km, rozciągającą się na terytorium Niemiec, 

Polski i Czech. Zasadnicza część tego obniżenia – Kotlina Turoszowska – jest kotliną śródgórską, zazna-

czając się w morfologii jako lekko pofałdowany teren o rzędnych wysokościowych 220 ÷ 320 m n.p.m., ob-

ramowany łańcuchem niewysokich wzgórz. Zrąb Działoszyna na północnym-wschodzie osiąga 

378,5 m n.p.m. Położenie złoża charakteryzują współrzędne geograficzne: 50°50'00” – 50°52'30” szeroko-

ści geograficznej północnej oraz 14°50'00” – 15°00'30” długości geograficznej wschodniej. 

4.2. Warunki geologiczne 

4.2.1. Budowa geologiczna 

Niecka Żytawska, w której zalega złoże węgla brunatnego Turów uformowana została na pograniczu 

dwóch wielkich jednostek strukturalnych: bloku łużyckiego i bloku karkonosko-izerskiego. Jest ona zapa-

dliskiem o charakterze tektonicznym, otoczonym wyniesionymi blokami tektonicznymi. Od północy ogra-

nicza ją zrąb Działoszyna zbudowany ze skał magmowo-metamorficznych, od wschodu łańcuch wzgórz 

wulkanicznych, od południowego wschodu zrąb Gór Izerskich i struktura Jesztedu, zbudowane ze skał 
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magmowo-metamorficznych i paleozoicznych skał osadowych, od południowego zachodu skały krysta-

liczne przedpola Gór Żytawskich zbudowanych z piaskowców kredowych, a od północnego-zachodu kom-

pleks skał wulkaniczno-piroklastycznych i krystalicznych masywu łużyckiego. 

Rysunek 18 Lokalizacja KWB Turów w odniesieniu do granic Niecki Żytawskiej 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie https://www.google.com/maps 

Nieckę Żytawską wypełniają utwory trzeciorzędowej serii brunatno-węglowej wieku mioceńskiego wy-

kształcone w postaci iłów, piasków i żwirów z przewarstwieniami i pokładami węgla brunatnego, tworzą-

cych kilka cykli sedymentacyjnych o łącznej miąższości do 350 m. Utwory trzeciorzędowe pokryte 

są cienką warstwą osadów czwartorzędowych reprezentowanych przez fluwioglacjalne piaski, żwiry i gliny 

oraz holoceńskie piaski i żwiry tarasów rzecznych. Łączna miąższość osadów czwartorzędowych nie prze-

kracza na ogół kilkunastu metrów. Typowy przekrój geologiczny przez złoże i kopalnię Turów o kierunku 

N-S przedstawia Rysunek 19. 
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Rysunek 19 Typowy przekrój NS przez złoże Turów 

 
Objaśnienia: Czwartorzęd: 1- piaski i żwiry; Trzeciorzęd: 2- piaski; 3- iły, mułki, drobne piaski; 4- węgiel brunatny; 5- bazalty; 
Paleozoik: 6- granitoidy i ich zwietrzeliny; 7 uskoki; G - główny, S - południowy 
Źródło: opracowanie własne  

Poszczególne serie litostratygraficzne przedstawiają się następująco: 

Podłoże krystaliczne - to skały magmowe i metamorficzne. Głównie granity, granitognejsy, łupki łyszczy-

kowe i bazalty.  

Kompleks zwietrzelin - to przede wszystkim silnie skaolinizowane zwietrzeliny granitowe. Mniej rozprze-

strzenione są ilaste zwietrzeliny bazaltoidów i towarzyszących im brekcji i tufów. Tworzą one rozległe 

i grube pokrywy o miąższości do kilkudziesięciu metrów. 

Kompleks podwęglowy - to zespół zróżnicowanych litologicznie osadów ilastopiaszczystych, wypełniają-

cych zagłębienia podłoża, w dużej mierze wyrównując jego silnie zarysowaną morfologię. Dominujące 

w składzie kompleksu iły kaolinowe cechują się obecnością bardzo zmiennej domieszki materiału piasz-

czystego.  

I pokład węgla - stanowi jednolitą, z nielicznymi i drobnymi przerostami w partii spągowej, ławę węgla 

ziemistego, charakteryzującego się wysokim uwęgleniem. Występuje głównie w częściach centralnych 

złoża, osiągając miąższość do 35 m, w partiach brzegowych ulega wyklinowaniu bądź odcięty jest dysloka-

cjami brzegów Niecki Żytawskiej. 

Kompleks międzywęglowy - to zespół warstw ilastych, mniej lub bardziej zapiaszczonych i piasków w róż-

nym stopniu zailonych oraz wkładek i przerostów węgla brunatnego, zazwyczaj zailonego, o łącznej miąż-

szości od kilku m w części centralnej złoża, do 142 m w części zachodniej.  

II pokład węgla - najbardziej rozprzestrzeniony i najgrubszy pokład węgla o średniej miąższości ok. 15 m 

i maksymalnej 65 m, którą osiąga w części północnej złoża łącząc się z pokładem III. Wykształcony jest 

w postaci węgli ziemistych zwartych, z cienkimi wkładkami węgli ksylitowych, w partiach spągowych dość 

licznie przewarstwionych iłem. 
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III pokład węgla - to w części północnej zalegające bezpośrednio na II pokładzie głównie węgle ksylitowe, 

które na południe od linii rozszczepienia są oddzielone od II pokładu utworami kompleksu iłów i stanowią 

zespół nieregularnych i gwałtownie wyklinowujących się warstw i soczew.  

Kompleks nadwęglowy trzeciorzędowy - to najgrubszy (do 200 m) i najbardziej zróżnicowany litologicz-

nie zespół osadów. Są to wzajemnie zazębiające się warstwy iłów piaszczystych, piasków i żwirów o róż-

nym stopniu zailenia oraz bardzo nieregularnych warstw i soczew węglowych.  

Osady czwartorzędowe - to głównie gliny piaszczyste i pylaste oraz piaski i żwiry, które tworzą łącznie 

kilkunastometrową pokrywę osadów czwartorzędowych. 

Rozkład przestrzenny pokładów węgla w Niecce Żytawskiej przedstawia Rysunek 20.  

Złoże Turów charakteryzuje się silnym zaangażowaniem tektonicznym. W obrębie niecki można wyróżnić 

trzy dominujące systemy dyslokacji o kierunkach NW - SE, W - E, SW - NE, wzdłuż których doszło do ufor-

mowania się elementów strukturalnych o charakterze rowów i zrębów tektonicznych. Z punktu widzenia 

kształtowania warunków hydrogeologicznych na przedpolu odkrywki, szczególną rolę odgrywają dwie 

struktury geologiczne: Rów Rybarzowic i Zrąb Białopola (Rysunek 20).  

Rysunek 20 Zasięgi pokładów węgla brunatnego w Niecce Żytawskiej 

 
Objaśnienia: 1 - granica Niecki Żytawskiej; 2- granice państwowe; 3- kontur odkrywki; 4- główne uskoki; 5- rozprzestrzenienie 3 
pokładu węgla; 6- rozprzestrzenienie 2 pokładu węgla; 7- rozprzestrzenienie 1 pokładu węgla  
Źródło: opracowanie własne 

Najistotniejsze dyslokacje występujące w złożu to: 

− Uskok główny, dzielący złoże na dwie różniące się strukturalnie części o przebiegu W - E i zrzucie 

od 15 do 90 m ku N, 

− Uskok południowy, zlokalizowany w części południowej złoża, o przebiegu W - E na zachodzie 

i NW - SE na wschodzie, o zrzucie 30 do 140 m ku N i NE. 
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Oba uskoki mają założenia w podłożu i przecinają całą serię osadów trzeciorzędowych. Głównym dysloka-

cjom towarzyszą podrzędne uskoki wykształcone pierzasto, o niewielkich zrzutach i zasięgach. Charakte-

rystyczne jest silne zaangażowanie tektoniczne spągowych partii serii osadowej jako rezultat ruchów ob-

niżających w wyniku nierównomiernej kompakcji osadów o znacznej miąższości lub autokompakcji tych 

osadów. Przypowierzchniowe partie złoża charakteryzują się dodatkowo zaburzeniami glacitektonicz-

nymi w formie skomplikowanych i niekiedy porozrywanych fałdów oraz synklin, o stromo nachylonych 

skrzydłach, dość gwałtownie wygasających ku dołowi. 

4.2.2. Budowa złoża 

Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna 

Węgle I pokładu charakteryzują się bardzo zmiennym wykształceniem petrograficznym. W niższej części 

profilu dominują węgle detrytowe i węgle bitumiczne, natomiast w wyższej części profilu zwiększa się 

udział węgli ksylitowych. Cały profil pokładu zawiera wkładki ilaste. Węgiel bitumiczny, zwany również pi-

ropissytowym, to jasnożółty węgiel detrytowy o bardzo małej gęstości objętościowej przepełniony detry-

tusem roślinnym. Węgle ksylitowe mają barwę od brunatnej do ciemnobrunatnej, węgle ziemiste są barwy 

ciemnobrunatnej i brunatno-szarej, są mocno zdiagenezowane, mają wysoki stopień uwęglenia. 

Węgle pokładu II to węgle ciemnobrunatne, ziemiste, zwarte, z cienkimi wkładkami i okruchami ksylitu, 

z dużą ilością detrytusu roślinnego, sporadycznie przewarstwione są jasnobrązowymi węglami piropissy-

towymi. W obrębie pokładu dość licznie występują karpy oraz pnie drzew. W części spągowej pokład węgla 

dość często przewarstwiany jest wkładami ilastymi i przerostami rozciągającymi się na dużej powierzchni. 

Niekiedy występują również wkładki piaszczyste. 

Węgle pokładu III występowały głównie w północnej części złoża wraz z pokładem II, aktualnie występują 

wyłącznie fragmentarycznie w części południowo-wschodniej. Charakteryzują się mniejszą zwięzłością 

i większą zawartością ksylitów, które wraz z węglem detroksylitowym dominują w stropowej części profilu. 

Węgle są przeławicowane licznymi i dość grubymi przerostami ilasto-piaszczystymi, których miąższość 

gwałtownie wzrasta w kierunku południowej części, gdzie następuje ich rozszczepienie i wyklinowanie. 

Charakterystyka jakościowa 

Wartości średnie najważniejszych parametrów jakościowych węgla bilansowego przedstawia Tabela 8. 

Tabela 8 Średnie parametry jakościowe węgla bilansowego złoża Turów 

Parametr Jednostka Pokład I Pokład II Pokład III 

Wartość opałowa przeliczona na stan roboczy kJ/kg 9729 9523 9070 

Zawartość popiołu przeliczona na stan roboczy % 11,37 11,86 14,69 

Zawartość siarki całkowitej przeliczona na stan roboczy % 0,28 0,71 0,62 

Wilgotność złożowa (robocza) % 48,30 47,92 47,28 

Uwaga - stan roboczy paliwa jest to stan paliwa z taką zawartością wilgoci i popiołu, jaką ma paliwo wydobywane, zała-
dowywane lub użytkowane, z którego pobiera się próbkę ogólną 

Źródło: opracowanie własne 

Najlepszymi parametrami jakościowymi charakteryzuje się węgiel pokładu I. Jest on najwyżej uwęglony, 

posiada największą gęstość objętościową, najwyższą wartość opałową i stałą, bardzo niską zawartość 
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siarki. Nieznacznie gorsze parametry energetyczne posiada pokład II. Większa różnica dotyczy tylko za-

wartości siarki, która jest znacznie bardziej zmienna, a jej średnia wartość prawie trzykrotnie wyższa niż 

w pokładzie I. Węgle pokładu III charakteryzują się nieco niższą jakością w porównaniu do węgli pokładów 

I i II (mniejsza wartość opałowa, większa zawartość popiołu). Zawartość siarki dla tych węgli jest podobna 

jak w pokładzie II. Pokład III został już niemal całkowicie wyeksploatowany. 

Zasoby geologiczne węgla 

Zasoby złoża zostały ustalone w „Dodatku nr 1 do dokumentacji złoża węgla brunatnego Turów w kategorii 

A+B” na dzień 31.12.2002 r., zgodnie z kryteriami bilansowości określonymi w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 

1774 z późn. zm.). 

Wielkość zasobów bilansowych węgla na dzień 31.12.2017 r. udokumentowanych w „Operacie ewidencyj-

nym złoża węgla brunatnego Turów za rok rozliczeniowy 2017” wynosi 343 816,47 tys. Mg (w kategorii 

A+B). Zasoby bilansowe w filarach ochronnych nie występują. Zasoby pozabilansowe nie są dokumento-

wane. 

Kopaliny towarzyszące 

Obecnie w złożu Turów brak jest udokumentowanych kopalin towarzyszących. Występujące w nadkładzie 

iły i pospółki piaszczysto –żwirowe nie spełniają kryteriów bilansowości dla złóż i nie mogą być udokumen-

towane ze względu na zmienną jakość i nieregularne występowanie. Napotykane w trakcie zdejmowania 

nadkładu kopaliny są wybierane selektywnie, w zależności od zapotrzebowania lub możliwości ich maga-

zynowania. 

4.3. Wody podziemne 

4.3.1. Hydrogeologia 

W dotychczas stosowanym sposobie przedstawiania warunków hydrogeologicznych, dla KWB Turów wy-

dzielane są następujące poziomy wodonośne: 

− czwartorzędowy 

− nadkładowy górny 

− nadkładowy dolny  

− międzywęglowy  

− podwęglowy  

Wymienione wyżej poziomy wodonośne należą do trzech pięter wodonośnych kształtujących warunki hy-

drogeologiczne w obrębie leja depresji powodowanego działaniem systemu odwodnienia złoża Turów: 

czwartorzędowego, trzeciorzędowego i trzeciorzędowo-paleozoicznego, na które w sposób istotny od-

działuje tektonika złoża, dzieląc je na odrębne struktury wodonośne. Warstwami izolacyjnymi, rozdziela-

jącymi poziomy wodonośne trzeciorzędu są pokłady węgli brunatnych oraz utwory nieprzepuszczalne (iły) 

i słabo przepuszczalne (pyły, mułki). Jedynie w obszarze tzw. filara rzeki Nysy Łużyckiej i filara rzeki Mie-

dzianki wydzielić można dwa poziomy wodonośne w II i III pokładzie węgla (WIIg – górna część pokładu 
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węgla III i WIId – górna część pokładu węgla II), które korelują się z nadkładowym górnym i dolnym pozio-

mem wodonośnym na pozostałym terenie (Fischer J., Sawicki J., 2003 oraz Pacia G., Tylikowski M., 2014) 

Po stronie Niemiec, w obrębie Niecki Żytawskiej, wydziela się następujące kompleksy wodonośne: 

− czwartorzędowy 

− węglowy górny 

− węglowy dolny  

− międzywęglowy  

− podwęglowy. 

Analiza zmian położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie Niemiec pozwala uznać, że poziomy: 

węglowy górny i węglowy dolny, odpowiadają poziomom nadkładowym górnym i dolnym po stronie pol-

skiej. Kompleksy: międzywęglowy i podwęglowy po obu stronach granicy traktuje się podobnie. 

Odmiennie przedstawia się podział struktur wodonośnych po czeskiej stronie Niecki Żytawskiej. Budowa 

geologiczna czeskiej części (fragmentaryczne występowanie Il pokładu węgla) powoduje, że wydziela się 

tu następujące kompleksy wodonośne: 

− czwartorzędowy 

− wyższy nadkładowy 

− bezpośredni nadkładowy  

− podzłożowy (bazowy). 

Poziom wyższy nadkładowy odpowiada w przybliżeniu poziomowi nadkładowemu dolnemu w Polsce, 

a bezpośredni nadkładowy poziomowi międzywęglowemu po stronie polskiej. Poziom podzłożowy (ba-

zowy) natomiast koreluje się z poziomem podwęglowym na terenie Polski. Wyżej opisany sposób wydzie-

lania struktur wodonośnych w Niecce Żytawskiej z ich wzajemną korelacją został zobrazowany za pomocą 

ideowego przekroju hydrogeologicznego poprowadzonego przez obszary Niemiec, Polski i Czech (Rysu-

nek 21). 
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Rysunek 21 Ideowy przekrój hydrogeologiczny wyjaśniający podział górotworu w Niecce Żytawskiej na poziomy 
wodonośne i ich wzajemne korelacje 

 
Źródło: opracowanie własne 

Czwartorzędowe piętro wodonośne reprezentowane jest na terenie Niecki Żytawskiej przez poziomy 

wodonośne występujące w: 

− osadach dolin rzecznych; 

− osadach piaszczysto-żwirowych poza dolinami rzek; 

− w gruntach nasypowych zwałowisk. 

Osady rzeczne związane głównie z dolinami rzek: Nysy Łużyckiej, Miedzianki i Mandau charakteryzują się 

wyraźną dominacją żwirów i osiągają miąższość do 18 m w dolinie Nysy i do 15 m w rejonie Miedzianki.  

Poziom wodonośny osadów piaszczysto-żwirowych poza dolinami rzek związany jest z niewielkimi i izolo-

wanymi soczewami piasków i żwirów w obrębie glin glacjalnych. Ich miąższość nie przekracza na ogół kil-

kunastu metrów. Utwory przepuszczalne występujące w czwartorzędzie można zaliczyć do dobrze i śred-

nio-przepuszczalnych. Poziom ten charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, a jego wysokość położe-

nia jest zależna od wielkości opadów atmosferycznych. 

Grunty zwałowe zbudowane są w przewadze z materiału ilastego (ponad 70%), ponadto w jego składzie 

występują utwory półprzepuszczalne (mułki, pyły, węgle brunatne, popioły) oraz w niewielkiej ilości 

utwory przepuszczalne (piaski, żwiry). Występują one w następujących rejonach: 

− północnego zwałowiska wewnętrznego; 

− południowo-zachodniego i północno-zachodniego zwałowiska wewnętrznego; 

− „starego” północnego zwałowiska wewnętrznego; 

− „starego” wschodniego zwałowiska wewnętrznego. 
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Zasilanie poziomu czwartorzędowego odbywa się poprzez infiltrację opadów oraz dopływy z rzek, nato-

miast drenaż odbywa się poprzez: 

− studnie odwodnieniowe; 

− chodniki odwodnieniowe; 

− system drenaży podzwałowych; 

− naturalny drenaż ze skarp wyrobiska odkrywkowego Kopalni Turów; 

− ujęcia wód podziemnych. 

Na części obszaru Niecki Żytawskiej ma również miejsce odpływ wód czwartorzędowych do niżej ległych 

struktur wodonośnych. Odbywa się to poprzez przesiąkanie przez utwory rozdzielające bądź w formie bez-

pośredniego zasilania na obrzeżach niecki. 

Trzeciorzędowe piętro wodonośne podzielono na trzy zasadnicze poziomy: 

− nadkładowy; 

− międzywęglowy; 

− podwęglowy. 

Poziom nadkładowy 

Jest to kompleks soczewek piaszczysto-żwirowo-pylastych o z reguły nieudokumentowanym rozprze-

strzenieniu, występujących w obrębie utworów ilastych o dużej miąższości. Udział utworów wodonośnych 

w tak określonym poziomie nie przekracza kilkunastu procent ogólnej miąższości. Cechą charaktery-

styczną budowy geologicznej osadów trzeciorzędowych w omawianym obszarze jest ich wyraźna war-

stwowość. Sprawia to, iż przepuszczalność górotworu w kierunku poziomym jest wyraźnie wyższa niż 

w kierunku pionowym. Prowadzi to do podziału poziomów wodonośnych w kierunku pionowym, na od-

rębnie reagujące na odwadnianie strefy. Z tego powodu nadkładowy poziom wodonośny można podzielić 

na dwa oddzielnie reagujące na odwadnianie złoża poziomy: nadkładowy górny oraz nadkładowy dolny. 

Nadkładowy górny poziom wodonośny charakteryzuje się ustalonymi warunkami zasilania i odpływu. Pod-

legał on w niewielkim stopniu oddziaływaniu systemu drenażowego kopalni Turów. Drenowanie tego po-

ziomu ma miejsce w pobliżu skarp odkrywki lub w strefach kontaktów z niżej zalegającym poziomem wo-

donośnym nadkładu dolnego. 

Nadkładowy dolny poziom wodonośny, w wyniku wieloletniego odwadniania, został silnie zdrenowany. 

W poziomie tym wytworzył się rozległy lej depresji wywołany drenującym działaniem chodników odwod-

nieniowych i studni. Na obszarze Rowu Rybarzowic, a więc w obszarze planowanego rozwoju eksploatacji, 

wytworzyła się w tym poziomie strefa osuszonego nadkładu przylegająca od strony wschodniej do Zrębu 

Białopola. Zarówno lej depresji jak i dopływy wód podziemnych związane z tym poziomem mają obecnie 

charakter ustabilizowany. 

Zasilanie wyżej opisanych poziomów wodonośnych odbywa się w wyniku infiltracji opadów atmosferycz-

nych na całej powierzchni Niecki Żytawskiej, lecz głównie w strefie ich wychodni. Swój udział w tym zasi-

laniu mają z pewnością również cieki takie jak: Nysa Łużycka, Miedzianka czy Mandau na terenie Niemiec, 

lecz jego wielkość jest nieokreślona. 
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Wody poziomów nadkładowych są na ogół pod dużym ciśnieniem hydrostatycznym i wraz z głębokością 

obserwuje się wzrost ciśnień wód. 

Drenaż nadkładowego poziomu wodonośnego ma miejsce poprzez: 

− studnie odwodnieniowe; 

− otwory kierunkowe; 

− chodniki odwodnieniowe i otwory spływowe; 

− naturalny drenaż skarpowy. 

Poziom międzywęglowy 

Stanowią go warstwy wodonośne leżące między I i II pokładem związane z występowaniem przewarstwień 

i soczew głównie żwirów drobnoziarnistych i piasków średnioziarnistych oraz pospółek, często zailonych. 

Sporadycznie występują tu też piaski pylaste. Jego miąższość jest bardzo zmienna i dochodzić może od 

kilku- do kilkudziesięciu metrów. W obszarze, na którym I pokład węgla nie występuje (brzeżne partie 

Niecki Żytawskiej), poziom ten stanowi jedną wspólną strukturę z podwęglowym poziomem wodono-

śnym. 

Środkowa i południowa część południowego pola wydobywczego Kopalni Turów jest pozbawiona utwo-

rów przepuszczalnych tego poziomu. Podobnie jest na obszarze Rowu Rybarzowic. 

Na analizowanym obszarze, na terenie Polski, międzywęglowy poziom wodonośny występuje generalnie 

w trzech obszarach. Pierwszy obejmuje podłoże północnego zwałowiska wewnętrznego. 

Drugi obszar występowania międzywęglowego poziomu wodonośnego to rejon znajdujący się na północ 

od uskoku południowego. Występujący tu kompleks ma miąższość do ponad 100 metrów i składa się z na-

przemianległych warstw utworów okruchowych i spoistych. W połowie lat 90-tych XX wieku w rejonie 

uskoku południowego, na jego skrzydle wiszącym, stwierdzono rozległą (kilkuset metrową) strefę samo-

wypływów wód na poziomie roboczym +165 kopalni Turów, która następnie została zdrenowana studzien-

nym systemem odwodnienia wgłębnego kopalni. 

Trzecim miejscem występowania międzywęglowego poziomu wodonośnego jest zachodnia część połu-

dniowego przedpola kopalni Turów oraz część wyrobiska odkrywkowego Kopalni na południe od uskoku 

południowego. 

Wody poziomu międzywęglowego stanowiły często zasoby statyczne, które zostały w większości już 

sczerpane podczas robót górniczych. 

Na terenie Niemiec poziom międzywęglowy ma charakter ciągły, a jego struktura jest wyraźnie określona 

poprzez występujące w stropie i spągu pokłady węgla. Inaczej jest na obszarze Czech, gdzie brak III i II po-

kładu węgla sprzyja kontaktom hydraulicznym z nadkładowym dolnym poziomem wodonośnym (Rysunek 

22). 

Zasilanie międzywęglowego poziomu wodonośnego odbywa się w sposób pośredni w wyniku przesącza-

nia wód z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Najbardziej predestynowanymi do tego rejonami są 

brzeżne partie Niecki Żytawskiej na obszarze, gdzie nie występują już pokłady węgla. 
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Drenaż (odpływ) wód podziemnych z poziomu międzywęglowego odbywa się poprzez: 

− studnie odwodnieniowe i otwory kierunkowe; 

− naturalny drenaż skarpowy. 

Poziom podwęglowy 

Podwęglowy poziom wodonośny występuje poniżej spągu I pokładu węgla, ponad zwietrzelinami krysta-

licznego podłoża Niecki Żytawskiej. Litologicznie są to żwiry i piaski zailone oraz pospółki. Na znacznym 

terenie dokumentacji hydrogeologicznej (część środkowa, północna i wschodnia wyrobiska odkrywko-

wego kopalni) stanowi ciągłą i rozległą strukturę wodonośną, w której wyodrębnia się: obszar zasilania, 

obszar przepływu i strefę drenażu. Należy podkreślić, że ta struktura wodonośna wykształcona jest w po-

staci kilku lub nawet kilkunastu warstw wodonośnych, połączonych hydraulicznie ze sobą. Miąższość tego 

poziomu wodonośnego jest bardzo zmienna i wynosić może od kilku- do kilkunastu metrów. 

Zasilanie podwęglowego poziomu wodonośnego odbywa się poprzez infiltrację opadów atmosferycznych 

w czwartorzędowe piętro wodonośne, które przesiąkają do połączonych poziomów wodonośnych: mię-

dzywęglowego i podwęglowego. Obszarami zasilania są zatem brzeżne partie Niecki Żytawskiej w miej-

scach, gdzie pokłady węgla ulegają wyklinowaniu. 

Drenaż podwęglowego poziomu wodonośnego odbywa się w wyniku: 

− odwodnienia otworami przelewowo-pompowymi lub przelewowymi z samowypływami; 

− wypływów wód ze szczelin odprężeniowych w obrębie I pokładu węgla, na najniższych poziomach 

eksploatacyjnych. 

Trzeciorzędowo-paleozoiczne piętro wodonośne występuje w spękaniach skał krystalicznych podłoża 

oraz jego zwietrzelinach i charakteryzuje się występowaniem wód naporowych. Poziom trzeciorzędowo-

paleozoiczny jest odizolowany od I pokładu kilkudziesięciometrową warstwą iłów, o miąższości dochodzą-

cej do 80 m. Są jednak miejsca, gdzie ił zanika i pokład zalega na zwietrzałym podłożu. Obserwuje się 

to głównie w południowej części dokumentowanego obszaru. 

Na przeważającym obszarze Niecki Żytawskiej kontakty hydrauliczne pomiędzy omówionymi wyżej po-

ziomami wodonośnymi mają charakter pośredni i polegają na przesączaniu wód poprzez warstwy słabo 

przepuszczalne. Wyjątkiem są strefy brzeżne niecki, gdzie występuje wyklinowanie pokładów węgla oraz 

większa część terenu Czech w rejonie wyklinowania pokładów II i III. Tam jest możliwy intensywniejszy 

kontakt pomiędzy poziomami wodonośnymi. O ile strefy brzeżne niecki stanowią miejsce zasilania pozio-

mów wodonośnych, to tereny Czech położone na południe od górnego biegu Luboty mogą być miejscem 

drenażu poziomu czwartorzędowego i nadkładowego wskutek odpływu wód do intensywnie odwadnia-

nego poziomu międzywęglowego. Taką sytuację hydrodynamiczną obrazuje Rysunek 22 poniżej. 
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Rysunek 22 Schematyczny przekrój hydrogeologiczny odwadnianych kompleksów wodonośnych w obszarze południowych obrzeży odkrywki Turów 

Źródło: opracowanie własne 
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Należy jednakże zwrócić uwagę, że obraz ten dodatkowo komplikuje fakt nakładania się na lej depresji 

spowodowany odwadnianiem kopalni, leja depresji spowodowanego działającym tu w rejonie Uhelnej 

ujęciem wód podziemnych. Problem ten był przedmiotem prac Zespołu Ekspertów Hydrogeologów Pol-

sko-Czeskich ds. oddziaływania KWB Turów na tereny Czech w latach 1992-2005. Ich wynikiem było 

opracowanie wspólnej sieci monitoringu wód podziemnych, w której pomiary trwają do dzisiaj (Rysunek 

12 w Rozdziale 2.6.8). Opracowano również wiele materiałów związanych z budową geologiczną i warun-

kami hydrogeologicznymi tej części Niecki Żytawskiej. Szczególne znaczenie ma tu mapa podłoża niecki 

z przebiegiem uskoków tektonicznych. 

4.3.2. Wody podziemne 

Główne zbiorniki wód podziemnych 

Na omawianym obszarze nie występują główne zbiorniki wód podziemnych.  

Stan hydrodynamiczny w odniesieniu do poszczególnych poziomów wodonośnych 

Aktualnie, na obszarze złoża węgla brunatnego Turów, zlokalizowanych jest kilkaset otworów piezome-

trycznych wykonanych w trakcie prowadzenia robót górniczych.  

Zdecydowana większość piezometrów na terenie dokumentacji zafiltrowana jest w piezometrach nadkła-

dowych oraz w połączonych II i III pokładzie węgla. Piezometry obserwujące międzywęglowy i podwę-

glówy poziom wodonośny zaczęły być wykonywane na szerszą skalę dopiero w latach 90-tych XX wieku. 

Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza południowego pola wydobywczego. Nadal występuje niedobór otworów 

obserwujących poziom podwęglowy oraz piętro trzeciorzędowo-paleozoiczne na południowym przedpolu 

Kopalni, szczególnie w rejonie bezpośrednio przyległym do krawędzi odkrywki. 

Od początku XXI wieku rozpoczęto dokładniejsze rozpoznanie zawodnienia wgłębnego złoża Turów w po-

łudniowym polu wydobywczym oraz na jego przedpolu. Rozpoznanie to obejmuje wszystkie struktury wo-

donośne, z szczególnym uwzględnieniem międzywęglowego i podwęglowego poziomu wodonośnego, 

gdzie dotychczasowy stan rozpoznania był słabszy. 

W obszarze pogranicza polsko-czeskiego i polsko-niemieckiego zlokalizowane są otwory obserwacyjne 

wykonane w większości w latach 80 i 90-tych XX wieku. W wytypowanych otworach, od kilku lat, wykony-

wane są wspólne polsko – czeskie (tzw. grupa HyP) i polsko-niemieckie (tzw. grupa W1) pomiary położenia 

zwierciadeł wód podziemnych prowadzone w ramach monitoringu transgranicznego. Według stanu na ko-

niec 2009 r., w rejonie przygranicza polsko-czeskiego po stronie polskiej obserwowanych jest 27 otworów, 

a po stronie czeskiej 21 (monitoring grupy HyP), natomiast w rejonie przygranicza polsko-niemieckiego 

po stronie polskiej obserwowanych jest 19 otworów, a po stronie niemieckiej 36. Lokalizację tych piezo-

metrów dla których wykonane zostały we wrześniu 2015 roku pomiary zwierciadła wody zawierają Rysu-

nek 47 do Rysunek 51, na których przedstawiono hydroizohipsy powierzchni piezometrycznych dla po-

szczególnych poziomów wodonośnych. 

Historię zmian położenia zwierciadła wody na terenach państw sąsiednich zobrazowano w formie wykre-

sów dla piezometrów ze wspólnej polsko-niemieckiej i polsko-czeskiej sieci monitoringu: na terenie Nie-

miec (Rysunek 23 do Rysunek 36), na terenie Czech (Rysunek 37 do Rysunek 39) i na terenie południowego 

przedpola odkrywki w obszarze Polski (Rysunek 40 do Rysunek 46). 
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Rysunek 23. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: 85/76 (135) - Q i 85/76(136) 
– Ng 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 24. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrze 464/80 (289) - Ng 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 
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Rysunek 25. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: 499z/84 (380) - Q; 
499/84(381) - Ng 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 26. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: 595z/84 (416) - Ng; 595/84 
(417) - Nd 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 
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Rysunek 27. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: 797z/84 (465) - Q; 797/84 
(466) – Ng; 797A2/84 (467) - Mw 

 

Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 28. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: 802z/84 (476) - Q; 802 /84 
(477) – Nd; 802 /84 (478) - Mw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 
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Rysunek 29. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrze 909A/85 (597) - Nd 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 30. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: P1/94 (687) - Nd; P8/94 
(694) – Mw; P8/94 (695) - Pw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

  



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

96 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 31. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: P11z/94 (699) - Ng; 
P12z/94 (702) – Nd; P12/94 (701), P14/94 (704) – Mw; P11z/94 (700), P13/94 (703) - Pw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 32. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: P15z/94 (706) - Nd; P15/94 
(705) – Mw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 
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Rysunek 33. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: P18/94 (709) - Ng; P18/94 
(710) – Pw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 34. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrze P17/94  (708) – Pw  

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 
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Rysunek 35. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrach: P19z2/94 (713) - Nd; 
P19z/94 (712) – Mw; P19/94 (711) - Pw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 

 

Rysunek 36. Wykres położenia zwierciadła wody po stronie niemieckiej w piezometrze P22/94 (716) - Mw 

 
Źródło: na podstawie Auswertung der Gemainsamen Grundwasserspiegelmessungen im deutsch-polnischen Tagebaumessnetz bis 2014. 

GEOS Halsbrücke 2014 
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Rysunek 37. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie czeskiej - poziom podwęglowy Pw  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 

 

Rysunek 38. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie czeskiej - poziom międzywęglowy Mw i 
nadkład dolny Nd 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 
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Rysunek 39. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie czeskiej - poziom czwartorzędowy Q 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 

 

Rysunek 40. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom podwęglowy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 
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Rysunek 41. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom międzywęglowy  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 

 

Rysunek 42. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom międzywęglowy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 
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Rysunek 43. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom międzywęglowy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 

 

Rysunek 44. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom nadwęglowy dolny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 
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Rysunek 45. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom nadwęglony górny 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 

 

Rysunek 46. Wykres położenia zwierciadła wody w piezometrach po stronie polskiej - poziom czwartorzędowy 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Skořepa J. „Wspólny monitoring na obszarze oddziaływania kopalni Turów na terytorium Republiki 

Czeskiej”. Aquatest A.S. Praga 2013 
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Poziom czwartorzędowy 

Na kształt powierzchni zwierciadła wód gruntowych tego poziomu wodonośnego mają wpływ następujące 

czynniki: 

− budowa geologiczna i litologia tworzących go skał; 

− zasilanie opadami atmosferycznymi z uwzględnieniem wielkości opadów i zdolności infiltracyj-

nych gruntów przypowierzchniowych; 

− sieć hydrograficzna z uwzględnieniem powstałego na terenie Niemiec w wyrobisku końcowym 

kopalni węgla brunatnego Olbersdorf zbiornika wodnego Olbersdofer See; 

− odwadniające oddziaływanie skarp odkrywki Turów (brak jest urządzeń bezpośrednio odwadnia-

jących ten poziom); 

− oddziaływanie ekranu przeciwfiltracyjnego wzdłuż Nysy Łużyckiej na terenie Polski; 

− pobór wody przez ujęcie w Uhelnej na terenie Czech; 

− przesiąkanie wód z tego poziomu wodonośnego do niżej ległych poziomów zdrenowanych przez 

system odwadniania kopalni Turów. 

Na terenie Niemiec w rejonie na południe od uskoku południowego obserwuje się już zwierciadło wody 

poziomu czwartorzędowego o charakterze ustabilizowanym. Wypełnianie zbiornika poeksploatacyjnego 

dawnej kopalni Olberdorf dobiegło końca, a zwierciadło wody w nim ustabilizowało się na rzędnej 

ok. 237 m n.p.m. Z ukształtowania hydroizohips widoczny jest wyraźnie drenujący charakter tego zbior-

nika na wody czwartorzędowe podziemne w kierunku na południe od zbiornika. Na omawianym obszarze 

drenujący charakter na wody tego poziomu mają również rzeki Mandau i Nysa Łużycka (Rysunek 47). 

W obszarze położonym na terytorium Niemiec na północ od uskoku południowego, układ hydroizohips 

wzdłuż Nysy Łużyckiej wskazuje również na dopływ wód do tej rzeki, jednakże zwierciadło wód podziem-

nych pomierzone w piezometrach B331(215.8 m n.p.m.) i B385A (212,4 m n.p.m.) zlokalizowanych w rejo-

nie miejscowości Drausendorf, znajduje się poniżej poziomu zwierciadła wody w rzece. Wskazuje 

to na przepływ wód pod rzeką w kierunku Kopalni.  

Na terenie Polski w obszarze południowego przedpola odkrywki na zachód od zrębu Białopola w po-

wierzchni zwierciadła wód poziomu czwartorzędowego zaznacza się wyraźny wododział tych wód. Zwier-

ciadło wód podziemnych przyjmuje tu maksymalną rzędną 288.3 m n.p.m. w piezometrze HPz-39/61.5. 

Wody podziemne z tego miejsca odpływają na północ w kierunku odkrywki, na zach. w kierunku Nysy Łu-

życkiej, na południe w kierunku cieku granicznego Lubota oraz na południowy wschód w kierunku ujęcie 

Uhelná na terytorium Czech. 

Na terenie Czech brak jest piezometrów mogących udokumentować istniejący stan warunków hydrody-

namicznych w obszarze pomiędzy potokiem Lubota a Nysą Łużycką. Dla tego też przedstawione tam hy-

droizohipsy narysowane są linią przerywaną. Jedynie w otoczeniu ujęcia Uhelná znajduje się wystarczająca 

liczba piezometrów, na podstawie których można udokumentować zwierciadło wód podziemnych w rejo-

nie ujęcia. Znajduje się tu ono na rzędnych ok. 260 m n.p.m. (Rysunek 47). Cały ten obszar znajduje się 

w leju depresji. Wszystko wskazuje na to, że jest on wypadkową oddziaływania odwodnienia kopalni Tu-

rów i ujęcia. Wzajemne proporcje tego oddziaływania nie są możliwe do ustalenia na podstawie istnieją-

cych pomiarów zwierciadła wody. Warunki do tego stworzy hydrogeologiczny model numeryczny Niecki 

Żytawskiej stworzony w ramach opracowania niniejszego raportu. 
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Wody poziomu czwartorzędowego we wschodnim otoczeniu odkrywki wykazują jej drenujące oddziały-

wanie w stosunku do obszaru położonego pomiędzy odkrywką i rzeką Miedzianką. Poza rzeką Miedzianką 

ich poziom zbliżony jest do naturalnego. Rzeka Miedzianka wykazuje w stosunku do zwierciadła wód pod-

ziemnych w tym obszarze drenujący charakter. W północnej części odkrywki w rejonie starego zwałowiska 

zwierciadło wód podziemnych czwartorzędowego poziomu jest odbudowane. Znajduje się ono na rzęd-

nych powyżej poziomu zwierciadła wody w rzekach Miedzianki i Nysy Łużyckiej. 

Drugi wododział wód poziomu czwartorzędowego na obszarze Polski występuje na pograniczu Zrębu Bia-

łopola i Rowu Rybarzowic we wschodniej części południowego przedpola odkrywki. Zwierciadło wód pod-

ziemnych osiąga tu maksymalną rzędną 297.6 m n.p.m. w piezometrze HGB-140a (Rysunek 47). Woda 

z tego obszaru spływa na płd. w kierunku ujęcia Uhelná oraz na południowy-wsch. zasilając potok Ślad. 

Potok ten ma charakter drenujący, co poświadczają piezometry HGO-148, HGO-149, HGO-150 usytuow-

ane pomiędzy tym potokiem i odkrywką, w których zwierciadło wód podziemnych utrzymuje się na rzęd-

nych ok. 255 m n.p.m., a więc powyżej zwierciadła wody w potoku Ślad na tym odcinku (Rysunek 47).  

 

Poziom nadkładowy górny 

W południowej części obszaru Niemiec powierzchnia piezometryczna tego poziomu wykazuje zbliżone 

ukształtowanie do poziomu czwartorzędowego przyjmując jednakże rzędne od kilku do kilkunastu me-

trów niższe. Świadczy to o istniejącym tu oddziaływaniu odwodniania kopalni Turów. W rejonie zbiegu 

rzek Mandau i Nysy Łużyckiej ukształtowanie hydroizopiez wskazuje na drenujące oddziaływanie tych rzek 

na wody tego poziomu. Jednakże na obszarze położonym na północ od uskoku południowego piezometry 

położone w sąsiedztwie rzeki Nysy Łużyckiej: P11z/94, HPzN-5, HPzN-2, P8/94 wykazują obserwowane 

zwierciadło wody na rzędnych niższych o kilka metrów od lustra wody w Nysie Łużyckiej w tym miejscu. 

Świadczy to o zdrenowaniu tego poziomu przez odkrywkę. Również w zachodniej części południowego 

przedpola kopalni Turów na terytorium Polski stan zdrenowania jest znaczny. W rejonie wododziału wód 

czwartorzędowych opisywanego wyżej, zwierciadło wód poziomu nadkładowego górnego znajduje się po-

nad 30 m niżej. Kształt powierzchni piezometrycznej w tym miejscu wskazuje na wyraźny drenaż tego po-

ziomu przez odkrywkę kopalni Turów, ale również przez rzekę Nysę Łużycką (Rysunek 48).  

We wschodniej części południowego przedpola odkrywki, na obszarze Rowu Rybarzowic, stan zdrenowa-

nia tego poziomu jest znaczny. Na obszarze odkrywki poziom wody osiąga w nim rzędne ok. 180 m n.p.m. 

Od wielu już lat obserwuje się tu również strefę całkowitego odwodnienia tego poziomu ciągnącą się pa-

sem wzdłuż wschodniego uskoku Białopola (Rysunek 48). 

Na obszarze Czech brak jest piezometrów dokumentujących stan hydrodynamiczny tego poziomu. 

Piezometry zlokalizowane w tym poziomie na terenie Niemiec wykazują istnienie w nim ustabilizowanych 

warunków hydrodynamicznych (od Rysunek 23 do Rysunek 27). Podobnie wskazują na to pomiary w pie-

zometrach położonych na obszarze Polski (Rysunek 45). 
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Poziom nadkładowy dolny 

Poziom ten jest objęty intensywnym oddziaływaniem systemu odwadniania kopalni Turów. Na terenie 

Niemiec na południe od zbiornika Olbersdorfer See zwierciadło wody pomierzone w piezometrach wska-

zuje na drenujące działanie tego zbiornika względem wód tego poziomu. Na południowym obrzeżu niecki 

woda podziemna z tego poziomu wodonośnego odpływa z terenu Niemiec wzdłuż północnego uskoku 

Hartauwoda do Czech, gdzie znajduje się centrum drenażu wyznaczone pomiarami zwierciadła wody 

w piezometrach: CZH2a/I, CZH3b/I, CZH5b/I. Pomierzone w nich zwierciadło wody przyjmuje rzędne z za-

kresu 183,1-184,1 m n.p.m. Jest to najniżej położone na obszarze południowego polsko-czeskiego przed-

pola odkrywki Turów zwierciadło wód podziemnych w poziomie nadkładowym dolnym. Sytuacja ta wynika 

z oddziaływania poziomu międzywęglowego, jeszcze bardziej podlegającego bezpośrednim wpływom od-

wadniania kopalni Turów. Osiągnięty tu poziom obniżenia zwierciadła wody jest niższy od utrzymującego 

się w tym poziomie na południowej krawędzi odkrywki. Tam zwierciadło wód podziemnych w tym pozio-

mie utrzymuje się na rzędnych minimalnych ok. 200 m n.p.m. Jednakże obserwuje się na obszarze zachod-

niej części południowego przedpola odkrywki na terenie Polski, resztkowy dział wód podziemnych w tym 

poziomie wodonośnym, z którego wody spływają zarówno w kierunku odkrywki jak i w kierunku południo-

wym do Czech. Część wód odpływa również na zachód pod Nysą Łużycką, gdzie już na terenie Niemiec 

tworzy się strumień wód podziemnych odprowadzający je poprzez uskok południowy na północ do głębiej 

zdrenowanego Rowu Żytawy (część Niecki Żytawskiej położona po północnej stronie uskoku południo-

wego) - (Rysunek 49). Stamtąd woda z poziomu nadkładowego dolnego (Nd) odpływa w kierunku od-

krywki. 

We wschodniej części południowego przedpola odkrywki na obszarze Rowu Rybarzowic obserwuje się głę-

boki drenaż omawianego poziomu wodonośnego. W obszarze odkrywki osiąga on rzędnych ok. 

50 m n.p.m. (Rysunek 49). Występuje tu również strefa całkowitego odwodnienia tego poziomu, zlokali-

zowana wzdłuż wschodniego uskoku Białopola. 

Zwierciadło wód omawianego poziomu wykazuje na obszarze Niemiec ustabilizowany stan hydrodyna-

miczny, obserwuje się na ogół w piezometrach jego niewielkie wahania (Rysunek 28, Rysunek 30, Rysunek 

32). Jedynie w piezometrach położonych w pobliżu odkrywki zachodzi niewielkie obniżanie poziomu 

zwierciadła wody (Rysunek 31). Na obszarze Czech zwierciadło wody w tym poziomie wykazywało również 

przez długi czas (1999-2012 r) ustabilizowane położenie. Jednakże począwszy od roku 2013 do chwili obec-

nej, w piezometrach obserwuje się stałe obniżanie poziomu zwierciadła wody (Rysunek 38). Jest to spowo-

dowane pogłębieniem eksploatacji w kopalni Turów i jej przesunięciem w kierunku południowym. Głównie 

przez intensywne odwadnianie poziomu międzywęglowego, studniami zlokalizowanymi w odkrywce po 

południowej stronie uskoku południowego. 

Piezometry w tym poziomie wodonośnym zlokalizowane na terenie Polski wykazują stabilizację położenia 

zwierciadła wody (Rysunek 44). Wynika to z faktu, że baza drenażu dla tego poziomu w odkrywce Turów 

nie zmieniła w ostatnich latach swojej rzędnej. Natomiast największe zmiany dotyczyły poziomu między-

węglowego, które to w wyniku kontaktów hydraulicznych zaznaczyły się wyraźnie również w poziomie 

nadkładowym dolnym na terenie Czech.  
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Poziom międzywęglowy 

Charakteryzuje się najbardziej obniżonym zwierciadłem wody w obszarze położonym na południe 

od uskoku południowego, aż do granic Niecki Żytawskiej. Z całego tego obszaru woda spływa w kierunku 

odkrywki kopalni Turów. Na obszarze Polski minimalne rzędne zwierciadła wód podziemnych przyjmują 

wartości 146,9 m n.p.m. w piezometrze HPp-25/49. Na obszarze Czech ok. 183 m n.p.m. i podobnie na ob-

szarze Niemiec 183,5 m n.p.m. (Rysunek 50). Tamże w obszarze położonym po północnej stronie 

od uskoku południowego (Rów Żytawy) położenie zwierciadła wód podziemnych tego poziomu pogłębia 

się do rzędnych ok. 146 m tworząc strumień wód odprowadzany do odkrywki, gdzie rzędne zwierciadła 

wody osiągają ok. 44 m n.p.m. (Rysunek 50). 

Na obszarze Rowu Rybarzowic, międzywęglowy poziom wodonośny praktycznie nie występuje. Brak jest 

tam zarówno technicznych środków drenażu, jak i piezometrów. 

Na terenie Polski zwierciadła wody obserwowane w piezometrach wykazują w ostatnich 6 latach najwięk-

sze obniżenia (od Rysunek 41 do Rysunek 43). Jest to związane z dokonanym pogłębieniem eksploatacji, 

jej przesunięciem w kierunku południowym oraz wykonaniem studni odwadniających w obszarze położo-

nym na południe od uskoku południowego. Na obszarze Czech zmiany te są mniejsze (Rysunek 41), ale 

również istotne. Najbardziej ustabilizowany stan hydrodynamiczny w tym poziomie występuje na obsza-

rze Niemiec. Tam większy przyrost depresji obserwuje się jedynie w piezometrach położonych w pobliżu 

odkrywki (Rysunek 27, Rysunek 28, Rysunek 36). 

 

Poziom podwęglowy 

Jest to poziom wodonośny najgłębiej zdrenowany w odkrywce Turów, bo aż do rzędnej ok. 30 m n.p.m. 

W układzie hydroizopiez wyraźnie zaznacza się blokujący charakter uskoku południowego (Rysunek 51). 

Po jego południowej stronie zwierciadło wody w tym poziomie przyjmuje położenie analogiczne do po-

ziomu międzywęglowego tj. ok. 147 m n.p.m. na obszarze Polski i ok. 183 m n.p.m. na obszarze Niemiec. 

Dalej w kierunku na południe ciśnienia hydrostatyczne w tym poziomie wzrastają przyjmując rzędne wyż-

sze niż w poziomie międzywęglowym. Na obszarze Rowu Żytawy powierzchnia piezometryczna tego po-

ziomu kształtuje się podobnie jak w poziomie międzywęglowym osiągając rzędne ok. 147 m n.p.m. Na te-

renie Polski w obszarze Rowu Rybarzowic, poziom ten występuje w szczątkowej formie. 

Największe obniżenia powierzchni piezometrycznej w tym poziomie nastąpiły w okresie 2006-2009 r., od 

tego czasu obserwuje się wyraźne zmniejszenie prędkości tych zmian w obserwowanych piezometrach, 

zarówno po stronie polskiej (Rysunek 40) jak i czeskiej (Rysunek 37). W piezometrach po stronie niemiec-

kiej obserwuje się względną stabilizację poziomu wody (od Rysunek 34 do Rysunek 36).  
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Rysunek 47. Mapa zwierciadła wody czwartorzędowego poziomu wodonośnego Q - stan IX 2015 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 48. Mapa zwierciadła wody nadkładowego górnego poziomu wodonośnego Ng - stan IX 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 49. Mapa zwierciadła wody nadkładowego dolnego poziomu wodonośnego Nd - stan IX 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 50. Mapa zwierciadła wody międzywęglowego poziomu wodonośnego Mw - stan IX 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 51. Mapa zwierciadła wody podwęglowego poziomu wodonośnego Pw- stan IX 2015 r. 

Źródło: opracowanie własne
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4.3.3. Ujęcie wód podziemnych Uhelná i żwirownia Grabštejn 

Na terenie Czech w obszarze przygranicznym w rejonie miejscowości Uhelná, zlokalizowane jest 200 m od 

granicy z Polską, ujęcie wód podziemnych stanowiące podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę dla oko-

licznych miejscowości, w tym Hrádka nad Nissou. Otwór ujęciowy CZU-1 wykonany został w 1962 r. 

Rzędna lokalizacji otworu wynosi 311,2 m n.p.m., a jego głębokość 72,9 m. Do głębokości 68,8 m otwór 

wykonany jest w utworach czwartorzędowych (piaski średnioziarniste, pospółka). Pozostała część otworu 

przechodzi przez osady trzeciorzędowe – dwie warstwy piasków różnoziarnistych rozdzielone warstwą 

iłów o miąższości 0k. 6 m. Utwory czwartorzędowe są również oddzielone od utworów trzeciorzędowych 

warstwą iłów o miąższości 0,4 m. Otwór został nafiltrowany na 2 odcinkach w przedziałach głębokości 30-

58 m i 60-72 m. Zwierciadło wody stabilizowało się na głębokości 40 m (271,2 m n.p.m.). W okresie tym 

odwodnienie kopalni Turów nie mogło oddziaływać na rejon lokalizacji ujęcia, ponieważ eksploatacja pro-

wadzona była w dużym oddaleniu na północ od uskoku południowego wykazującym blokujący charakter 

dla przepływu wód podziemnych. 

Zarzuty strony czeskiej odnośnie negatywnego wpływu działalności KWB Turów S.A. na wody podziemne 

na teren Czech, dotyczą głównie problemu związanego z oddziaływaniem odwodnienia kopalni na zasoby 

tego ujęcia. 

Rysunek 52 przedstawia wykres poborów wody przez analizowane ujęcie w okresie lat 1987-2015, zesta-

wionych z wielkością opadów w rejonie jego lokalizacji. Charakterystyczną cechą zmian wielkości poborów 

jest ich zmniejszanie w okresach wysokich opadów i zwiększanie w okresach suchych. Wytłumaczeniem 

tego może być zmniejszenie zapotrzebowania na wodę podziemną w okresach mokrych, z uwagi na więk-

szy dopływ do istniejących na tym terenie ujęć wód powierzchniowych. Problem ten był również przed-

miotem badań modelowych wykonywanych w ramach niniejszego raportu. 

W odległości ok. 1 km na południe od ujęcia znajduje się duża żwirownia Grabštejn, eksploatująca złoże 

żwirów stanowiące rynnę subglacjalną, wcinającą się w podłoże z osadów trzeciorzędowych, która gene-

ralnie przebiega w kierunku N-S z osią zbliżoną do linii Grabštejn - Uhelná. Wypełnienie rynny tworzą złoża 

piasku lub żwiru o zróżnicowanej miąższości i zmiennej frakcji. W osi miąższość sedymentów osiąga 60-

75 m, w części wschodniej waha się od 29 do 62 m, natomiast w zachodniej od 15 do 19 m.  

Dno wyrobiska znajduje się na rzędnej ok. 265 m n.p.m., a więc ok. 5 m powyżej poziomu wody w ujęciu 

(rejestrowanym w 2015 r). Eksploatacja złoża odbywa się na sucho. Do przeróbki kopaliny używana jest 

woda powierzchniowa pozyskiwana z Vaclavickiego Potoku oraz w miarę potrzeb woda podziemna z wła-

snego ujęcia w maksymalnej dopuszczonej pozwoleniem wodnoprawnym ilości 50 000 m³/rok, z maksy-

malnym dopływem 4 l/s przez 15 dni w roku. Według danych czeskich ujęcie to w roku 2015 wypompowało 

2191 m³ wody i działało tylko w lipcu. 
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Rysunek 52. Wykres poboru wody przez ujęcie Uhelná w latach 1987-2015 

 
Źródło: opracowanie własne 

Żwirownia Grabštejn może tylko pośrednio oddziaływać na ujęcie Uhelná poprzez zmniejszanie zasobów 

statycznych wód podziemnych, w obszarze bezpośrednio sąsiadującym z tym ujęciem. 

4.4. Powierzchnia ziemi 

4.4.1. Rzeźba terenu 

Morfologicznie teren zalegania złoże węgla brunatnego Turów przynależy do Kotliny Turoszowskiej sta-

nowiącej położony na terenie Polski fragment Obniżenia Żytawsko- Zgorzeleckiego. Jest on lekko pofalo-

wany o rzędnych wysokościowych w granicach 220 do 320 m n.p.m. Najniżej położony obszar znajduje się 

w dolinie Nysy Łużyckiej i zawiera się w granicach 220 do 230 m n.p.m. Ku południowemu wschodowi teren 

stopniowo podnosi się, przechodząc w strefę wzniesień obrzeżających kotlinę od wschodu i południa. Naj-

wyższe wzniesienia to: Guślica 332 m n.p.m., Granicznik 366 m n.p.m., Graniczny Wierch 575 m n.p.m. oraz 

Świniec 379,8 m n.p.m. Wzniesienia te stanowią charakterystyczne punkty, przez które przebiega granica 

państwowa polsko-czeska. Od północy Kotlina Turoszowska ograniczona jest granitowym zrębem Działo-

szyna o kulminacji 350 m n.p.m. Oddziela on tę kotlinę od Kotliny Zgorzeleckiej, stanowiącej północny 

fragment Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego. Przez zrąb ten przełamuje się Nysa Łużycka. Wschodnia 

część jej doliny stanowi zachodnie obrzeżenie Kotliny Turoszowskiej. W morfologii wyróżnia się tu dwa 

poziomy tarasów zalewowych: na wysokości 1 m oraz 2-3 m ponad średni poziom wody w rzece. 

We wschodniej części Kotliny Turoszowskiej położona jest dolina Miedzianki, która wraz z doliną potoku 

Ślad (Jaśnicy) tworzy rozległe obniżenie terenowe (Kotlina Bogatyńska). Obie doliny rozdziela płaska, 

słabo rozczłonkowana powierzchnia terasy wyniesionej o około 20 m. Pomiędzy dolinami Nysy Łużyckiej 

i Miedzianki znajduje się wododziałowy grzbiet Rybarzowicki (Zrąb Białopola) ciągnący się z południa 
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na północ. Jego płaska powierzchnia wznosi się do wysokości 315 m n.p.m. w części środkowej i opada 

do 280 m n.p.m. w części północnej. Podobnymi warunkami morfologicznymi charakteryzuje się rejon Ko-

paczowa. 

Rysunek 53 Hipsometria analizowanego obszaru 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 54 Hipsometria odkrywki Turów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie geoportal.gov.pl 

 

Istniejące pierwotnie w opisywanym obszarze warunki morfologiczne, zostały znacznie zmienione wsku-

tek wieloletniej eksploatacji węgla brunatnego. Znaczną część Kotliny Turoszowskiej zajmuje wyrobisko 

odkrywkowe kopalni Turów. Jego powierzchnia wynosi około 26 km² i ciągle się powiększa w kierunku po-

łudniowym i południowo – wschodnim. Głębokość wyrobiska przekroczyła 210 m. Od północno-wschod-

niej strony z wyrobiskiem sąsiaduje zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne nadkładu KWB Turów, zaj-

mujące obszar o powierzchni przekraczającej 22 km². Stanowi ono istotny element morfologii opisywa-

nego terenu. Jego względna wysokość wynosi ponad 250 m, a maksymalna rzędna to 460 m n.p.m. (Rysu-

nek 55). 
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Rysunek 55 Lokalizacja KWB Turów wraz z siecią hydrograficzną 

 
Objaśnienia: 1- granice państwowe; 2- granica Niecki Żytawskiej; 3- aktualny zasięg spągu wyrobiska; 4- zwałowisko we-
wnętrzne; 5- tereny zamieszkałe; 6- zrekultywowane (byłe) zwałowisko zewnętrzne; 7- maksymalny zasięg eksploatacji 
(w wariancie 3) 
Źródło: opracowanie własne 

Teren, na którym planowana jest kontynuacja eksploatacji złoża Turów, charakteryzuje się obecnością ła-

godnych wzniesień o rzędnych sięgających 320 m n.p.m. oraz brakiem naturalnych cieków powierzchnio-

wych.  

4.4.2. Gleby 

Gleby na terytorium Polski 

Wytworzenie się określonych profilów glebowych pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną 

i morfologią danego obszaru. Skład mineralny i właściwości gleb są natomiast uzależnione przede wszyst-

kim od rodzaju skały macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej. W obrębie planowa-

nej kontynuacji eksploatacji złoża Turów występują następujące typy gleb: 

− bielicowe i pseudobielicowe; 

− brunatne właściwe; 

− brunatne kwaśne i wyługowane; 

− mady. 

Gleby bielicowe wytworzyły się z utworów lessopodobnych, luźnych piasków i glin. Są to gleby urodzajne 

o dobrych warunkach wilgotnościowych, których największe kompleksy rozciągają się równoleżnikowo 

od Porajowa do Bogatyni. Na wzniesieniach przeważają gleby słabo zbielicowane, które powstały z pia-

sków pylastych, a między nimi płaty gleb brunatnych. Mady zachowały się w dolinach rzek – na omawia-

nym obszarze w dolinie Jaśnicy, na wschód od Opolna-Zdroju. 
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Pod względem wartości użytkowej przeważającą część gleb zaliczono do III i IV klasy bonitacyjnej (gleby 

dobre i średnie). Pomiędzy odkrywką Turów a Sieniawką leży płat gleb bardzo dobrych II klasy bonitacyj-

nej. Gleby piaszczyste klasy V i VI (wykształcone na bazie piasków fluwioglacjalnych) leżą na południe 

od Bogatyni. 

W oparciu o mapę glebowo-rolniczą w skali 1:25000 dla województwa dolnośląskiego opracowaną przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, przeprowadzone zostały analizy występowania 

typów i kompleksów rolniczej przydatności gleb. Analizy wykazały, że na obszarze gminy Bogatynia gleby 

są mało zróżnicowane (Rysunek 56). Dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe (płowe), które zajmują 

powierzchnię 34,7 km², następnie gleby brunatne (22,1 km²) oraz mady (6,8 km²), pozostałe typy gleb wy-

stępują na nieznacznym obszarze (Tabela 9). 

Tabela 9. Typy gleb w gminie Bogatynia 

Typ Nazwy typów gleb pow. km² 

A bielicowe i pseudobielicowe 34,7 

B brunatne 22,1 

G glejowe <0,1 

F mady 6,8 

FG glejowe aluwialne 0,2 

  o niewykształconym profilu 71,9 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 56. Typy i podtypy gleb występujące na obszarze Worka Turoszowskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IUNG na podkładzie Open Street Map 
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Gleby zaliczane są do różnych kompleksów w zależności od ich rolniczej przydatności (Tabela 10). W gmi-

nie Bogatynia dominują gleby zaliczane do kompleksu pszennego dobrego, zajmują one powierzchnię po-

nad 28 km². Gleby tego kompleksu powstają z glin średnich i pyłów, są stosunkowo zwięzłe, zasobne 

w składniki pokarmowe z dobrze wykształconym poziomem próchniczym. Gleby kompleksu pszennego 

dobrego charakteryzują się zdolnością do magazynowania dużej ilości wody. Występują w północno-

wschodniej i południowej części gminy. Na tego typu kompleksach rośliny uprawne o najwyższych wyma-

ganiach glebowych dają wysokie plony. 

W północnej i miejscami w południowej części gminy występują gleby kompleksu pszennego wadliwego 

(obszar o powierzchni 4,5 km²), które są średniozwięzłe i podatne na erozję. Wysokość plonów jest ściśle 

uzależniona od dostępności wody. W lata mokre uzyskuje się plony podobne jak na glebach kompleksu 

pszennego dobrego.  

Gleby kompleksu żytniego dobrego są rozproszone i występują przeważnie w północnej oraz południowo-

zachodniej części gminy. Sumarycznie gleby tego kompleksu zajmują obszar 3,5 km². Wytworzone 

są głównie z glin lekkich i piasków gliniastych mocnych. Są wrażliwe na suszę.  

Spośród użytków zielonych największą powierzchnię (17,6 km², co stanowi 12,9% powierzchni gminy) zaj-

mują użytki zielone średnie (2z). Zlokalizowane są przeważnie w dolinach rzecznych. W gminie Bogatynia 

dominują w północnej i południowo-zachodniej części.  

Tabela 10 Udział kompleksów rolniczej przydatności gleb w gminie Bogatynia 

Kompleks Nazwa kompleksów rolniczej przydatności gleb pow. km² 

1 pszenny bardzo dobry 0,2 

2 pszenny dobry 28,2 

3 pszenny wadliwy 4,5 

5 żytni dobry 3,5 

6 żytni słaby 0,9 

8 zbożowo-pastewny mocny 0,7 

10 pszenny górski 0,2 

11 zbożowy górski 1,7 

1z użytki zielone bardzo dobre i dobre 0,2 

2z użytki zielone średnie 17,6 

3z użytki zielone słabe i bardzo słabe 0,7 

Źródło: opracowanie własne 

Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb na terenie województwa dolnośląskiego wykonana na podstawie ba-

dań w latach 2010-2015 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykazała 

na terenie Worka Turoszowskiego w rejonie Miedzianki zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi (arse-

nem, niklem, miedzią i in.) przekraczające wartości dopuszczalne wymienione w ówcześnie obowiązują-

cym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 

oraz standardów jakości ziemi. Zanieczyszczenia te mogą być pochodną spalania paliw, jak również trans-

portu samochodowego i przemysłu. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

121 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 57. Kompleksy rolniczej przydatności gleb na obszarze w otoczeniu Kopalni Turów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych IUNG 
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Gleby na terytorium Czech 

Mady rzeczne spotykane są w dolinach rzeki, przede wszystkim Nysy Łużyckiej i jej dopływów Luboty, 

Václavickiego potoku, Jeřice oraz Vitkovskiego potoku oraz w dolnym odcinku Smedý (poniżej Frýdlantu). 

Tereny pomiędzy dolinami Nysy Łużyckiej, Luboty i Václavickiego potoku pokrywają gleby płowe, dalej 

w kierunku wschodnim gleby brunatne dystroficzne, płowe opadowo-glejowe w obniżeniach terenu. 

Gleby brunatne właściwe tworzą pas przylegający do granicy z Polską na południowym-wschodzie i wscho-

dzie. Gleby płowe opadowo-glejowe występują w otoczeniu dolin rz. Jeřice i dopływów. Na północ od Chra-

stavy występują gleby płowe spiaszczone. 

Rysunek 58. Gleby na terytorium Republiki Czeskiej na terenach przylegających do Worka Turoszowskiego 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/Library/Data/250000/Czech/Czech.jpg , na podkładzie Open Street 

Map 
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Gleby na terytorium Niemiec 

Na terenie miasta Zittau oraz w rejonie dawnej kopalni w m. Olbersdorf występują gleby należące do grupy 

gleb obszarów zurbanizowanych. W granicach ww. miasta przeważają powierzchnie utwardzone z rozpro-

szonymi glebami ogrodowymi na glinie lub gleby inicjalne luźne (regosole) na piaskach (typ 53). Na obsza-

rze dawnego zwałowiska kopalni w Olbersdorf występują gleby inicjalne wytworzone na zwałach gliny, 

piasku i żwiru oraz miejscami popiołów z elektrowni (typ 55 i 56). 

W dolinach większych rzek – Nysa Łużycka i Mandau występują gleby łąk zalewowych. Są to gleby orga-

niczne i organiczne glejowe (typy 1, 2, 3), wykształcone na glinie podścielonej piaskami i żwirami rzecz-

nymi. 

W obszarze Kotliny Żytawskiej w otoczeniu m. Zittau występują gleby należące do grupy gleb wyżyn les-

sowych. Niższe tarasy w dolinie Nysy Łużyckiej pokrywają gleby brunatnoziemne, w tym glejowe, wy-

kształcone na piaskach i żwirach rzecznych (typ 15). W strefach krawędziowych dolin występują gleby bru-

natnoziemne wykształcone na lessach (typ 9, 10, 13,14,16), a w dolinach górskich potoków (Hartauer Pfa-

ffenbach, Goldbach, Bertsdorfer Dorfbach) gleby glejowe i brunatne na piaskach i żwirach wodnolodow-

cowych (typ 32). Stoki wzniesień pokrywają kompleksy gleb glejowych i brunatnoziemnych na lessach i gli-

nach zwałowych (typy 25, 26,27). 

W obszarze Gór Łużyckich występują gleby należące do gleb krajobrazów pogórskich i górskich z dużym 

udziałem piasków, rumowiska skalnego i skał (piaskowców). Szczyty wzniesień pokrywają głównie gleby 

bielicowe (typ 38) lub bielicowe i rankery (typ 33), na zboczach występują zespoły brunatnych glejowych 

i gleb bielicowych glejowych (typy 36, 39). Są to gleby wykształcone na żwirach i piaskach, rumoszu skal-

nym, z piaskowcem w podłożu. W dolinach gleby brunatnoziemne i glejowe wykształciły się na podłożu 

z margli (typ 40). 

Gleby obszarów z podłożem skał magmowych i metamorficznych (od kwaśnych do obojętnych) to gleby 

brunatnoziemne, miejscami brunatne glejowe oraz szkieletowe, wykształcone na zwietrzelinie skalnej, na 

podłożu skał wulkanicznych. Występują na terenie pomiędzy m. Olbersdorf i Zittau (typ 46). W dolinie po-

toku Grundbach dominują gleby glejowe, rzadziej rozprzestrzenione gleby organiczne glejowe wykształ-

cone na podłożu piasków i żwirów rzecznych (typ 52).  
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Rysunek 59. Gleby na terytorium Republiki Federalnej Niemiec na terenach przylegających do Worka Turoszow-
skiego 

 
Objaśnienia: 

1, 2, 3 – gleby organiczne i organiczne glejowe 

9, 10, 13, 14, 16 – gleby brunatnoziemne na lessach 

15 – gleby brunatnoziemne z piaskach i żwirach rzecznych 

32 – gleby glejowe i brunatne na piaskach i żwirach wodnolodowcowych 

24, 25, 26, 27 – gleby glejowe i brunatnoziemne na lessach i glinach zwałowych 

33 – gleby bielicowe i rankery na podłożu piaskowców 

36 – gleby brunatne glejowe na podłożu piaskowców 

38 – gleby bielicowe na podłożu piaskowców 

39 – gleby bielicowe glejowe na podłożu piaskowców 

40 – gleby brunatnoziemne i glejowe na podłożu z margli 

46 – gleby brunatnoziemne na podłożu zwietrzelin skał wulkanicznych 

52 – gleby glejowe i gleby organiczne glejowe na podłożu piasków i żwirów rzecznych 

53 – powierzchnie utwardzone z glebami ogrodowymi na glinie lub glebami inicjalnymi luźnymi (regosole) 

55, 56 – gleby inicjalne wytworzone na zwałach gliny, piasku i żwiru oraz miejscami pyłów z elektrowni 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Bodenübersichtskarte 1:200000 Arkusz: CC 5550 Görlitz na podkładzie Open Street Map 
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4.5. Wody powierzchniowe 

4.5.1. Sieć hydrograficzna na terytorium Polski 

Obszar KWB Turów należy w całości do zlewni Nysy Łużyckiej. Rzeka ta stanowi centralną oś hydrogra-

ficzną Niecki Żytawskiej. Na terenie Polski posiada kilka dopływów: Lubotę (Oldřichovský potok), będącą 

rzeką graniczną polsko-czeską; Biedrzychówkę płynąca wzdłuż południowo-zachodniej granicy wyrobiska; 

Miedziankę okalającą wyrobisko od wschodu i północy oraz ujściowy odcinek Witki (Smédy) wraz ze zb. 

Niedów. 

Nysa Łużycka to ciek o całkowitej długości 246,09 km i powierzchni zlewni A = 4395 km². Na terytorium 

Czech leży 9% powierzchni zlewni, w Polsce 58%, a na terenie Niemiec 33%. Od zachodu zlewnia Nysy 

Łużyckiej ograniczona jest wododziałem zlewni Łaby i Odry, od wschodu wododziałem Bobru, a od połu-

dnia Górami Łużyckimi. Nysa Łużycka wkracza na teren Polski na wysokości 235 m n.p.m. w odległości 

około 70 km od swoich źródeł, leżących w Górach Izerskich po stronie czeskiej. Trudno-przepuszczalne 

podłoże, duże ilości opadów w strefie górskiej (rzędu 1500 mm) w dużej mierze decydują o zmienności 

stanów wody i przepływów w ciągu roku. Średnioroczne przepływy wahają się od 4 do 10 m/s. Maksymalne 

przepływy notuje się w marcu oraz we wrześniu. Związane są z wiosennym tajaniem śniegu oraz z letnimi 

deszczami. Minimalne stany przypadają na okresy suszy, a także mroźnych zim. Przepływy charaktery-

styczne z obserwacji prowadzonych w przekroju wodowskazowym Sieniawka w km 194,2 Nysy (z lat 1966-

2015) są następujące: SNQ wynosi 2,04 m³/s, SSQ wynosi 9,02 m³/s, SWQ wynosi 131 m³/s. 

Fotografia 9 Nysa Łużycka na wysokości wodowskazu Sieniawka 

 
Źródło: Zasoby własne IMGW 
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Biedrzychówka to ciek III-go rzędu, o zlewni wynoszącej 17 km². Charakteryzuje się średnim przepływem 

0,01 m/s. Do potoku tego odprowadzane są wody ze stacji pomp odwadniających złoże węgla. Koryto Bie-

drzychówki uległo przebudowie i przełożeniu wskutek postępu robót górniczych. 

Zlewnia Miedzianki zajmuje na terenie Kotliny Turoszowskiej powierzchnię 61,2 km². Łącznie powierzch-

nia tej zlewni wynosi 96,9 km², z czego 35,7 km² znajduje się na terenie Czech. Przepływając przez miasto 

Bogatynia, Miedzianka przyjmuje lewobrzeżny dopływ potok Ślad (Jaśnica), wypływający z Czech. W dol-

nym biegu Miedzianka przyjmuje dwa prawobrzeżne dopływy. Jeden z nich Czerwienica, dopływa w pół-

nocnej części Bogatyni i odwadnia południową część zwału zewnętrznego KWB Turów. Drugi ciek Ochota 

wraz z dopływem Rybim Potokiem, uchodzi do Miedzianki w rejonie zabudowań Elektrowni Turów odwad-

niając północno - zachodnią część zwału zewnętrznego. Przepływy charakterystyczne z obserwacji prowa-

dzonych w przekroju wodowskazowym Turoszów w km 1,8 Miedzianki (z lat 1975-2015) są następujące: 

SNQ wynosi 0,15 m³/s, SSQ wynosi 0,852 m³/s, SWQ wynosi 14,4 m³/s. 

Fotografia 10 Miedzianka na granicy polsko-czeskiej 

 
Źródło: Zasoby własne IMGW 

Fotografia 11 Miedzianka km 9+600 

 
Źródło: Zasoby własne IMGW 
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Od północy zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne odwadniane jest przez potok Krzywa Struga, ucho-

dzący do Nysy Łużyckiej na terenie Niecki Zgorzeleckiej, natomiast od północnego - wschodu i wschodu 

przez potoki Okleśna i Minkowski uchodzące do rzeki Smédy (Witki) na terenie Czech. 

Na polskim obszarze Niecki Żytawskiej znajdują się również zbiorniki wód powierzchniowych. Na obszarze 

Polski największym z nich jest zbiornik Zatonie zlokalizowany na Zatonce (dopływie Miedzianki), groma-

dzący wodę pitną dla Bogatyni i innych miejscowości. Na przedpolu południowym odkrywki znajduje się 

zbiornik retencyjny „A” stanowiący element odwadniania powierzchniowego kopalni oraz stawy rybne 

usytuowane w pobliżu potoku Ślad. Wokół i na terenie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego ist-

nieje szereg zbiorników wodnych, stanowiących osadniki dla wód spływających ze zwału zewnętrznego.  

Rysunek 60 zamieszczony w dalszej części opracowania przedstawia schemat sieci hydrograficznej w oto-

czeniu Kopalni Turów. 

4.5.2. Sieć hydrograficzna na terytorium Republiki Czeskiej 

Smédá wraz z jej licznymi dopływami oraz górny odcinek Miedzianki, to główne cieki sieci hydrograficznej 

na otaczającym od wschodu Kopalnię terytorium Czech. Od strony południowej zaś jest to Nysa Łużycka 

z dopływami – Václavickým potokiem i Lubota płynąca wzdłuż zachodniego odcinka południowej granicy 

polsko-czeskiej. Poniżej tego miejsca Nysa Łużycka jest rzeką graniczną. Lewa część dorzecza leży na te-

renie Niemiec, prawa na terenie Polski.  

Minkovicki potok, Okleśna i Sánský potok to cieki, których strefy źródliskowe znajdują się na terenie Polski 

po wschodniej stronie zwałowiska zewnętrznego, zaś uchodzą do Smedy na terytorium Republiki Czeskiej. 

Na obszarze Czech w pobliżu rzeki Nysy Łużyckiej największym zbiornikiem jest wyrobisko końcowe po 

eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego Kristina. 

4.5.3. Sieć hydrograficzna na terytorium Republiki Federalnej Niemiec 

Na terytorium Republiki Federalnej Niemiec sieć hydrograficzną stanowią Nysa Łużycka, która jest rzeką 

graniczną oraz dopływy Nysy Łużyckiej, począwszy od Mandau, poprzez liczne i stosunkowo krótkie potoki 

jak: Eckartsbach, Wittendorfer Wasser, Kemmlitzbach.  

Mandau to lewostronny dopływ Nysy Łużyckiej, uchodzący w km 194,10. Rzeka wypływa z Czech (góra 

Wilcza - Pogórze Izerskie) na wysokości 460 m n.p.m., a uchodzi do Nysy Łużyckie poniżej Zittau. W gór-

nym biegu podłoże stanowi granit, a w dolnym biegu przechodzi w gliny z domieszką żwiru. W górnym 

biegu obserwuje się wyraźny ruch rumowiska skalnego. Obszar dorzecza posiada przede wszystkim cha-

rakter rolniczy. 

Na obszarze Niemiec największy zbiornik stanowi zrekultywowane w kierunku wodnym wyrobisko koń-

cowe odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Olbersdorf.  
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Rysunek 60 Sieć hydrograficzna na obszarze potencjalnego oddziaływania KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie Open Street Map 
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4.6. Jednolite części wód powierzchniowych 

Na obszarze podlegającym potencjalnym oddziaływaniom planowanego przedsięwzięcia wyznaczono 

sześć JCWP12, na które może ono oddziaływać (Rysunek 61): 

1. Graniczna polsko-niemiecka część wód: Nysa Łużycka od Pfaffenbach Hartau do Mandau 

(PLRW60008174139), której odpowiada Lausitzer Neisse-3 (DE_RW_DESN_674-3);  

2. Graniczna polsko-niemiecka część wód: Nysa Łużycka od Mandau do Miedzianki 

(PLRW60008174159), której odpowiada Lausitzer Neisse-4 (DE_RW_DESN_674-4); 

3. Graniczna polsko-niemiecka część wód: Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz 

(PLRW60001017431), której odpowiada Lausitzer Neisse-5 (DE_RW_DESN_674-5); 

4. Dopływ z wyrobiska Turoszów (kod PLRW60000174156); 

5. Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej (PLRW60004174169) z ciekiem Jaśnica (Ślad); 

6. Graniczna polsko-czeska część wód: Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów 

(PLRW60008174239), której odpowiada Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici 

(LNO_0280), z transgranicznymi dopływami: Okleśna = Višňiovský Potok, Ziębówka = Saňský Po-

tok i Minkowski Potok = Minkovicky Potok. 

Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz oraz Smeda od Rasnice do zbiornika Niedów to naturalne części 

wód, pozostałe są silnie zmienionymi częściami wód. Wszystkie posiadają ustalone odstępstwa od osią-

gnięcia celów środowiskowych dla wód polegające na przedłużeniu terminu osiągnięcia tych celów. 

Tabela 11 Odstępstwa od osiągnięcia celów środowiskowych dla wód dla analizowanych JCWP określone w obowią-
zującej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami 

Jednolita część wód powierzchniowych Status Odstępstwa 

Graniczna polsko-niemiecka część wód: Nysa Łużycka od Pfaffenbach Har-
tau do Mandau (PLRW60008174139), której odpowiada Lausitzer Neisse-3 
(DE_RW_DESN_674-3) 

Silnie zmieniona 
część wód 

do roku 2027 

Graniczna polsko-niemiecka część wód: Nysa Łużycka od Mandau do Mie-
dzianki (PLRW60008174159), której odpowiada Lausitzer Neisse-4 
(DE_RW_DESN_674-4) 

Silnie zmieniona 
część wód 

do roku 2027 

Graniczna polsko-niemiecka część wód: Nysa Łużycka od Miedzianki do 
Pliessnitz (PLRW60001017431), której odpowiada Lausitzer Neisse-5 
(DE_RW_DESN_674-5) 

Naturalna część 
wód 

do roku 2027 

Dopływ z wyrobiska Turoszów (kod PLRW60000174156) 
Sztuczna część 
wód 

do roku 2021 

Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej (PLRW60004174169) 
Silnie zmieniona 
część wód 

do roku 2021 

Graniczna polsko-czeska część wód: Witka=Smeda od Rasnice do zb. Nie-
dów (PLRW60008174239), której odpowiada Smědá od toku Sloupský po-
tok po státní hranici (LNO_0280) 

Naturalna część 
wód 

do roku 2027 

Źródło: opracowanie własne na podstawie aPGW 2016 

 

Sześć JCWP będących lewostronnymi dopływami Nysy Łużyckiej na terytorium Niemiec: Pfaffenbach Har-

tau (DE_RW_DESN_674132); Mandau-2 (DE_RW_DESN_67414-2); Mandau-3 (DE_RW_DESN_67414-3); 

Eckartsbach (DE_RW_DESN_674154); Wittgendorfer Wasser (DE_RW_DESN_674158); Kemmlitzbach 

(DE_RW_DESN_67418) uznano za cieki nie podlegające potencjalnym oddziaływaniom planowanego 

                                                                    
12 Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem: Aktualizacja planu gospodarowania wo-
dami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021. Wrocław, 2015 
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przedsięwzięcia. Jest to zgodne z listą granicznych i transgranicznych jednolitych części wód dla między-

narodowego obszaru dorzecza Odry (MODO), wymagających uzgodnień z właściwymi władzami.  

Rysunek 61 Granice jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w analizowanym obszarze 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie Open Street Map  
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4.6.1. Jednolite części wód powierzchniowych na terytorium Polski 

Dopływ z wyrobiska Turoszów (kod PLRW60000174156). Jest to sztuczna część wód powstała celem od-

prowadzania wody z wyrobiska, jej długość wynosi 2,52 km, a powierzchnia zlewni 33,35 km². 

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (dalej PGW 2016) jest to sztuczna część 

wód, niemonitorowana, o aktualnie złym stanie i zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowisko-

wych, którymi są dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. W PGW 2016 ma wpisane odstęp-

stwa z art. 4 ust. 4 – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 z uwagi na brak 

możliwości technicznych i dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany 

z tym brak możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu brak jest możliwości zaplanowa-

nia racjonalnych działań naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań będzie genero-

wało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 

rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. W przypadku potwier-

dzenia złego stanu po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu rozpoznanie jego przyczyn. 

Takie etapowe postępowanie pozwoli na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie ich 

wymaganej skuteczności. W PGW 2016 ta część wód ma zaplanowane trzy działania podstawowe: wyni-

kające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, kontroli użytkowników prywatnych 

i przedsiębiorstw oraz realizacji KPOŚK, a także działanie uzupełniające – monitoring wód.  

Dopływ z wyrobiska Turoszów w latach 2013-2017 nie był objęty badaniami w ramach Państwowego Mo-

nitoringu Środowiska (dalej PMŚ). 

W latach 2015-2016 dopływ z wyrobiska Turoszów był badany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. Na podstawie badań potencjał ekologiczny tej części wód oceniono jako słaby, co nawet przy 

braku oceny stanu chemicznego pozwala ocenić stan wód jako zły. 

Tabela 12 Potencjał ekologiczny dopływu z wyrobiska Turoszów 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos IV 

makrofity IV 

makrobezkręgowce bentosowe Nie klasyfikowano 

ichtiofauna Nie klasyfikowano 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: zawiesina ogólna, 

chlorki, siarczany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne  
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Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej (kod PLRW60004174169) 

Jest to silnie zmieniona część wód, jej długość wynosi 18,36 km, a powierzchnia zlewni 50,06 km². 

W PGW 2016 jest wykazana jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, o aktualnie złym stanie i za-

grożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry potencjał ekologiczny i dobry 

stan chemiczny. Końcowe kilkaset metrów dolnego biegu Miedzianki przepływa przez obszar Natura 2000 

PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. W PGW 2016 ma wpisane odstępstwa z art. 4 ust. 4 – 

przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2021 z uwagi na brak możliwości technicz-

nych. Uzasadnieniem odstępstwa jest to, że w zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przy-

czyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpo-

znania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosią-

gnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych 

o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydro-

morfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymanio-

wych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 

powierzchniowych.  

W PGW 2016 ta część wód ma zaplanowane dwa działania podstawowe: wynikające z konieczności po-

rządkowania systemu gospodarki ściekowej oraz dostęp do informacji, a także działanie uzupełniające – 

zapewnienie ciągłości rzek i potoków przez udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji 

ryb. 

W ramach zadań PMŚ na lata 2013-2015 prowadzone były na Miedziance badania monitoringowe (w ko-

lejnych latach: 2016 i 2017 jakości wód w tym cieku w ramach PMŚ nie badano). Badania były realizowane 

przez WIOŚ we Wrocławiu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Miedzianka – ujście do Nysy Łużyckiej 

(PL02S1401_1380). Wyniki oceny potencjału za lata 2013-2015 przedstawiają się następująco: 

Tabela 13 Potencjał ekologiczny Miedzianki w ujściu do Nysy Łużyckiej 

Potencjał ekologiczny DOBRY 

Klasa elementów biologicznych II 

 fitoplankton nie badano 

fitobentos nie badano 

makrofity nie badano 

makrobezkręgowce bentosowe II 

ichtiofauna nie badano 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

II 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

II elementy decydujące o klasie: BZT5, twardość 

ogólna 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

W latach 2015-2016 Miedzianka była badana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Badania 

IMGW na Miedziance były prowadzone w dwu punktach pomiarowo-kontrolnych: przy granicy państwa 

i na ujściu Miedzianki do Nysy Łużyckiej.  
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Punkt pomiarowo-kontrolny przy granicy państwa tabela poniżej 

Tabela 14 Potencjał ekologiczny na ujściu Miedzianki do Nysy Łużyckiej 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos II 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe X.2015 III; V.2016 II 

ichtiofauna III 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: odczyn pH, 

chlorki, siarczany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne 

Punkt pomiarowo-kontrolny ujście do Nysy Łużyckiej przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 15 Potencjał ekologiczny przy ujściu Miedzianki do Nysy Łużyckiej 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe IV 

ichtiofauna IV 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: zawiesina ogólna, 

chlorki, siarczany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie badań potencjał ekologiczny tej części wód oceniono jako słaby, co nawet przy braku oceny 

stanu chemicznego pozwala ocenić stan wód jako zły. 

W ramach badań IMGW dokonano także oceny dopływu Miedzianki – Jaśnicy, w dwu punktach pomia-

rowo-kontrolnych: powyżej potencjalnych oddziaływań i poniżej potencjalnych oddziaływań odwodnienia 

odkrywki KWB Turów. 
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Punkt pomiarowo-kontrolny powyżej potencjalnych oddziaływań odwodnienia odkrywki PGE GiEK S.A. 

oddział Turów przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 16 Potencjał ekologiczny dopływu Miedzianki – Jaśnicy powyżej potencjalnych oddziaływań 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe IV 

ichtiofauna Nie klasyfikowano 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: chlorki, siarczany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne 

Punkt pomiarowo-kontrolny powyżej potencjalnych oddziaływań odwodnienia odkrywki PGE GiEK S.A. 

oddział Turów: 

Tabela 17 Potencjał ekologiczny dopływu Miedzianki – Jaśnicy poniżej potencjalnych oddziaływań 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos IV 

makrofity IV 

makrobezkręgowce bentosowe IV 

ichtiofauna Nie klasyfikowano 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: odczyn pH, zawie-

sina ogólna, chlorki, siarczany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne 

Na obu punktach pomiarowo-kontrolnych potencjał ekologiczny Jaśnicy oceniono jako słaby. 

 

Nowa Biedrzychówka 

Sztuczny ciek, którym odprowadzane są wody kopalniane z wyrobiska po oczyszczeniu w oczyszczalni 

ścieków. Nowa Biedrzychówka nie jest wyznaczona jako jednolita część wód powierzchniowych. W latach 

2015-2016 Nowa Biedrzychówka była badana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym przy ujściu do Nysy Łużyckiej. Ponieważ jest to ciek sztuczny, oceniono jego po-

tencjał ekologiczny. 
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Tabela 18 Potencjał ekologiczny sztucznego cieku Nowa Biedrzychówka 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos II 

makrofity Nie klasyfikowano 

makrobezkręgowce bentosowe IV 

ichtiofauna Nie klasyfikowano 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: odczyn pH, 

chlorki, siarczany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne 

Potencjał ekologiczny Nowej Biedrzychówki oceniono jako słaby. Odnotowano wysoką klasę (II) jednego 

z elementów biologicznych (fitobentosu). 

Dodatkowe wyniki analiz dotyczących prowadzonych przez KWB zgodnie z metodyką wskazaną w Roz-

dziale 22.5 przedstawiono w Rozdziale 9.2. 

4.6.2. Graniczne jednolite części wód powierzchniowych na terytorium Polski i Repu-
bliki Czeskiej 

Smědá od toku Sloupský potok po státní hranici (LNO_0280), której po stronie polskiej odpowiada 

Witka=Smeda od Rasnice do zb. Niedów (PLRW60008174239) 

Jest to naturalna część wód, jej długość wynosi 22,92 km, a powierzchnia zlewni 16,96 km². 

W PGW 2016 jest wykazana jako naturalna część wód, monitorowana, o aktualnie złym stanie i zagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry stan ekologiczny i dobry stan che-

miczny.  

W PGW 2016 ma wpisane odstępstwa z art. 4 ust. 4 – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowisko-

wego do roku 2027 z uwagi na brak możliwości technicznych. Uzasadnieniem odstępstwa jest to, 

że w zlewni JCWP występuje presja - niska emisja i nierozpoznana presja. Mogą one być przyczyną wystę-

pujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przy-

czyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia do-

brego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmia-

nach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfolo-

gicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych. 

W programie działań zaplanowano także działanie: weryfikacja programu ochrony środowiska dla gminy, 

mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji (niska emisja) tak, aby moż-

liwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu, a także okres niezbędny aby 

wdrożone działania przyniosły wymierne efekty - dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027.  
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Po stronie czeskiej badania na tej JCWP są prowadzone w profilu Ves u Černous (ID profilu PLA_42) (dane 

ze strony Výzkumny ústav vodohospodářský T.G. Masaryka). 

Tabela 19 Stan ekologiczny Smědá od toku Sloupský 

Stan ekologiczny UMIARKOWANY 

Elementy biologiczne fitobentos dobry 

makrofity nie klasyfikowane 

makrobezkręgowce 
bentosowe 

dobry 

ichtiofauna nie klasyfikowane 

Specyficzne zanieczyszczenia Nikiel i jego sole 

Elementy wspierające 

ocenę 

morfologia Nie klasyfkowane 

parametry fizykoche-
miczne 

dobry 

Stan chemiczny zły substancje priorytetowe: wielopierścieniowe węglo-

wodory aromatyczne, fluoranten, benzo(a)piren, 

benzo(b)fluoranten 

Źródło: Výzkumny ústav vodohospodářský T.G. Masaryka 

Po stronie polskiej w ramach zadań PMŚ na lata 2013-2015 prowadzone były badania monitoringowe przez 

WIOŚ we Wrocławiu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Witka – m. Černousy-Zawidów (wodowskaz) 

(PL02S1401_1381). Wyniki oceny stanu za lata 2013-2015 przedstawiają się następująco: 

Tabela 20 Stan ekologiczny w punkcie pomiarowo-kontrolnym Witka – m. Černousy-Zawidów 

Stan ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton nie dotyczy 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe II 

ichtiofauna IV 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

I 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

II elementy decydujące o klasie: odczyn 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

I 

Stan chemiczny poniżej 

stanu 

dobrego 

substancje priorytetowe: benzo(g,h,i)perylen, 

indeno(1,2,3-cd)piren 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

Kolejne badania w ramach PMŚ prowadzono w latach 2016 -2017, jednakże dotyczyły one zaledwie części 

parametrów istotnych dla oceny stanu JCWP. Nie zostały one zinterpretowane i udostępnione w postaci 

Raportów o stanie środowiska w województwie dolnośląskim. Z tego względu podstawowym punktem 

odniesienia w ocenie wpływu inwestycji na JCWP będą wyniki analiz zamieszczone w tabelach powyżej 

dotyczące lat wcześniejszych. 

Wyniki ocen po stronie czeskiej i polskiej są zbieżne, wskazują na zły stan JCW, a niewielkie różnice wyni-

kają z różnej lokalizacji punków pomiarowo-kontrolnych. 
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Z obszaru Polski spoza terenu potencjalnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia do Witki spływają 

trzy potoki, stanowiące jej lewostronne dopływy: Ziębówka – Saňsky potok; Okleśna – Višňovsky potok 

i Minkowski Potok – Minkovicky potok. Na potokach tych nie wyznaczono JCWP. 

Potoki mają źródłowe odcinki na zrekultywowanym zwale zewnętrznym i mogą powodować efekt kumu-

lacji oddziaływań na Witkę. Po zakończeniu rekultywacji zwału zewnętrznego w roku 2010 dokonano 

oceny jakości wód zasilających cieki odwadniające zwał (IMGW, 2011), w tym Ziębówki, Okleśnej i Min-

kowskiego Potoku. Wyniki badań (średnie z 3 pomiarów dla Al, Cu, Zn, Pb, Ni, Hg, Cr, As i Cd oraz 12 po-

miarów dla pozostałych wskaźników) przedstawiono poniżej. Dodatkowo na wszystkich potokach w roku 

2018 (marzec) wykonano badania jednego elementu biologicznego – makrobezkręgowców bentosowych. 

Tabela 21 Wyniki badań jakości wód zasilających cieki 

Wskaźnik 
Ziębówka – Saňsky po-

tok 

Okleśna – Višňovsky 

potok 

Minkowski Potok – 

Minkovicky potok 

Odczyn pH 7,63 7,41 8,20 

Przewodnictwo właściwe 744 1050 1034 

SO4 352 564 522 

Zawiesina ogólna 31,8 21,1 17,5 

CHZT_Cr 18,6 18,2 16,9 

Mn 0,556 1,016 0,927 

Fe 0,039 0,057 0,029 

Al 0,0980 0,0979 0,0980 

Cu 0,0017 0,0013 0,0030 

Zn 0,129 0,150 0,102 

Pb 0,002 0,002 0,002 

Ni 0,0255 0,0024 0,0292 

Hg 0,0001 0,0001 0,0001 

Cr 0,0010 0,0001 0,0010 

As 0,0008 0,0008 0,0006 

Cd 0,0008 0,0010 0,0008 

Makrobezkręgowce bentosowe II I II 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

Stan chemiczny badanych potoków w roku 2010 był zły. Aktualny dobry/bardzo dobry stan jednego z ele-

mentów biologicznych (makrobezkręgowce bentosowe) może być efektem tego, że zgodnie z modelami 

zmian jakości wód spływających ze zwału, stężenie zanieczyszczeń się zmniejsza dzięki zwiększeniu lesi-

stości ich zlewni. 

Dodatkowe wyniki analiz dotyczących JCWP prowadzonych przez KWB zgodnie z metodyką wskazaną 

w Rozdziale 22.5 przedstawiono w Rozdziale 9.2. 

4.6.3. Graniczne jednolite części wód powierzchniowych na terytorium Polski i Repu-
bliki Federalnej Niemiec 

Lausitzer Neiße-3 (DE_RW_DESN_674-3), której po stronie polskiej odpowiada Nysa Łużycka od Pfa-

ffenbach Hartau do Mandau (PLRW60008174139) 

Jest to silnie zmieniona część wód, jej długość wynosi 3,9 km, a powierzchnia zlewni 5,36 km². 
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W PGW 2016 jest wykazana jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, o aktualnie złym stanie i za-

grożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry potencjał ekologiczny i dobry 

stan chemiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Nysa Łużycka 

od Mandau do ujścia Luboty.  

W PGW 2016 ma wpisane odstępstwa z art. 4 ust. 4 – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowisko-

wego do roku 2027 z uwagi na brak możliwości technicznych. Uzasadnieniem odstępstwa jest to, 

że w zlewni zidentyfikowano presję hydromorfologiczną, niską emisję oraz nierozpoznaną presję. Wdro-

żenie skutecznych i efektywnych działań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zi-

dentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu za-

pewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromor-

fologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opra-

cowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem 

zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych. 

W programie działań zaplanowano weryfikację programu ochrony środowiska dla gminy, mającą na celu 

szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników 

zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano także rozpoznania 

potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego 

JCWP. W programie działań zaplanowano działanie „wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli pię-

trzących na cieku Nysa Łużycka wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumen-

tacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór opty-

malnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero 

po przeprowadzeniu wyżej wymienionych analiz.  

Wyniki oceny stanu/potencjału tej i pozostałych polsko-niemieckich granicznych JCWP badanych po stro-

nie niemieckiej pochodzą z zasobów Saksońskiego Ministerstwa Środowiska i Rolnictwa (niem. Sächsi-

sches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, https://umwelt.sachsen.de) oraz geoportalu Fe-

deralnego Instytutu Hydrologii (niem. Bundesanstalt für Gewässerkunde, http://geoportal.bafg.de). 

Po stronie niemieckiej ocena potencjału tej JCWP została wykonana na podstawie badań w punkcie po-

miarowo-kontrolnych OBF16700 powyżej ujścia potoku Pfaffenbach oraz w punkcie OVF16800 na trój-

punkcie granicznym u ujścia Luboty (Oldřichowský potok). Wyniki oceny są następujące: 

Tabela 22 Potencjał ekologiczny na trójpunkcie granicznym u ujścia Luboty (Oldřichowský potok) 

Potencjał ekologiczny ZŁY 

Elementy biolo-

giczne 

fitoplankton nie badano 

makrofity umiarkowany 

makrobezkręgowce 
bentosowe 

słaby 

ichtiofauna słaby 

Specyficzne zanieczyszczenia PCB 

Elementy wspie-

rające ocenę 

morfologia silnie zmieniona 

parametry fizyko-
chemiczne 

niespełniające norm: azot azotynowy, ortofosforany, żelazo, fosfor 

ogólny, azot amonowy, BZT5 

Stan chemiczny zły substancje priorytetowe: rtęć i wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, fluoranten, Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP) 
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Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

Po stronie polskiej w ramach zadań PMŚ na lata 2013-2015 prowadzone były badania monitoringowe przez 

WIOŚ we Wrocławiu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Łużycka – trójpunkt graniczny (kod 

PL02S1401_1374). Wyniki oceny potencjału za lata 2013-2015 są następujące: 

Tabela 23 Potencjał ekologiczny w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Łużycka – trójpunkt graniczny 

Potencjał ekologiczny UMIARKOWANY 

Klasa elementów biologicznych III 

 fitoplankton nie badano 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe III 

ichtiofauna II 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

II 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

II elementy decydujące o klasie: zawiesina 

ogólna, BZT5, ChZT-Cr, azot azotanowy, azot 

ogólny, fosforany, fosfor ogólny 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

I 

Stan chemiczny poniżej 

stanu 

do-

brego 

substancje priorytetowe: benzo(g,h,i)perylen, 

indeno(1,2,3-cd)piren, związki tributylocyny 

Stan JCWP ZŁY 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

Kolejne badania w ramach PMŚ prowadzono w latach 2016 -2017, jednakże dotyczyły one zaledwie części 

parametrów istotnych dla oceny stanu JCWP. Nie zostały one zinterpretowane i udostępnione w postaci 

Raportów o stanie środowiska w województwie dolnośląskim. Z tego względu podstawowym punktem 

odniesienia w ocenie wpływu inwestycji na JCWP będą wyniki analiz zamieszczone w tabelach powyżej 

dotyczące lat wcześniejszych. 

 

Lausitzer Neisse-4 (DE_RW_DESN_674-4), której po polskiej stronie odpowiada Nysa Łużycka od Man-

dau do Miedzianki (kod PLRW60008174159) 

Jest to silnie zmieniona część wód, jej długość wynosi 8,45 km, a powierzchnia zlewni 6,53 km². 

W PGW 2016 jest wykazana jako silnie zmieniona część wód, monitorowana, o aktualnie złym stanie i za-

grożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry potencjał ekologiczny i dobry 

stan chemiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych w obrębie JCW.  

W PGW 2016 ma wpisane odstępstwa z art. 4 ust. 4 – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowisko-

wego do roku 2027 z uwagi na brak możliwości technicznych. Uzasadnieniem odstępstwa jest to, 

że w zlewni JCWP występuje presja hydromorfologiczna. W programie działań zaplanowano opracowanie 

programu renaturyzacji JCWP. Działanie to ma na celu szczegółowe rozpoznanie możliwości redukcji tej 

presji tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu w najbardziej efektywny sposób. Z uwagi jednak 
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na czas niezbędny dla aktualizacji PWŚK, a następnie dla wdrożenia wskazanych w nim działań, dobry stan 

będzie mógł być osiągnięty dopiero do roku 2027. Wdrożenie skutecznych i efektywnych działań napraw-

czych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej redukcji. 

W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości mor-

fologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano działanie 

„wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na cieku Nysa Łużycka wraz ze wskazaniem 

wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szczegółową analizę lo-

kalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. Wdrożenie konkret-

nych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu wyżej wymienionych analiz. 

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano ponadto presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń 

wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 

zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realiza-

cja działań na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, 

przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie do-

brych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich 

wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.  

Po stronie niemieckiej ocena potencjału tej JCWP została wykonana na podstawie badań w punkcie po-

miarowo-kontrolnym OBF17000 na wysokości m. Drausendorf. Wyniki oceny są następujące: 

Tabela 24 Potencjał ekologiczny w punkcie pomiarowo-kontrolnym OBF17000 

Potencjał ekologiczny ZŁY 

Elementy biologiczne fitoplankton nie badano 

makrofity umiarkowany 

makrobezkręgowce 
bentosowe 

słaby 

ichtiofauna zły 

Specyficzne zanieczyszczenia PCB, dibutylocyna, diflufenikan 

Elementy wspierające 

ocenę 

morfologia silnie zmieniona 

parametry fizykoche-
miczne 

niespełniające norm: azot azotynowy, azot amonowy, amoniak, 

fosfor całkowity 

Stan chemiczny zły substancje priorytetowe: rtęć i wielopierścieniowe wę-

glowodory aromatyczne, fluoranten 

Źródło: opracowanie własne 

Po stronie polskiej w ramach zadań PMŚ na lata 2013-2015 prowadzone były badania monitoringowe przez 

WIOŚ we Wrocławiu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Łużycka – powyżej ujścia Miedzianki 

(PL02S1401_3224). Wyniki oceny potencjału za lata 2013-2015 przedstawiają się następująco: 

Tabela 25 Potencjał ekologiczny Nysy Łużyckiej powyżej ujścia Miedzianki 

Potencjał ekologiczny DOBRY 

Klasa elementów biologicznych II 

 fitoplankton nie badano 

fitobentos II 

makrofity nie badano 

makrobezkręgowce bentosowe nie badano 

ichtiofauna nie badano 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

141 
Bogatynia, lipiec 2019 

Potencjał ekologiczny DOBRY 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

II 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

II elementy decydujące o klasie: azot azotanowy 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

Analogicznie do omawianej wcześniej JCWP również i w tym przypadku kolejne badania w ramach PMŚ 

prowadzono w latach 2016 -2017, jednakże dotyczyły one zaledwie części parametrów istotnych dla oceny 

stanu JCWP. Dodatkowo nie zostały one zinterpretowane i udostępnione w postaci Raportów o stanie śro-

dowiska w województwie dolnośląskim. Z tego względu podstawowym punktem odniesienia w ocenie 

wpływu inwestycji na JCWP będą wyniki analiz zamieszczone w tabelach powyżej dotyczące lat wcześniej-

szych. 

W latach 2015-2016 Nysa Łużycka od Mandau do Miedzianki była badana przez Instytut Meteorologii i Go-

spodarki Wodnej. W wyniku badań z lat 2015-2016 potencjał ekologiczny tej części wód oceniono jako 

słaby, co nawet przy braku oceny stanu chemicznego pozwala ocenić stan wód jako zły. Ocena z badań 

IMGW jest zbliżona do oceny niemieckiej. 

Tabela 26 Potencjał ekologiczny Nysy Łużyckiej od Mandau do Miedzianki 

Potencjał ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe IV 

ichtiofauna IV 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

IV 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PPD elementy decydujące o klasie: chlorki 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: opracowanie własne 

Lausitzer Neiße-5 (DE_RW_DESN_67-5), której po polskiej stronie odpowiada Nysa Łużycka od Mie-

dzianki do Pliessnitz (PLRW60001017431) 

Jest to naturalna część wód, jej długość wynosi 21,08 km, a powierzchnia zlewni 30,52 km². 

W PGW 2016 jest wykazana jako naturalna część wód, monitorowana, o aktualnie złym stanie i zagrożona 

ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, którymi są dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny 

oraz możliwość migracji organizmów wodnych w obrębie JCW. Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz 

znajduje się w obszarze Natura 2000 PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

W PGW 2016 ma wpisane odstępstwa z art. 4 ust. 4 – przedłużenie terminu osiągnięcia celu środowisko-

wego do roku 2027 z uwagi na brak możliwości technicznych. Uzasadnieniem odstępstwa jest to, 
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że w zlewni JCWP występuje presja hydromorfologiczna. W programie działań zaplanowano opracowanie 

programu renaturyzacji JCWP. Działanie to ma na celu szczegółowe rozpoznanie możliwości redukcji tej 

presji tak, aby możliwe było osiągnięcie dobrego stanu w najbardziej efektywny sposób. Z uwagi jednak 

na czas niezbędny dla aktualizacji PWŚK, a następnie okres niezbędny dla wdrożenia wskazanych w nim 

działań, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Wdrożenie skutecznych i efektywnych dzia-

łań naprawczych wymaga szczegółowego rozpoznania wpływu zidentyfikowanej presji i możliwości jej re-

dukcji. W bieżącym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w zakresie przywrócenia ciągłości 

morfologicznej w kontekście dobrego stanu ekologicznego JCWP. W programie działań zaplanowano 

działanie „wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na cieku Nysa Łużycka wraz 

ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej” obejmujące szcze-

gółową analizę lokalnych uwarunkowań, mającą na celu dobór optymalnych rozwiązań technicznych. 

Wdrożenie konkretnych działań naprawczych będzie możliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. W 

zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników 

jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowa-

nia działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań 

na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowa-

dzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk 

w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 

opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.  

Po stronie niemieckiej ocena stanu tej JCWP została wykonana na podstawie badań w punkcie pomiarowo-

kontrolnym OBF17100 powyżej m. Ostritz oraz dodatkowym punkcie badań ichtiofauny na wysokości 

m. Leuba. Wyniki oceny są następujące: 

Tabela 27 Stan ekologiczny w punkcie pomiarowo-kontrolnym OBF17100 powyżej m. Ostritz 

Stan ekologiczny SŁABY 

Elementy biologiczne fitoplankton nie badano 

makrofity umiarkowany 

makrobezkręgowce 
bentosowe 

słaby 

ichtiofauna słaby 

Specyficzne zanieczyszczenia diflufenikan 

Elementy wspierające 

ocenę 

morfologia wyraźnie zmieniona 

parametry fizykoche-
miczne 

niespełniające norm: azot azotynowy, azot amonowy, fosfor cał-

kowity 

Stan chemiczny zły substancje priorytetowe: rtęć i wielopierścieniowe wę-

glowodory aromatyczne, bromowany difenyloeter, 

fluoranten 

Źródło: opracowanie własne 

Po stronie polskiej w ramach zadań PMŚ na lata 2013-2015 prowadzone były badania monitoringowe przez 

WIOŚ we Wrocławiu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Łużycka – przejście graniczne Radomie-

rzyce-Hagenwerder (PL02S1401_3225). Wyniki oceny stanu za lata 2013-2015 przedstawiają się następu-

jąco: 
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Tabela 28 Stan ekologiczny w punkcie pomiarowo-kontrolnym Nysa Łużycka – przejście graniczne Radomierzyce-
Hagenwerder (PL02S1401_3225) 

Stan ekologiczny UMIARKOWANY 

Klasa elementów biologicznych III 

 fitoplankton nie badano 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe II 

ichtiofauna III 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

I 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

II elementy decydujące o klasie: azot azotanowy, 

fosforany 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

I 

Stan chemiczny dobry  

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 

Kolejne badania w ramach PMŚ prowadzono w latach 2016 -2017, jednakże dotyczyły one zaledwie części 

parametrów istotnych dla oceny stanu JCWP. Nie zostały one zinterpretowane i udostępnione w postaci 

Raportów o stanie środowiska w województwie dolnośląskim. Z tego względu podstawowym punktem 

odniesienia w ocenie wpływu inwestycji na JCWP będą wyniki analiz zamieszczone w tabelach powyżej 

dotyczące lat wcześniejszych. 

W latach 2015-2016 Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz była badana przez Instytut Meteorologii 

i Gospodarki Wodnej w punkcie pomiarowo-kontrolnym poniżej ujścia Miedzianki. W wyniku badań z lat 

2015-2016 stan ekologiczny tej części wód oceniono jako słaby. Również dla tej części wód ocena z badań 

IMGW jest zbliżona do oceny niemieckiej. 

Tabela 29 Stan ekologiczny Nysy Łużyckiej od Miedzianki do Pliessnitz w punkcie pomiarowo-kontrolnym poniżej 
ujścia Miedzianki 

Stan ekologiczny SŁABY 

Klasa elementów biologicznych IV 

 fitoplankton Nie dotyczy 

fitobentos III 

makrofity III 

makrobezkręgowce bentosowe III 

ichtiofauna IV 

Elementy wspiera-

jące ocenę 

Klasa elementów hydromorfolo-
gicznych 

III 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.1-3.5) 

PSD elementy decydujące o klasie: odczyn pH 

Klasa elementów fizykochemicz-
nych (3.6) 

nie badano 

Stan chemiczny nie badano 

Źródło: http://www.wroclaw.pios.gov.pl 
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Podsumowując oceny granicznych polsko-niemieckich części wód można stwierdzić, że żadna z części ak-

tualnie nie osiąga akceptowalnego stanu dobrego. Porównanie ocen tych części wód, przedstawione w Ak-

tualizacji Planu zarządzania międzynarodowym obszarem dorzecza Odry na lata 2016-2021, opracowa-

nym w 2015 r. przez Międzynarodową Komisję Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem wykazuje, 

że oceny stanu/potencjału ekologicznego wykazane przez stronę polską są nieco zawyżone w porównaniu 

z ocenami strony niemieckiej. Różnice te nie są wielkie i mogą wynikać z różnego położenia punktów po-

miarowo-kontrolnych. 

Tabela 30 oceny granicznych polsko-niemieckich części wód 

 Nazwa JCW Kod JCW 
Sta-
tus 

Typ abio-
tyczny 

Ekologiczny 
stan / poten-

cjał 

Stan che-
miczny 

DE Lausitzer Neiße-5 DE_RW_DESN_67-5 NAT DE_9 słaby 
poniżej stanu 

dobrego 

PL 
Nysa Łużycka od Mie-
dzianki do Pliessnitz 

PLRW60001017431 NAT PL_10 umiarkowany dobry 

DE Lausitzer Neiße-4 DE_RW_DESN_674-4 SZCW DE_9 zły 
poniżej stanu 

dobrego 

PL 
Nysa Łużycka od Mandau 

do Miedzianki 
PLRW60008174159 SZCW PL_8 słaby 

poniżej stanu 
dobrego 

DE Lausitzer Neiße-3 DE_RW_DESN_674-4 SZCW DE_9 zły 
poniżej stanu 

dobrego 

PL 
Nysa Łużycka od Pfaffen-
bach Hartau do Mandau 

PLRW60008174139 SZCW PL_8 umiarkowany 
poniżej stanu 

dobrego 
Źródło: Aktualizacja Planu zarządzania międzynarodowym obszarem dorzecza Odry na lata 2016-2021. MKOO, Wrocław 2015 

Dodatkowe wyniki analiz dotyczących JCWP prowadzonych przez KWB zgodnie z metodyką wskazaną 

w Rozdziale 22.5 przedstawiono w Rozdziale 9.2. 

4.7. Jednolite części wód podziemnych 

4.7.1. Jednolite części wód podziemnych na terytorium Polski 

Kopalnia Turów położona jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 105 (Rysunek 61). 

Jest to JCWPd położona w zlewni Nysy Łużyckiej w dorzeczu Odry, o powierzchni 332,8 km². Blisko 60% 

powierzchni to tereny użytkowane rolniczo, ok. 22% to tereny leśne, zaś pozostałe 17% obszary antropo-

geniczne. W JCWPd nr 105 występują 2 piętra wodonośne. 

Jako główne presje wymieniane są: 

− lokalny lej depresji związany z prowadzonym odwodnieniem górniczym; 

− nadmierny pobór wód z głębokich poziomów wodonośnych może doprowadzić do ascenzji zmi-

neralizowanych wód szczelinowych z warstw paleozoiku i proterozoiku.  

Zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla JCWPd jest: 

− zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń; 

− zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu; 

− ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem 

a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Cel środowiskowy realizuje się przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, charakte-



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

145 
Bogatynia, lipiec 2019 

ryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem o ocenie wód podziemnych13. Stan ilo-

ściowy obrazuje wpływ poboru wody na części wód podziemnych. Natomiast stan chemiczny odnosi się 

do parametrów fizykochemicznych wód podziemnych (zarówno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak 

i skażenie). 

Cel środowiskowy dla JCWPd nr 105 ustalony w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

(2016) został sformułowany w sposób następujący: 

− Cel środowiskowy – stan chemiczny: dobry stan chemiczny; 

− Cel środowiskowy – stan ilościowy: ochrona stanu ilościowego przed dalszym pogorszeniem 

(mniej rygorystyczny cel). 

W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (2016) przedstawiono ocenę ryzyka nie-

osiągnięcia celów środowiskowych JCWPd. Podczas oceny wzięto pod uwagę praktycznie wszystkie ele-

menty mające znaczenie dla oceny stanu wód podziemnych, zarówno ilościowego, jak i chemicznego. 

Pierwszym krokiem było przeanalizowanie występujących presji antropogenicznych, ich identyfikacja 

i ocena wpływu na stan ilościowy i chemiczny JCWPd. Elementem decydującym o wielkości zagrożenia 

wód podziemnych zanieczyszczeniem był przede wszystkim sposób użytkowania terenu i rozmieszczenie 

źródeł zanieczyszczeń. W kolejnym etapie przeanalizowano warunki hydrogeologiczne w poszczególnych 

JCWPd ze względu na naturalną odporność systemu hydrogeologicznego na zanieczyszczenia. W tym 

przypadku zagrożenie wód podziemnych zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego zależy 

między innymi od głębokości występowania warstw wodonośnych, stopnia izolacji od powierzchni terenu 

(przez utwory słabo przepuszczalne). W następnym, ostatnim etapie oceny porównano wcześniej uzy-

skane dane z wynikami monitoringu wód podziemnych w JCWPd, które stanowiły wskaźnik wpływu presji 

na stan wód podziemnych. Na tym etapie wykorzystano zarówno wyniki monitoringu stanu ilościowego, 

jak i wyniki monitoringu stanu chemicznego. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że w największym stopniu zagrożone są wody grun-

towe, których zwierciadło występuje na głębokości mniejszej niż 5 m znajdujące się w obrębie aglomeracji 

miejsko-przemysłowych oraz terenów rolniczych intensywnie użytkowanych. Jednak to intensywna dzia-

łalność górnicza miała największy wpływ na ocenę wybranych JCWPd, jako zagrożonych nieosiągnięciem 

celów środowiskowych. 

Poniżej przedstawiono ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd nr 105. 

Tabela 31 Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWPd nr 105 

Kod JCWPd 
Ocena stanu Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowisko-

wych 
Odstępstwo 

ilościowego chemicznego 

GW6000105 słaby dobry zagrożona tak 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016 

  

                                                                    
13 Zgodnie z zapisami art. 566 ust. 1, art. 573 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566 ) przedmiotowe rozporządzenie (Roz-
porządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części 
wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 85).zostało uchylone 2 lipca 2019 r. Ze względu na brak aktualnych regulacji w 
przedmiotowym zakresie w niniejszym opracowaniu uznano zapisy rozporządzenia obowiązującego do 2 lipca 2019 r. za 
wiążące. 
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Dla JCWPd nr 105 wprowadzono odstępstwo od celów środowiskowych: 

− typ odstępstwa - ustaleniu celów mniej rygorystycznych (brak możliwości technicznych); 

− termin osiągnięcia dobrego stanu - 2021 rok; 

− uzasadnienie odstępstwa: nadmierny pobór wód podziemnych związany z intensywnym odwad-

nianiem odkrywki KWB Turów, brak możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem 

złoża węgla brunatnego oraz z uwagi na naturalnie przebiegające procesy ługowania związków 

mineralnych. 

W 2017 r. w ramach państwowego monitoringu środowiska (monitoring diagnostyczny jednolitych części 

wód podziemnych) prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny PIB w Warszawie, na terenie 

Kotliny Turoszowskiej, pomiary jakości wód podziemnych. Odbywały się one w punktach w Bogatyni 

i w Opolnie-Zdroju. Tabela 32 poniżej prezentuje wyniki pomiarów. 

Tabela 32 Wyniki monitoringu diagnostycznego w wybranych punktach JCWPd w roku 2017 

Nr 
JCW
Pd 

Miej-
sco-

wość 

Stratygrafia 
warstwy wodo-

nośnej 

Wskaźniki fizyczno-
chemiczne w zakresie 

III klasy 

Wskaźniki fizyczno-
chemiczne w zakresie 

IV klasy 

Wskaźniki fizyczno-
chemiczne w zakresie 

V klasy 

Końcowa 
klasa ja-

kości 

105 

Biało-
pole 

neogen  Fe 7,54 mg/l 

pH 6,35 
 III 

Opoln
o-

Zdrój 
neogen 

NH4 1,08 mg/l 
Mn 0,585 mg/l 
O2 0,06 mg/l 

pH 6,27 
Fe 13,13 mg/l 
TOC 36 mg/l 

IV 

Boga-
tynia 

paleogen i neo-
gen 

NH4 1,48 mg/l 
temp 12,8°C 
O2 0,13 mg/l 

pH 6,4 
Fe 17,74 mg/l 

Mn 1,254 mg/l 
IV 

Boga-
tynia 

paleogen i neo-
gen 

Mn 0,948mg/l 
O2 0,29 mg/l 

pH 6,14 
Fe 24,81 mg/l 
TOC 33,5 mg/l 

IV 

Źródło: Ocena jakości wód podziemnych województwa dolnośląskiego rok 2016. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
2017 

4.7.2. Jednolite części wód podziemnych na terytorium Republiki Czeskiej 

Na terytorium Czech w otoczeniu KWB Turów wyznaczona została jednolita część wód podziemnych o nu-

merze CZ64130 w głównych poziomach wodonośnych oraz w jej obrębie trzy JCWPd górne o numerach 

CZ14200, CZ14100 i CZ14300. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

147 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 62 JCWPd w zlewni Nysy Łużyckiej na terenie Republiki Czeskiej 

 
Źródło: podkład mapowy http://www.geoportal.mkoo.pl 

Zamieszczone poniżej dane o stanie JCWPd, celach środowiskowych i ustanowionych odstępstwach po-

chodzą z Aktualizacji Planu gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry 

na cykl planistyczny 2016-2021, opracowanego w 2015 r. przez Międzynarodową Komisję Ochrony Odry 

przed Zanieczyszczeniem. 

JCWPd CZ64130 położona jest w zlewni Nysy Łużyckiej w dorzeczu Odry. Ocena stanu przedstawia się 

następująco: stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – słaby. 

Celami ustalonymi dla tej JCWPd są: 

− osiągnięcie dobrego stanu ilościowego do 2021 r. 

− osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Dla tego celu wyznaczone zostały odstępstwa w zakresie 

terminu osiągnięcia celu (art. 4(4) RDW) oraz w zakresie celów mniej rygorystycznych (art. 4(5) 

RDW). 

Górne JCWPd o numerach CZ14200, CZ14100, CZ14300 pod kątem oceny stanu ilościowego nie były kla-

syfikowane, nie określono także celów środowiskowych.  

Ich stan chemiczny został oceniony jako słaby. Jako główne presje wymienia się zanieczyszczenia obsza-

rowe pochodzące np. z rolnictwa, górnictwa oraz źródła punktowe np. stare składowiska odpadów. Jako 

cele środowiskowe określono osiągnięcie dobrego stanu chemicznego, przy czym dla wszystkich trzech 

JCWPd ustanowione zostały odstępstwa: 

− dla CZ14200 i CZ14100 odstępstwa w zakresie terminu osiągnięcia celu (art. 4(4) RDW) oraz w za-

kresie celów mniej rygorystycznych (art. 4(5) RDW) 

− dla CZ14300 odstępstwa w zakresie terminu osiągnięcia celu (art. 4(4) RDW). 

 

CZ64130 

CZ14300

CZ14100

CZ14200



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

148 
Bogatynia, lipiec 2019 

Tabela 33 Ocena stanu JCWPd na terytorium Republiki Czeskiej 

Nr 
JCWPd 

Ocena stanu 
Cele środowiskowe 

Odstępstwa 

ilościowego chemicznego 
dot. stanu ilo-

ściowego 
dot. stanu ilo-

ściowego 

CZ64130 dobry słaby 
dobry stan ilo-

ściowy 
dobry stan 
chemiczny 

nie 
tak - art. 4(4) 

i 4(5) RDW 

CZ14200 nieklasyfikowana słaby 
dobry stan ilo-

ściowy 
dobry stan 
chemiczny 

nieklasyfiko-
wana 

tak - art. 4(4) 
i 4(5) RDW 

CZ14100 nieklasyfikowana słaby 
dobry stan ilo-

ściowy 
dobry stan 
chemiczny 

nieklasyfiko-
wana 

tak - art. 4(4) 
i 4(5) RDW 

CZ14300 nieklasyfikowana słaby 
dobry stan ilo-

ściowy 
dobry stan 
chemiczny 

nieklasyfiko-
wana 

tak - art. 4(4) 
RDW 

Źródło: http://www.geoportal.mkoo.pl 

4.7.3. Jednolite części wód podziemnych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec 

Zittau-Görlitz (DE_GB_DESN_NE-2) 

Obszar znajdujący się w zasięgu analiz po stronie niemieckiej tj. na zachód od Nysy Łużyckiej jest położony 

w granicach jednolitej części wód podziemnych o nazwie Zittau-Görlitz i kodzie DE_GB_DESN_NE -2. Po-

wierzchnia tej JCWPd wynosi 507,8 km². Należy do zlewni Nysy Łużyckiej w dorzeczu Odry i obejmuje frag-

ment obszar Niecki Żytawskiej w granicach RFN. 

Monitoring diagnostyczny prowadzony w 5 punktach pomiarowych, monitoring ilościowy w 31 punktach. 

Stan ilościowy oceniony jest jako dobry, stan chemiczny również jako dobry. 

Celem jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego i chemicznego – oba cele są osiągnięte. 

Główną presją jest pobór wód podziemnych na cele zaopatrzenia w wodę pitną.  

 

Zittauer Gebirge (DE_GB_DESN_NE-3) 

Na południe od wymienionego powyżej tj. w obszarze Gór Łużyckich wyznaczona jest jednolita część wód 

podziemnych o nazwie Zittauer Gebirge i kodzie DE_GB_DESN_NE -3. Powierzchnia tej JCWPd wynosi 

27,8 km². Należy do zlewni Nysy Łużyckiej w dorzeczu Odry. 

Monitoring diagnostyczny prowadzony w 1 punkcie pomiarowym, monitoring ilościowy w 3 punktach. 

Stan ilościowy oceniony jest jako zły, zaś stan chemiczny jako dobry. 

Celem jest osiągnięcie dobrego stanu ilościowego i chemicznego – pierwszy z nich jest spodziewany 

do osiągnięcia do 2027 roku, drugi cel jest osiągnięty. 

Główną presją jest pobór wód podziemnych na cele zaopatrzenia w wodę pitną. Wielkość poboru przekra-

cza zasoby dyspozycyjne.  
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4.8. Warunki klimatyczne 

Ogólne cechy klimatu regionu badań określone zostały na podstawie danych obserwacyjno-pomiarowych 

z sieci stacji meteorologicznych IMGW-PIB położonych w południowej części zlewni Nysy Łużyckiej i jej 

otoczeniu, na podstawie wartości średnich elementów klimatu z 30-lecia 1971-2000. 

Pod względem klimatologicznym region ten, tak jak cały obszar Polski, należy do strefy klimatów umiar-

kowanych, według klasyfikacji Koeppena jest to strefa klimatu umiarkowanie ciepłego o równomiernym 

rozkładzie opadów (Cfb).  

W świetle regionalizacji klimatologicznej Polski A. Wosia (1999) obszar Obniżenia Żytawsko-Zgorzelec-

kiego należy do Regionu Zgorzeleckiego, będącego najcieplejszym regionem Sudetów, z sezonem wege-

tacyjnym trwającym około 220 dni oraz najdłuższym latem termicznym w Sudetach. 

Warunki klimatyczne danego obszaru kształtowane są przez zespół czynników radiacyjnych, cyrkulacyj-

nych, geograficznych i antropogenicznych, które są modyfikowane przez czynniki lokalne. Wpływ czynni-

ków lokalnych związany jest z oddziaływaniem podłoża atmosfery na przyziemne warstwy powietrza 

o ograniczonym zasięgu pionowym i poziomym. Na właściwości klimatu w skali lokalnej wpływają takie 

czynniki jak rzeźba terenu (ekspozycja terenu, forma rzeźby terenu, wysokość względna) oraz pokrycie 

terenu (forma użytkowania, szata roślinna) i przekształcania antropogeniczne. 

Obszar Polski, w tym Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckiego, położony jest w strefie cyrkulacji zachodniej, 

powoduje to przewagę adwekcji mas powietrza z zachodu. Najczęściej napływają wilgotne masy powie-

trza polarno-morskiego znad Oceanu Atlantyckiego, które przynoszą pogodę charakteryzującą się dużym 

zachmurzeniem, znaczną prędkością wiatru oraz występowaniem opadów atmosferycznych. Niższą fre-

kwencją charakteryzują się adwekcje ze wschodu, z którymi zwykle związany jest napływ suchych mas po-

wietrza polarno-kontynentalnego. Adwekcja południkowa jest obserwowana znacznie rzadziej i sprzyja 

napływowi mas powietrza arktycznego z sektora północnego lub zwrotnikowego z południa. 

W kształtowaniu warunków klimatycznych bardzo duże znaczenie mają czynniki geograficzne. Brak więk-

szych masywów górskich o rozciągłości południkowej w zachodniej części Europy w dużym stopniu umoż-

liwia częsty napływ mas powietrza z zachodu oraz powoduje obniżenie kontynentalizmu klimatu. Jednym 

z istotniejszych czynników geograficznych jest wysokość bezwzględna. Wraz ze wzrostem wysokości nad 

poziomem morza następuje spadek temperatury powietrza, wzrost opadów, a także ich zróżnicowanie 

w zależności od formy terenu i ekspozycji. Średni gradient termiczny dla regionu Sudetów wynosi 0,6 ºC 

na 100 m wysokości. W skali lokalnej, wskutek zróżnicowania morfologicznego i pod względem pokrycia 

powierzchni terenu, mogą tworzyć się zastoiska chłodu, związane z nimi mgły o genezie radiacyjnej, 

a także lokalne systemy cyrkulacji. 

W Sudetach oraz na ich przedpolu ważnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie się warunków ter-

micznych jest również wiatr fenowy. Wiatr fenowy powstaje w obszarach górskich przy wymuszonym siłą 

gradientu ciśnienia przepływie mas powietrza z sektora południowego. Podczas ich „schodzenia” na za-

wietrznej, północnej stronie Sudetów odnotowywane są znaczne zmiany wartości poszczególnych ele-

mentów meteorologicznych (między innymi wzrost temperatury powietrza, spadek wilgotności powie-

trza, wzrost prędkości wiatru), które zaznaczają się również na przedpolu gór. 
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Dane meteorologiczne dla niniejszej analizy zostały pozyskane ze stacji meteorologicznych IMGW-PIB 

w rejonie Kopalni Turów - Bogatynia i Zgorzelec. Dane meteorologiczne obejmowały dobowe wartości 

temperatury powietrza, sumy opadów atmosferycznych oraz prędkości wiatru. Ponadto uwzględniono 

również dane opadowe z sieci stacji opadowych w regionie (Sieniawka, Bierna, Sulików). Dla stacji w Zgo-

rzelcu dane obejmowały trzydziestoletni okres obserwacji z lat 1981-2010, w przypadku Bogatyni, z uwagi 

na krótszą serię pomiarowo-obserwacyjną dane obejmowały lata 1986-2010. 

4.8.1. Warunki termiczne 

Średnia roczna temperatura powietrza w rejonie kopalni Turów dla okresu 30-letniego 1981-2010 wynosi 

ok. 8,5oC (Rysunek 63). Na stacjach położonych w części nizinnej Polski południowo-zachodniej (Legnica, 

Zielona Góra) średnia temperatura roczna jest o ok. 0,5oC wyższa w porównaniu do obszaru w otoczeniu 

kopalni. W przebiegu rocznym najcieplejszym miesiącem jest lipiec, którego średnia dobowa temperatura 

powietrza w Bogatyni wynosi 18,2oC (Tabela 34). Najniższe wartości są obserwowane w styczniu, kiedy 

średnia temperatura wynosi od -1,2oC w Bogatyni do -0,7oC w Zgorzelcu.  

Na stacjach zlokalizowanych w przygranicznym terenie Niemiec i Czech, podobnie jak w przypadku części 

polskiej, głównym czynnikiem różnicującym wielkość temperatury powietrza jest wysokość bezwzględna. 

Stacje położone w wyższych piętrach gór (Bedrichov, Zinnwald) odznaczają się zdecydowanie najniższą 

temperaturą powietrza w ciągu roku. Średnie wartości dla okresu wieloletniego wahają się od niespełna -

4oC w styczniu do 14,1oC i 13,6oC w lipcu. W kolei średnia roczna temperatura na omawianych stacjach 

wynosi odpowiednio 5,0oC i 4,7oC (Tabela 35). W niższych piętrach wysokościowych wielkość ta jest znacz-

nie wyższa i kształtuje się w zakresie 7-9oC. Na stacjach reprezentujących regiony położone najbliżej ko-

palni Turów średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5-8,0oC, jest zatem zbliżona do obserwowanej 

dla Bogatyni. W przypadku terenów położonych na terenie nizinnym, w znacznej odległości od kopalni 

(Drezno, Cottbus), średnia roczna wartość przekracza 9oC.  

 

Tabela 34. Wartości średniej dobowej temperatury powietrza (ºC) dla lat 1981-2010 na wybranych stacjach Polski 
południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec -0,7 0,2 3,7 8,2 13,4 16,2 18,3 17,7 13,4 8,9 4,0 0,4 8,6 

Bogatynia* -1,2 0,1 3,0 8,2 13,2 16,0 18,2 17,4 13,1 8,7 4,1 -0,1 8,4 

Legnica -0,3 0,6 4,2 8,9 13,8 16,6 18,9 18,5 14,1 9,5 4,2 0,8 9,2 

Zielona Góra -0,8 0,2 3,7 8,8 13,9 16,5 18,9 18,4 13,9 9,1 3,7 0,1 8,9 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 35. Wartości średniej miesięcznej temperatury powietrza (ºC) na stacjach czeskich i niemieckich w rejonie 
pogranicza polsko-czesko-niemieckiego w latach 1971-2000 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Bedrichov -3,9 -3,3 -0,2 3,6 9,5 12,2 14,1 13,9 9,9 5,7 0,3 -2,6 5,0 

Ceska-Lipa -1,3 -0,2 3,7 7,9 13,4 16,2 17,9 17,4 12,9 8,1 3,1 0,3 8,3 

Cesky-Dub -2,2 -1,0 2,7 6,8 12,3 15,2 16,7 16,2 12,0 7,5 2,4 -0,6 7,4 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Cottbus 0,2 0,9 4,5 8,4 13,9 16,8 18,7 18,3 14,0 9,3 4,4 1,7 9,3 

Doberlug-Kirchhain 0,1 0,7 4,2 7,9 13,2 16,2 18,2 17,8 13,7 9,0 4,1 1,5 8,9 

Drezno-Klotzsche 0,2 0,9 4,5 8,2 13,5 16,3 18,4 18,3 14,2 9,5 4,2 1,6 9,2 

Gorlitz -0,6 0,2 3,8 7,7 13,0 15,8 17,6 17,6 13,5 9,0 3,6 0,8 8,6 

Hejnice -0,6 0,2 3,5 7,1 12,4 14,9 16,6 16,6 12,8 8,8 3,6 0,8 8,1 

Jablonne v Podjestedi -1,7 -0,7 2,9 7,0 12,4 15,3 16,9 16,3 12,1 7,6 2,7 -0,1 7,6 

Kubschütz 0,0 0,8 4,4 8,1 13,3 16,3 18,1 17,9 13,9 9,4 4,1 1,5 9,0 

Liberec -1,6 -0,7 2,8 6,7 12,1 14,7 16,5 16,3 12,3 8,1 2,7 -0,2 7,5 

Lindenberg -0,3 0,6 4,1 8,2 13,6 16,3 18,3 18,1 13,9 9,1 3,9 1,1 8,9 

Nove Mesto pod Smrkem -1,1 -0,5 2,8 6,4 11,9 14,5 16,3 16,2 12,4 8,2 3,0 0,3 7,6 

Usti nad Labem -1,4 -0,2 3,7 7,8 13,0 15,8 17,7 17,6 13,3 8,3 2,8 0,1 8,3 

Varnsdorf -1,2 -0,2 3,4 7,2 12,6 15,5 17,2 16,6 12,6 8,2 3,0 0,3 8,0 

Zinnwald-Georgenf. -3,8 -3,4 -0,4 3,5 8,9 11,5 13,6 13,7 9,7 5,1 -0,2 -2,7 4,7 

Źródło: Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 2014 

Rysunek 63. Średnia roczna temperatura powietrza w regionie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego dla lat 1971-
2000 

 
Źródło: Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 2014 

Średnia temperatura sezonu letniego (czerwiec-sierpień) w polskiej części terenu pogranicza polsko-cze-

sko-niemieckiego waha się od 17,2oC w Kotlinie Turoszowskiej (Bogatynia) do około 18oC na Ziemi Lubu-

skiej (Zielona Góra) i nizinnej części Dolnego Śląska (Legnica). W przypadku wiosny (marzec-maj) i jesieni 

(wrzesień-listopad) średnie wartości temperatury powietrza dla Bogatyni i Zgorzelca wynoszą odpowied-

nio 8,2 i 8,4oC (wiosna) oraz 8,6 i 8,8oC (jesień), są one również o ok. 0,5oC niższe od wartości mierzonych 
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dla stacji zlokalizowanych na obszarze nizinnym Polski południowo-zachodniej. Średnia temperatura po-

wietrza zimy (grudzień-luty) w Bogatyni wynosi -0,4oC. Ujemna wartość jest również notowana dla Zielo-

nej Góry, zaś w przypadku Zgorzelca wynosi 0,0oC. W nizinnej części Dolnego Śląska (Legnica) średnia 

temperatura powietrza dla zimy osiąga wartość dodatnią +0,4oC (Tabela 36). 

Na stacjach reprezentujących regiony czeskie i niemieckie, podobnie jak w przypadku średniej tempera-

tury rocznej, najchłodniejsze są tereny górskie, gdzie podczas wszystkich pór roku wartości temperatury 

powietrza zdecydowanie odbiegają od obserwowanych w niższych piętrach. W zimie wynosi ona -3,3oC 

(Bedrichov, Zinnwald), a w okresie letnim osiąga od 12,9 do 13,4oC. Niemieckie i czeskie stacje położone 

najbliżej kopalni odznaczają się podobnym do Bogatyni przebiegiem warunków termicznych w poszcze-

gólnych porach roku. W okresie zimowym średnia temperatura powietrza wynosi zwykle nieco poniżej 

0oC, wiosną w granicach 7-8,5oC, a jesienią 7,5-9oC. W najcieplejszej porze roku, w okresie od czerwca 

do sierpnia, wielkość ta wynosi zwykle co najmniej 17oC. Wyjątek stanowią stacje położone w czeskiej czę-

ści omawianego regionu, gdzie średnia temperatura lata wynosi 16,0-16,2oC (Cesky Dub, Hejnice, Ja-

blonne v Podjestedi,), a nawet poniżej 16oC (Liberec, Nove Mesto pod Smrkem). Średnia temperatura lata 

wynosząca 16,4oC jest również obserwowana na niemieckiej stacji Vamsdorf (Tabela 37). 

Tabela 36. Wartości średniej dobowej temperatury powietrza (³C) w poszczególnych sezonach klimatologicznych 
dla lat 1981-2010 na wybranych stacjach Polski południowo-zachodniej 

 Zima (XII-I) Wiosna (III-V) Lato (VI-VIII) Jesień (IX-XI) 

Zgorzelec 0,0 8,4 17,4 8,8 

Bogatynia* -0,4 8,2 17,2 8,6 

Legnica 0,4 9,0 18,0 9,3 

Zielona Góra -0,2 8,8 17,9 8,9 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 37. Wartości średniej temperatury powietrza (³C) w poszczególnych sezonach klimatologicznych na stacjach 
czeskich i niemieckich w latach 1971-2000 

 Zima (XII-I) Wiosna (III-V) Lato (VI-VIII) Jesień(IX-XI) 

Bedrichov -3,3 4,3 13,4 5,3 

Ceska-Lipa -0,4 8,3 17,2 8,0 

Cesky-Dub -1,3 7,3 16,0 7,3 

Cottbus 0,9 8,9 17,9 9,2 

Doberlug-Kirchhain 0,8 8,4 17,4 8,9 

Drezno-Klotzsche 0,9 8,7 17,7 9,3 

Gorlitz 0,1 8,2 17,0 8,7 

Hejnice 0,1 7,7 16,0 8,4 

Jablonne v Podjestedi -0,8 7,4 16,2 7,5 

Kubschütz 0,8 8,6 17,4 9,1 

Liberec -0,8 7,2 15,8 7,7 

Lindenberg 0,5 8,6 17,6 9,0 

Nove Mesto pod 

Smrkem -0,4 7,0 15,7 7,9 
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 Zima (XII-I) Wiosna (III-V) Lato (VI-VIII) Jesień(IX-XI) 

Usti nad Labem -0,5 8,2 17,0 8,1 

Varnsdorf -0,4 7,7 16,4 7,9 

Zinnwald-Georgenf. -3,3 4,0 12,9 4,9 

Źródło: Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 2014 

W przypadku temperatur ekstremalnych, najwyższe średnie wartości temperatury maksymalnej są obser-

wowane dla okresu lata, kiedy na analizowanych stacjach wynoszą ponad 20oC (Tabela 38). Najwyższe 

wartości są notowane w lipcu, kiedy wynoszą od 23,7oC w Bogatyni do 24,9oC w Legnicy. W grudniu średnia 

maksymalna temperatura powietrza wynosi od +2,4oC do +3,5oC, zaś w styczniu osiąga najniższe wartości 

w ciągu roku, od +1,6oC w Bogatyni do +2,7oC w Zgorzelcu. Średnie roczne wartości temperatury maksy-

malnej kształtują się od 12,8oC w Bogatyni i Zielonej Górze do 13,1oC w Zgorzelcu i 13,8oC w Legnicy. Roz-

patrując rozkład temperatury maksymalnej powietrza w poszczególnych piętrach wysokościowych przy 

uwzględnieniu również stacji czeskich i niemieckich, można stwierdzić, że średnia wartość dla stacji zloka-

lizowanych na terenie nizin (do 150 m n.p.m.) wynosi 13,5oC, a dla regionów położonych na wysokości 151-

350 m n.p.m. 12,8oC. Mniejsze wartości są notowane na terenach podgórskich i górskich (Rysunek 64). Dla 

przedziału wysokościowego od 351 do 650 m n.p.m. średnia roczna temperatura maksymalna wynosi 

11,9oC, a dla gór (powyżej 650 m n.p.m.) osiąga średnio 7,1oC (Nysa Łużycka – Klimat i charakterystyka re-

gionu, 2014). Należy również nadmienić, że w przypadku najwyższych stwierdzonych wartości tempera-

tury powietrza są one najczęściej obserwowane w czasie pogody o charakterze antycyklonalnym, przy ad-

wekcji z sektora południowego.  

Tabela 38. Wartości średniej dobowej maksymalnej temperatury powietrza (³C) dla lat 1981-2010 na wybranych sta-
cjach Polski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec 2,1 3,5 7,9 13,9 19,0 21,6 24,1 23,8 18,7 13,4 6,9 2,9 13,1 

Bogatynia* 1,6 3,4 6,9 13,8 18,8 21,4 23,7 23,3 18,4 12,9 6,9 2,5 12,8 

Legnica 2,7 4,0 8,4 14,3 19,6 22,1 24,9 24,6 19,4 14,2 7,5 3,5 13,8 

Zielona Góra 1,8 3,3 7,6 13,7 19,1 21,5 24,0 23,4 18,3 12,9 6,3 2,4 12,8 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 64. Średnia roczna temperatura maksymalna powietrza (³C) w regionie pogranicza polsko-czesko-niemiec-
kiego dla lat 1971-2000 

 
Źródło: Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 2014 

 

Średnia temperatura minimalna powietrza w poszczególnych miesiącach jest w dużym stopniu odwróce-

niem przebiegu średniej temperatury maksymalnej w tym okresie (Rysunek 65). W sezonie zimowym na 

wszystkich analizowanych stacjach przyjmuje wartości ujemne (Tabela 39). Najniższa średnia temperatura 

minimalna powietrza notowana jest w najwyżej położonej stacji w bezpośrednim otoczeniu kopalni Turów, 

w Bogatyni, gdzie wynosi ona -3,7oC. Notowane wartości temperatury minimalnej w Bogatyni są również 

efektem lokalizacji tej stacji w obrębie formy wklęsłej (dolinnej), co w czasie występowania typów pogody 

o charakterze antycyklonalnym, sprzyja grawitacyjnym spływom chłodnego powietrza, przyczyniając się 

do obniżenia wartości temperatury minimalnej w porównaniu do obszarów położonych na podobnej wy-

sokości bezwzględnej, ale poza kotlinami. W przypadku zróżnicowania wielkości temperatury minimalnej 

w poszczególnych piętrach wysokościowych obszaru pogranicza polsko-czesko-niemieckiego najwyższe 

wartości są notowane na terenach o wysokości do 150 m n.p.m. (4,8oC) oraz od 151 do 350 m n.p.m. (4,5oC). 

Podobnie jak w przypadku temperatury maksymalnej, najchłodniejszymi obszarami są obszary podgórskie 

i górskie, gdzie średnia roczna wartość temperatury minimalnej powietrza wynosi odpowiednio 3,2 i 0,6oC 

(Nysa Łużycka – Klimat i charakterystyka regionu, 2014). Należy również pamiętać, że oprócz kryterium 

wysokości bezwzględnej wartości zarówno temperatury maksymalnej jak i minimalnej mogą być w skali 

lokalnej modyfikowane szeregiem innych czynników. W przypadku otoczenia kopalni Turów, obejmują-

cego obszary przygraniczne Polski, Czech i Niemiec, do najważniejszych czynników należy występowanie 

wklęsłych i wypukłych form terenu oraz zróżnicowanie szaty roślinnej.  
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Tabela 39. Wartości średniej dobowej minimalnej temperatury powietrza (oC) dla lat 1981-2010 na wybranych sta-
cjach Polski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec -3,4 -2,9 0,2 3,1 7,5 10,7 12,5 12,2 9,2 5,3 1,3 -2,1 4,5 

Bogatynia* -3,7 -2,6 -0,2 3,3 7,5 10,4 12,5 11,9 8,8 5,2 1,6 -2,5 4,3 

Legnica -3,4 -2,7 0,4 3,5 8,0 11,1 13,0 12,7 9,4 5,4 1,1 -2,1 4,7 

Zielona Góra -3,2 -2,5 0,5 4,6 9,3 12,2 14,4 14,0 10,2 5,9 1,4 -2,1 5,4 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

W przypadku absolutnych ekstremów temperatury powietrza w omawianym regionie najwyższą wartość 

zanotowano w Legnicy, gdzie 1 sierpnia 1994 r. wyniosła ona 37,7oC (Tabela 40). W dniu 1 sierpnia 1994 

roku absolutne maksimum dla lat 1981-2010 zanotowano również w Zielonej Górze (36,8oC), zaś dzień 

wcześniej odnotowano najwyższą maksymalną temperaturę w Zgorzelcu (37,0oC) i Bogatyni (35,9oC). Na-

leży jednak podkreślić, że powyższe wartości dotyczą okresu 1981-2010, a w przypadku Bogatyni 1986-

2010, nie obejmowały rekordowego pod względem termicznym roku 2015. W dniu 8 sierpnia 2015 r. na sta-

cji meteorologicznej w Legnicy odnotowano temperaturę powietrza osiągającą 38,4oC. 

W regionie oraz otoczeniu kopalni Turów najniższa wartość temperatury powietrza w trzydziestoleciu 

1981-2010 wyniosła -31,0oC i została odnotowana w dniu 14 stycznia 1987 roku w Zgorzelcu (Tabela 41). 

Na pozostałych stacjach absolutne minima wyniosły: -27,7oC w Legnicy (8 stycznia 1985 r.), -25,2oC w Bo-

gatyni (14 stycznia 1987 r.) oraz -22,2oC w Zielonej Górze (14 stycznia 1987 r. i 23 stycznia 2006 r.).  

 

Rysunek 65. Średnia roczna temperatura minimalna powietrza (³C) w regionie pogranicza polsko-czesko-niemiec-
kiego dla lat 1971-2000 

  
Źródło: Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 2014 
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Tabela 40. Najwyższe zmierzone wartości temperatury powietrza (³C) dla lat 1981-2010 na wybranych stacjach Pol-
ski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec 15,5 16,6 21,9 27,1 30,9 35,4 37,0 36,5 28,7 25,6 18,0 14,5 37,0 

Bogatynia* 14,1 15,3 20,1 27,0 31,5 34,4 35,9 35,8 28,8 25,0 19,2 13,6 35,9 

Legnica 16,8 19,7 21,3 26,7 31,4 35,3 37,3 37,7 31,7 27,7 19,1 17,5 37,7 

Zielona Góra 15,1 19,0 22,4 27,5 30,7 35,8 36,4 36,8 29,8 26,4 18,2 14,6 36,8 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 41. Najniższe zmierzone wartości temperatury powietrza (³C) dla lat 1981-2010 na wybranych stacjach Pol-
ski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec -31,0 -24,0 -16,6 -8,4 -4,0 0,8 2,6 3,6 -0,5 -7,5 -15,1 -24,9 -31,0 

Bogatynia* -25,2 -20,8 -15,4 -8,6 -2,4 -0,1 4,1 1,0 -2,3 -7,0 -17,9 -23,2 -25,2 

Legnica -27,7 -26,8 -19,9 -7,6 -1,9 0,6 4,2 4,9 -1,2 -6,1 -16,8 -21,8 -27,7 

Zielona Góra -22,2 -21,3 -13,4 -5,6 -0,5 5,1 8,0 5,7 1,8 -4,6 -11,5 -19,4 -22,2 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

Występowanie dni charakterystycznych pod względem termicznym tj.: dni upalnych (Tmax >30oC), gorą-

cych (Tmax >25oC), przymrozkowych (Tmin <0oC) oraz mroźnych (Tmax <0oC), jest w dużym stopniu odzwier-

ciedleniem zróżnicowania średnich wartości temperatury powietrza (Tabela 42). W przypadku dni upal-

nych ich frekwencja jest największa w położonej w części nizinnej regionu stacji w Legnicy, gdzie wynosi 

ok. 9 dni w roku. Najczęściej dni upalne występują w miesiącach letnich, a sporadycznie mogą pojawiać się 

również w maju i we wrześniu. W Zielonej Górze i Zgorzelcu notowanych jest średnio 7 i 6 dni upalnych 

w roku, w przeważającej części latem, choć mogą również sporadycznie występować w maju. W Kotlinie 

Turoszowskiej natomiast notowanych jest średnio 5 dni upalnych w ciągu roku, podobnie jak na pozosta-

łych stacjach, występują w okresie od maja do sierpnia. Podobny rozkład przestrzenny jest obserwowany 

dla częstości występowania dni gorących. Najczęściej dni gorące występują w części nizinnej, stacja  Le-

gnica, gdzie są obserwowane od kwietnia do października (łącznie 46 dni), z maksimum przypadającym na 

lipiec i sierpień (15 dni). Znacznie rzadziej pojawiają się na pozostałych analizowanych stacjach, gdzie ich 

frekwencja wynosi 36-38 dni w roku. W Zielonej Górze i Zgorzelcu są odnotowywane od kwietnia do paź-

dziernika, a w Bogatyni od kwietnia do września. W przypadku Zgorzelca ich średnia częstość występowa-

nia w okresie lipiec-sierpień wynosi łącznie 25 dni, a w Bogatyni 23 dni. W całym obszarze pogranicza pol-

sko-czesko-niemieckiego liczba zarówno dni gorących, jak i upalnych maleje wraz z wysokością. W czte-

rech rozpatrywanych piętrach (do 150, 151-350, 351-650 m n.p.m. oraz powyżej 650 m n.p.m.) częstość 

występowania dni gorących w roku wynosi odpowiednio 43, 35, 29 i 4 dni. W przypadku dni upalnych ich 

frekwencja w pierwszych trzech klasach wysokości wynosi 9, 6 i 4 dni, natomiast w piętrze powyżej 

650 m n.p.m. dni upalnych nie stwierdzono (Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 2014).  

W okresie letnim większość regionu jest wolna od przymrozków, jednakże dni z ujemną temperaturą po-

wietrza mogą pojawiać się w czerwcu w Bogatyni, z uwagi na jej położenie we wklęsłej formie terenu oraz 

wyższej wysokości bezwzględnej w porównaniu do pozostałych stacji. Dni przymrozkowe w analizowanym 
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regionie występują ze średnią częstością 97 dni w roku (Bogatynia, Zgorzelec), podczas gdy w jego otocze-

niu (Legnica, Zielona Góra) ich liczba jest nieco mniejsza. W Bogatyni i Zgorzelcu w sezonie zimowym czę-

stość występowania dni przymrozków wynosi 18-22 dni w miesiącu. Dni przymrozkowe są obserwowane 

w okresie od września do maja, a w Bogatyni sporadycznie również w czerwcu. Ponad trzykrotnie mniejszą 

częstością występowania charakteryzują się dni mroźne. Największa ich liczba jest notowana w Zielonej 

Górze i Bogatyni, gdzie wynosi 32 i 31 dni w roku. Dni mroźne występują od listopada do kwietnia, a w Bo-

gatyni mogą również być notowane w październiku. Największa ich frekwencja przypada w Bogatyni 

na styczeń, kiedy obserwowanych jest 12 dni mroźnych. W pozostałych zimowych miesiącach ich liczba 

wynosi 7-8 dni. Uwzględniając w analizach również stacje meteorologiczne położone na terenie Niemiec 

oraz Czech można odnotować, że największa liczba dni przymrozkowych jest notowana w piętrze wyso-

kościowym powyżej 650 m n.p.m. W przypadku obszarów położonych na wysokości 351-650 m n.p.m. ich 

średnia częstość wynosi 116 dni, a w przedziale od 151 do 350 m n.p.m. 94 dni w roku. Dni przymrozkowe 

najrzadziej pojawiają się na nizinach (do 150 m n.p.m.), gdzie średnio notowane są 88 razy w roku. Z kolei 

dni mroźne występują ze średnią częstością od 21 dni na nizinach (do 150 m n.p.m.) do 83 dni w najwyż-

szym piętrze wysokościowym (powyżej 650 m n.p.m.). 

 

Tabela 42. Średnia liczba dni charakterystycznych w ciągu roku na wybranych stacjach Polski południowo-zachod-
niej w latach 1981-2010 

 Tmax >30oC Tmax >25oC Tmin <0oC Tmax <0oC 

Zgorzelec 7 38 97 28 

Bogatynia* 5 36 97 31 

Legnica 9 46 94 25 

Zielona Góra 6 37 95 32 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

Przedstawione cechy termiczne regionu wskazują, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na kształ-

towanie się wartości temperatury powietrza jest wysokość bezwzględna i względna oraz zróżnicowanie 

rzeźby terenu. Położenie stacji w Bogatyni we wklęsłej formie terenu przyczynia się do obniżenia wartości 

temperatury powietrza, większej częstości występowania przymrozków i dni mroźnych względem pozo-

stałych analizowanych stacji. W skali lokalnej oprócz rzeźby terenu, ważnym czynnikiem wpływającym 

na temperaturę powietrza jest również pokrycie terenu, w tym pokrywa roślinna. Roślinność jest istotnym 

czynnikiem w kształtowaniu parowania terenowego i związanych z nim strat ciepła.  

Na kształtowanie się temperatury powietrza w analizowanym regionie wpływają również zjawiska fenowe. 

Wskutek występowania fenu wzrost średniej rocznej temperatury powietrza na przedpolu Sudetów może 

dochodzić do 0,9oC (Kwiatkowski 1972).  

4.8.2. Warunki opadowe 

Opady atmosferyczne charakteryzują się bardzo dużym zróżnicowaniem czasowym i przestrzennym. Naj-

ważniejszym czynnikiem oddziałujących na wielkość sum opadów jest wysokość bezwzględna, a także 

rzeźba terenu i ekspozycja względem dominującego wiatru z sektora zachodniego (Rysunek 66). W całym 

obszarze pogranicza polsko-czesko-niemieckiego średnia roczna suma opadów waha się od 608 mm 
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(do 150 m n.p.m.) i 701 mm (151-350 m n.p.m.) do 861 mm (351-560 m n.p.m.) i 1183 mm (powyżej 

650 m n.p.m.). Wielkości opadów w przedstawionych piętrach wysokościowych w obydwu półroczach róż-

nicują się z kolei od 350 do 634 mm w półroczu ciepłym oraz od 258 do 548 mm w półroczu chłodnym (Nysa 

Łużycka – Klimat i charakterystyka regionu, 2014). 

Średnie roczne sumy opadów na obszarze Obniżenia Żytawsko-Zgorzeleckiego wynoszą 616-740 mm. 

Największymi sumami rocznymi odznaczają się stacje położone najwyżej: Bierna i Bogatynia (Tabela 43). 

Wyższymi opadami, pomimo położenia na niższej wysokości, charakteryzuje się stacja Bierna, dla której 

średnia roczna suma opadów wynosi 742 mm. W Bogatyni opady roczne są niższe, z uwagi na położenie 

stacji w obrębie kotliny, co zwykle zaniża sumy opadów względem obszarów o podobnej wysokości. Po-

dobna sytuacja jest obserwowana dla Sulikowa oraz odznaczającej się większą wysokością Sieniawki, 

która, podobnie jak Bogatynia, położona jest w obrębie Kotliny Turoszowskiej. W przypadku Sulikowa 

średnia suma roczna opadów osiąga 663 mm, zaś w Sieniawce jest ona aż o 47 mm niższa.  

W przebiegu rocznym największe sumy opadów są notowane w miesiącach letnich, w lipcu (Zgorzelec, 

Legnica, Zielona Góra, Bierna, Sulików) lub w sierpniu (Bogatynia, Sieniawka). W Bogatyni najwyższa śred-

nia suma miesięczna opadów, która przypada na sierpień wynosi 112 mm i w dużym stopniu jest zdetermi-

nowana ekstremalnym epizodem opadowym z sierpnia 2010 r. Podobna sytuacja jest obserwowana dla 

Sieniawki, w przypadku której średnia suma opadów w tym miesiącu wynosi 83 mm. Miesiącem o najniż-

szych opadach jest luty. Wysokość opadów w tym miesiącu waha się średnio od niespełna 22 mm w Le-

gnicy do 39 mm w Biernej.  

Tabela 43. Średnie sumy opadów atmosferycznych (mm) dla lat 1981-2010 na wybranych stacjach Polski połu-
dniowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec 37,6 31,6 42,5 36,9 60,9 66,3 85,8 76,8 52,3 39,0 45,0 45,0 619,5 

Bogatynia* 37,6 36,6 50,0 35,1 73,5 80,7 98,8 111,9 65,6 44,2 48,1 46,1 728,0 

Legnica 22,9 21,5 31,2 28,3 56,7 66,2 88,1 69,3 41,5 29,4 30,8 28,3 514,1 

Zielona Góra 40,8 35,4 44,2 36,1 52,8 55,8 82,1 69,3 42,7 35,8 43,9 45,5 584,2 

Sieniawka 38,7 31,2 41,6 34,3 59,6 67,4 79,9 83,0 53,3 38,6 44,9 43,6 616,1 

Bierna 46,1 39,0 51,8 46,4 68,7 79,0 99,2 97,5 61,2 46,3 52,1 54,7 742,0 

Sulików 43,7 35,7 44,8 40,6 64,1 67,0 94,3 79,9 54,9 40,7 47,4 49,5 662,6 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 66. Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w latach 1971-2000 

 
Źródło: Nysa Łużycka – Klimat i charakterystyka regionu, 2014 

Najbardziej wilgotną porą roku jest lato. Podobnie jak w przypadku sum rocznych, największe opadów 

są notowane dla najwyżej położonych stacji, w Biernej i Bogatyni, dla których wynoszą one średnio 

276 i 291 mm (Tabela 44). Na pozostałym obszarze opady są znacznie niższe i kształtują się od 207 mm 

w Zielonej Górze do 240 mm w Sulikowie. Sezon zimowy charakteryzuje się najniższymi opadami. W zi-

mie, sumy sezonowe opadów wynoszą od 114 mm w Sieniawce i Zgorzelcu do niemal 140 mm w Biernej. 

W tym przypadku uwidacznia się wpływ kontynentalizmu klimatu, polegający na wzroście udziału opadów 

okresu letniego w stosunku do opadów zimowych. W regionie kopalni Turów udział opadów atmosferycz-

nych miesięcy letnich (czerwiec-lipiec) w sumie rocznej wynosi 35-40%, a opadów zimowych 17-20%. 

W przypadku pór przejściowych (wiosna, jesień) udział opadów jest na wszystkich rozpatrywanych sta-

cjach podobny i wynosi 20-23% (Tabela 45).  

Tabela 44. Średnie sumy opadów atmosferycznych (mm) w poszczególnych sezonach klimatologicznych dla lat 
1981-2010 na wybranych stacjach Polski południowo-zachodniej 

 Zima (XII-I) Wiosna (III-V) Lato (VI-VIII) Jesień (IX-XI) 

Zgorzelec 114,2 140,2 228,9 136,3 

Bogatynia* 120,3 158,5 291,4 157,9 

Legnica 72,7 116,2 223,5 101,8 

Zielona Góra 121,6 133,0 207,2 122,4 

Sieniawka 113,5 135,5 230,3 136,9 

Bierna 139,8 166,9 275,7 159,7 

Sulików 128,9 149,5 241,2 142,9 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 45. Udział (%) sum opadów w poszczególnych sezonach klimatologicznych  w sumie rocznej na podstawie lat 
1981-2010 na wybranych stacjach Polski południowo-zachodniej 

 Zima (XII-I) Wiosna (III-V) Lato (VI-VIII) Jesień (IX-XI) 

Zgorzelec 18,4 22,6 36,9 22,0 

Bogatynia* 16,5 21,8 40,0 21,7 

Legnica 14,1 22,6 43,5 19,8 

Zielona Góra 20,8 22,8 35,5 21,0 

Sieniawka 18,4 22,0 37,4 22,2 

Bierna 18,8 22,5 37,2 21,5 

Sulików 19,5 22,6 36,4 21,6 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

Ekstremalne opady w rejonie kopalni Turów wystąpiły w sierpniu 2010 r. Opady rozpoczęły się w godzinach 

rannych 6 sierpnia 2010 roku i utrzymywały się do godzin wieczornych 7 sierpnia 2010 r. W Bogatyni odno-

towano wówczas rekordowy opad atmosferyczny o sumie dobowej przekraczającej 160 mm (Tabela 46). 

Najwyższą sumę dla lat 1981-2010 zaobserwowano również na stacji Sieniawka, gdzie wyniosła ona 

111 mm. W przypadku Zgorzelca i Biernej najwyższy stwierdzony opad wystąpił podczas innego zdarzenia 

powodziowego, w dniu 13 sierpnia 2002 r., natomiast w Sulikowie maksimum, wynoszące 88 mm, odno-

towano 17 lipca 2010 r. W otoczeniu omawianego regionu, reprezentowanego przez stacje Legnica i Zie-

lona Góra, najwyższy opad dobowy wyniósł 86 i 79 mm.  

Tabela 46. Najwyższe zmierzone dobowe sumy opadów atmosferycznych (mm) dla lat 1981-2010 na wybranych sta-
cjach Polski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec 24,3 15,4 26,0 31,4 57,4 36,8 76,2 77,4 60,3 27,7 25,5 23,0 77,4 

Bogatynia* 22,2 16,2 28,2 23,8 39,2 65,6 49,0 160,2 71,8 36,3 27,1 22,3 160,2 

Legnica 20,9 10,0 22,6 24,0 43,1 48,2 85,9 51,5 59,6 27,3 25,4 22,1 85,9 

Zielona Góra 17,9 15,9 35,0 42,1 33,8 36,5 78,5 53,8 43,2 23,4 29,9 20,1 78,5 

Sieniawka 24,8 14,0 21,2 20,5 38,2 36,5 68,3 110,8 60,5 25,2 26,2 29,0 110,8 

Bierna 24,8 17,0 30,1 43,7 41,3 67,8 82,9 93,1 68,7 32,9 32,4 29,1 93,1 

Sulików 28,0 15,2 25,1 43,0 50,0 41,8 88,1 69,2 66,4 32,3 30,7 21,6 88,1 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

Oprócz wysokości opadów ważną charakterystyką jest częstości występowania opadów. W rejonie kopalni 

Turów średnia roczna liczba dni z opadem wynosi 171-175, w Sieniawce jest ona niższa i osiąga ok. 161 dni 

(Tabela 47). W otoczeniu analizowanego regionu, w Zielonej Górze i Legnicy, częstość występowania opa-

dów jest podobna i wynosi odpowiednio 172 i 161 dni. Opady atmosferyczne najczęściej obserwowane 

są w miesiącach zimowych. Liczba dni z opadem w grudniu stanowi ponad 50% ogólnej liczby dni w tym 

miesiącu. Podobna częstość jest obserwowana również w styczniu, kiedy opady atmosferyczne pojawiają 

się przez 16-17 dni. Znaczna częstość występowania opadów, wynosząca lub nieznacznie przekraczająca 

połowę ogólnej liczby dni w miesiącu, jest również obserwowana w lutym, marcu i listopadzie.  
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Tabela 47. Średnia liczba dni z opadami atmosferycznymi o sumie dobowej co najmniej 0,1 mm  dla lat 1981-2010 
na wybranych stacjach Polski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec 16 15 16 12 14 14 14 13 13 12 16 17 172 

Bogatynia* 16 15 17 11 14 14 15 13 12 13 15 16 171 

Legnica 15 14 15 11 13 14 13 12 12 12 14 16 161 

Zielona Góra 18 16 15 11 13 13 14 12 12 13 17 18 172 

Sieniawka 16 14 15 11 13 14 13 12 12 12 15 16 163 

Bierna 16 14 16 12 14 15 14 13 13 13 16 17 173 

Sulików 17 15 16 13 14 14 13 13 14 13 16 17 175 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 

Pozostałe miesiące charakteryzują się znacznie mniejszą frekwencją, aczkolwiek w okresie maj-lipiec ich 

częstość może wzrastać, co spowodowane jest intensywniejszą w tym czasie cyrkulacją cyklonalną z kie-

runku północno-zachodniego i związanego z nią przemieszczaniem się frontów atmosferycznych. W przy-

padku miesięcy odznaczających się większym udziałem typów pogody o charakterze antycyklonalnym 

(kwiecień, sierpień, wrzesień, październik) częstość występowania opadów wynosi zwykle 11-13 dni. 

Roczna frekwencja opadów silnych, o sumie dobowej przekraczającej 10 mm, w obszarze pogranicza pol-

sko-czesko-niemieckiego wynosi od ok. 13 dni w najniższych piętrach (do 150 m n.p.m.) do 35 dni w naj-

wyższych partiach gór (powyżej 650 m n.p.m.). Opady takie znacznie częściej pojawiają się w okresie pół-

rocza ciepłego. W czterech rozpatrywanych piętrach wysokościowych (do 150, 151-350, 3451-650 oraz po-

wyżej 650 m n.p.m.) średnia częstość występowania opadów silnych wynosi odpowiednio: 9, 11, 14 i 19 dni. 

W miesiącach półrocza chłodnego jest ona znacznie niższa i waha się od 4 do 16 dni (Nysa Łużycka – Klimat 

i charakterystyka regionu, 2014). 

W regionie kopalni Turów średnia roczna frekwencja opadów silnych różnicuje się od 13 do 18 dni, nato-

miast w jego otoczeniu wynosi 10 dni w obszarach zlokalizowanych w kierunku wschodnim (Legnica) oraz 

14 dni na zachodzie (Zielona Góra). Największą częstością opadów silnych charakteryzują się stacje Boga-

tynia i Bierna, gdzie wynosi ona 17-18 dni (Tabela 48). Maksimum występowania dni z silnym opadem przy-

pada na okres letni, kiedy łączna ich liczba wynosi 6-9 dni (2-3 dni w miesiącu), z największą częstością 

w Bogatyni. W półroczu chłodnym frekwencja tego typu opadów znacznie maleje. Pojawiają się one wów-

czas średnio tylko raz w miesiącu, bądź też sporadycznie.  

Tabela 48. Średnia liczba dni z opadami atmosferycznymi o sumie dobowej powyżej 10 mm  dla lat 1981-2010 na 
wybranych stacjach Polski południowo-zachodniej 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 

Zgorzelec 0 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13 

Bogatynia* 0 0 1 1 2 3 3 3 2 1 1 1 18 

Legnica 0 . 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 10 

Zielona Góra 1 0 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 14 

Sieniawka 0 0 1 1 2 2 2 3 1 1 1 0 14 

Bierna 1 0 1 1 2 2 3 3 2 1 1 1 17 

Sulików 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 1 15 

* - dane dla Bogatyni z lat 1986-2010 

Źródło: opracowanie własne 
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Struktura czasowa i przestrzenna opadów atmosferycznych w regionie kopalni Turów, podobnie jak tem-

peratury powietrza, jest uwarunkowana przede wszystkim czynnikiem wysokościowym i rzeźbą terenu. 

Sumy i częstość występowania opadów z reguły rośnie wraz ze wzrostem wysokości. W niektórych przy-

padkach warunki opadowe są modyfikowane przez lokalne czynniki, jak np. rzeźba terenu, czego przykła-

dem mogą być sumy opadów notowane na stacji w Biernej i Bogatyni, gdzie czynnikiem zaniżającym 

opady jest położenie we wklęsłej formie terenu (kotlina).  

4.8.3. Zmiany klimatu 

Projekt KLIMADA 

W XX w. Europie obserwowano nasilenie katastrofalnych zjawisk klimatycznych i częstsze występowanie 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, przyczyniających się do powstawania ogromnych strat materialnych 

i społecznych. Również klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczną tendencję do wzrostu 

temperatury powietrza, z znaczącym wzrostem od roku 1989. 

Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okresami mniej lub bardziej wilgot-

nymi. Zmieniła się natomiast struktura opadów, głównie w ciepłej porze roku – opady są bardziej gwał-

towne, krótkotrwałe i powodują coraz częściej gwałtowne powodzie. Jednocześnie obserwuje się zanik 

opadów poniżej 1 mm na dobę. 

Projekt KLIMADA o nazwie „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i ob-

szarów wrażliwych na zmiany klimatu” jest odpowiedzią na potrzeby zwiększenia odporności gospodarki 

i społeczeństwa na oczekiwane zmiany klimatu w ostatnich dekadach XXI w. 

Scenariusze zmian klimatu opracowuje się wykorzystując hydrodynamiczne modele systemu klimatycz-

nego, które dostarczają trójwymiarowego opisu w czasie zmiennych klimatycznych wykorzystując aktu-

alny stopień poznania i zrozumienia praw fizycznych. Uwzględniając pewien zakres zmian zmiennych kli-

matycznych, wynikający z niedoskonałości naszej wiedzy, powstają wiązki projekcji, uzyskanych z różnych 

modeli regionalnych, sterowanych różnymi warunkami brzegowymi generowanymi przez modele ogólnej 

cyrkulacji. 

Scenariusze zmian klimatu dla Polski wykorzystywane na potrzeby opracowania strategicznego planu ad-

aptacji sektorów i obszarów zostały przygotowane w oparciu o symulacje przeprowadzone w projekcie UE 

ENSEMBLES, w którym powstał największy dostępny obecnie zestaw projekcji klimatu dla Europy dla XXI 

wieku. Dla oceny zmian klimatu w Polsce wykorzystano wyniki 8 modeli regionalnych z warunkami brze-

gowymi z 4 modeli globalnych. 

W projekcje KLIMADA zostały wykorzystane projekcje wykonane przy założeniu scenariusza emisji SRES 

A1B, który odzwierciedla obraz średnich zmian w stosunku do scenariuszy skrajnych (A2 i B1). Natomiast 

różnice wynikające z zastosowania wiązki modeli są bardzo istotne i niezbędne jest branie ich pod uwagę. 

Założenia dotyczące zmian klimatu w Polsce opracowane w ramach projektu KLIMADA zostały wykorzy-

stane w niniejszym raporcie (w jego dalszej części), w prognozie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

do powietrza (Rozdział 11 i Rozdział 22.7). 
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Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

− Temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, z większym ocie-

pleniem pod koniec stulecia. Wielkości przyrostu temperatury są zróżnicowane regionalnie i sezo-

nowo - największy wzrost temperatury (powyżej 4,5°C) w ostatnim trzydziestoleciu XXI wieku 

w zakresach niskich wartości temperatury jest spodziewany zimą w regionie północno-wschod-

nim kraju, a w przypadku wysokich wartości temperatury latem na południowym wschodzie. 

− Przewidywany wzrost temperatury znajduje odzwierciedlenie w przebiegu wszystkich wskaźni-

ków klimatycznych opartych na tej zmiennej. Obserwuje się tendencję wydłużenia termicznego 

okresu wegetacyjnego, spadku liczby dni z temperaturą minimalną poniżej 0°C, wzrostu liczby dni 

z temperaturą maksymalną powyżej 25°C. 

− W przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne, a symulacje wskazują na pewne zwiększenie 

opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia. Charakterystyki opadowe 

wykazują wydłużenie okresów bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skróce-

nie okresu zalegania pokrywy śnieżnej. 

Projekt NEYMO 

W ramach projektu Neymo realizowanego w Programie Operacyjnej Współpracy Transgranicznej Polska-

Saksonia 2007-2013 przez IMGW-PIB we Wrocławiu oraz Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirt-

schaft und Geologie (LfULG) w Dreźnie, jednym z zadań było określenie zakresu zmian klimatu w regionie 

zlewni Nysy Łużyckiej. W analizie uwzględniono dane ze stacji meteorologicznych z Polski południowo-

zachodniej oraz ze stacji reprezentujących sąsiadujące regiony z Czech i Niemiec. Cały region został pod-

dany analizie z uwzględnieniem poszczególnych przedziałów wysokościowych; nizin, wzgórz, gór oraz 

grzbietów górskich. Analizę trendów przeprowadzono dla okresu czterdziestoletniego 1971-2010. 

W przypadku temperatury powietrza wszystkie rozpatrywane wskaźniki w latach 1971-2010 odznaczają 

się trendami rosnącymi (Tabela 49). Tego typu tendencja jest obserwowana w całym regionie pogranicza 

polsko-czesko-niemieckiego. W okresie półrocza letniego trendy temperatury średniej (T), maksymalnej 

(Tmax) i minimalnej (Tmin) są w większości przypadków istotne statystycznie. W półroczu chłodnym nato-

miast obserwowane zmiany są znacznie mniejsze. W przedziale wysokościowym, w którym położona jest 

kopalnia Turów (151-300 m n.p.m.), największy wzrost temperatury powietrza stwierdzono dla tempera-

tury średniej oraz maksymalnej. W przypadku temperatury średniej rocznej wzrost ten wyniósł 1,0°C, zaś 

dla średniej temperatury maksymalnej 0,9°C. Dla półrocza ciepłego wartości te wyniosły odpowiednio 

1,8°C i 1,7°C. Natomiast zmiany warunków termicznych w okresie półrocza chłodnego nie przekraczały 

0,3°C. W obszarach stanowiących otoczenie regionu kopalni Turów największy wzrost temperatury mak-

symalnej powietrza w latach 1971-2010 wystąpił w wyższych piętrach hipsometrycznych w półroczu cie-

płym. W przypadku obszarów zlokalizowanych w przedziale wysokościowym 351-650 m n.p.m. wzrost ten 

wyniósł 2,3°C a powyżej 650 m n.p.m. 2,4°C.   
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Tabela 49 Wartości średnie wskaźników temperatury powietrza (oC) dla okresu 1971-2000 i trendy dla okresu 1971-
2010 w czterech przedziałach wysokościowych dla roku, półrocza letniego (IV-IX) i zimowego (X-III)  

Wskaźnik 
Obszary nizinne 
(0-150 m n.p.m.) 

Wzgórza 
(151-350 m n.p.m.) 

Góry 
(351-650 m n.p.m.) 

Grzbiety górskie 
(>650 m n.p.m.) 

T (rok) 9,0 1,2 8,4 1,0 7,8 1,1 3,6 1,2 
T (IV-IX) 14,7 1,9 14,1 1,8 13,4 1,9 8,9 2,0 
T (X-III) 3,3 1,6 2,6 0,3 2,1 0,3 -1,7 0,6 

Tmax (rok) 13,5 1,2 12,8 0,9 11,9 1,4 7,1 1,5 
Tmax (IV-IX) 20,3 2,0 19,8 1,7 18,5 2,3 12,9 2,4 
Tmax (X-III) 6,7 0,6 6,2 0,2 5,3 0,5 1,2 0,5 
Tmin (rok) 4,8 0,6 4,5 0,6 3,2 1,0 0,6 1,0 

Tmin (IV-IX) 9,5 1,1 9,3 1,3 7,8 1,7 5,5 1,7 
Tmin (X-III) 0,2 0,2 -0,2 0,1 -1,5 0,3 -4,2 0,4 

Trendy absolutne: dodatni, ujemny 

Źródło: Nysa Łużycka – Klimat i charakterystyka regionu, 2014 

W regionie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego najwyraźniejszy trend rosnący średniej temperatury 

powietrza jest obserwowany wiosną i latem. W tych porach roku charakteryzuje się on często istotnością 

statystyczną i natężeniem od 1,0oC do 2,4oC. Cechy te są zauważalne zarówno dla stacji polskich, jak i zlo-

kalizowanych na terenie Czech i Niemiec. Okres jesieni odznacza się wyraźnie mniejszymi wielkościami 

trendu, mieszczącymi się w zakresie od 0,4oC do 1,3oC, przy czym największe natężenie jest obserwowane 

w obszarach górskich. Z kolei sezon zimowy cechuje się zdecydowanie najmniejszym trendem zmian w za-

kresie temperatury powietrza. W całym rozpatrywanym regionie nie odnotowano istotności statystycznej, 

a najmniejszym natężeniem zmian odznaczał się wskaźnik temperatury minimalnej, dla którego stwier-

dzono średni wzrost wynoszący od 0oC do 0,7oC (Zmiany klimatu w regionie granicznym Polski i Saksonii, 

2014). 

W przypadku opadów obserwowana jest tendencja wzrostowa sum rocznych, co spowodowane jest mię-

dzy innymi większą frekwencją dni z opadem, w tym również z opadami silnymi o sumie dobowej powyżej 

10 mm (Tabela 50). W całym regionie zaobserwowano wzrost sum opadów w półroczu letnim i zimowym 

oraz wzrost częstości występowania opadów silnych. Jedynym wyjątkiem jest spadek sum opadów w pół-

roczu ciepłym w regionach położonych na wysokości powyżej 650 m n.p.m.  

W obszarze reprezentującym kopalnię Turów, dla stacji zlokalizowanych na wysokości 151-350 m n.p.m. 

wzrost rocznej sumy opadów w latach 1971-2010 wynosił 73 mm, z czego 26 mm stanowi wzrost dla półro-

cza ciepłego i 38 mm dla okresu chłodnego. Natomiast częstość występowania dni z opadami silnymi 

na przestrzeni ostatniego czterdziestolecia zwiększyła się średnio o 1,7 dnia.  

Tabela 50 Wartości średnie wskaźników opadów atmosferycznych (mm) dla okresu 1971-2000 i trendy absolutne dla 
okresu 1971-2010 w czterech przedziałach wysokościowych dla roku, półrocza letniego (IV-IX) i zimowego (X-III) 

Wskaźnik 
Obszary nizinne 
(0-150 m n.p.m.) 

Wzgórza 
(151-350 m n.p.m.) 

Wzgórza 
(351-650 m n.p.m.) 

Grzbiety górskie 
(>650 m n.p.m.) 

R (rok) 608 75 701 73 861 102 1183 27 
R (IV-IX) 350 31 406 26 471 42 634 -21 
R (X-III) 258 31 295 38 390 52 548 45 

R>10 (rok) 13,5 2,5 17,2 1,7 23,3 3,5 35,1 3,4 
R>10 (IV-IX) 9,3 2,0 11,3 1,0 13,6 1,9 19,1 1,2 
R>10 (X-III) 4,3 0,3 5,9 0,6 9,8 1,5 16,0 2,4 

Trendy absolutne: dodatni, ujemny 

Źródło: Nysa Łużycka – Klimat i charakterystyka regionu, 2014 
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W przypadku poszczególnych stacji w regionie kopalni Turów wszystkie wykazują tendencję rosnącą sum 

opadów, jednakże tylko w przypadku stacji w Biernej trend jest istotny statystycznie. Przebieg rocznych 

sum opadów od roku 1971, zarówno na stacji Bierna jak i Zgorzelec oraz Sieniawka, wykazuje wzrost opa-

dów w ostatnim czterdziestoleciu o ponad 10%, jednakże w przypadku dwóch ostatnich stacji tendencja 

zmian odznacza się brakiem istotności statystycznej. Nieco mniejszy wzrost sum rocznych opadów – rów-

nież nieistotny statystycznie – obserwowany jest także dla stacji Sulików. Wyraźniejszym trendem zmian 

odznacza się natomiast częstość występowania dni z opadem o sumie dobowej powyżej 1 mm. Na wszyst-

kich rozpatrywanych stacjach trendy charakteryzują się istotnością statystyczną przy wzroście liczby dni 

z tego rodzaju opadem o ponad 10% (Zgorzelec, Sieniawka, Bierna) i 5% (Sulików). Z kolei w przypadku 

opadów silnych, o sumie dobowej powyżej 10 mm, na wymienionych stacjach w latach 1971-2010 nie od-

notowano większych zmian, brak jest również istotności statystycznej. 

W kontekście kształtowania się zróżnicowania klimatu w skali lokalnej w rejonie kopani Turów ważnym 

aspektem jest obserwowany w ostatnich dekadach wzrost częstości występowania cyrkulacji atmosfe-

rycznej z sektora zachodniego (Niedźwiedź 2000, Wibig 2001, Żmudzka 2007, Nowosad 2017). Z uwagi 

na fakt, że omawiany kierunek cyrkulacji często związany jest z działalnością frontalną oraz występowa-

niem znacznej prędkości wiatru, potencjalny wzrost jego częstości może przyczynić się do zmniejszenia 

zróżnicowania klimatycznego w skali lokalnej. W przypadku kopalni oznacza to spadek liczby dni, w któ-

rych, w kontekście przebiegu warunków pogodowych, wyraźnie zaznacza się wpływ czynników lokalnych, 

głównie morfologii terenu. 

Obserwowane zmiany klimatu charakteryzują się przede wszystkim rosnącym trendem temperatury po-

wietrza. Modele klimatyczne przewidują dalszy wzrost temperatury powietrza w Polsce. W zależności od 

przyjętego scenariusza emisji i modelu klimatycznego wzrost średniej temperatury rocznej może wynieść 

3-3,5°C w horyzoncie czasowym do końca XXI wieku (Kundzewicz 2013).  

Przyszłe warunki klimatyczne są określane przez symulacje modelowe, które bazują na scenariuszach emi-

sji. Scenariusze emisji określają możliwy rozwój emisji i koncentracji gazów cieplarnianych przy uwzględ-

nieniu takich czynników jak: demografia, postęp naukowo-techniczny, rozwój gospodarczy.  

W projekcie Neymo, do symulacji zmian klimatu przyjęto założenia: scenariusza emisji A1B SRES oraz dwa 

scenariusze koncentracji (RCP): RCP2.6 oraz RCP8.5. Scenariusz A1B SRES zakłada bardzo gwałtowny roz-

wój ekonomiczny oraz rozwój nowych technologii przy zrównoważonym wykorzystaniu wszystkich źródeł 

energii. Scenariusz RCP8.5 zakłada znaczny wzrost populacji oraz dalszy znaczny wzrost emisji gazów cie-

plarnianych, a scenariusz RCP2.6 przewiduje warunki ograniczenia globalnego ocieplenia do końca XXI 

wieku poniżej 2 stopni, w odniesieniu do poziomu sprzed epoki przemysłowej.  

Przeprowadzone w projekcie Neymo symulacje zmian klimatu, w horyzoncie czasowym do końca XXI 

wieku, przewidują dla obszaru Nysy Łużyckiej i jej otoczenia  wzrost średniej temperatury rocznej o ok. 

3,2 - 3,7°C przy uwzględnieniu scenariuszy A1B oraz RCP 8.5. Natomiast dla scenariusza RCP 2.6 spodzie-

wany jest znacznie niższy wzrost temperatury o ok. 1°C. Ponadto, w oparciu o projekcje dla stacji zlokali-

zowanych w regionie pogranicza polsko-czesko-niemieckiego można stwierdzić, że w kolejnych dekadach 

spodziewany jest wzrost dobowych amplitud temperatury powietrza, zwłaszcza w świetle scenariuszy A1B 

i RCP 8.5. Należy również nadmienić, że wzrost temperatury powietrza może przyczynić się do wydłużenia 
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sezonu wegetacyjnego, w zależności od scenariusza, od 30 do 80 dni (Nysa Łużycka – Klimat i charaktery-

styka regionu, 2014). W przypadku dni charakterystycznych w całym regionie pogranicza polsko-czesko-

niemieckiego w kolejnych dekadach spodziewany jest wzrost liczby dni upalnych i gorących przy jedno-

czesnym spadku częstości występowania dni przymrozkowych i mroźnych. Największy wzrost liczby dni 

upalnych i gorących w okresie 2071-2100 jest prognozowany dla obszarów nizinnych. Z kolei zmniejszenie 

się częstości występowania dni przymrozkowych i mroźnych będzie najbardziej zauważalne w obszarach 

podgórskich i górskich (Projekcje klimatu, zanieczyszczenia powietrza i ładunki krytyczne w regionie granicz-

nym Polski i Saksonii, 2014). 

Scenariusze A1B oraz RCP 8.5 przewidują spadek opadów w półroczu letnim o około 12 %. Natomiast 

w przypadku scenariusza RCP2.6 symulowany spadek wysokości opadów może wynieść ok. 2%. Nato-

miast w półroczu zimowym przewidywany jest wzrost sum opadów w zakresie od ok. 3 % dla scenariusza 

RCP 2.6 do ok. 10 % w przypadku scenariusza RCP 8.5. W przypadku opadów o silnym natężeniu, odzna-

czających się sumą dobową powyżej 10 mm, projekcje klimatyczne dla regionu pogranicza polsko-czesko-

niemieckiego wykazują ich spadek dla półrocza ciepłego oraz znaczną zmienność z roku na rok (Nysa Łu-

życka – Klimat i charakterystyka regionu, 2014). W bezpośrednim otoczeniu kopalni Turów projekcje sum 

opadów atmosferycznych dla okresu 2071-2100 wykazują największe zmiany dla półrocza ciepłego, 

w przypadku którego prognozowany jest ponad 10% spadek. Natomiast dla półrocza chłodnego symulo-

wane zmiany odznaczają się znacznie mniejszym natężeniem.  

Podsumowanie i wnioski 

Czynnikiem w największym stopniu różnicującym warunki klimatyczne omawianego regionu jest wyso-

kość bezwzględna, jednakże w czasie występowania pogody antycyklonalnej (radiacyjnej), odznaczającej 

się małym zachmurzeniem, znaczną insolacją oraz małą prędkością wiatru, uwidacznia się również wpływ 

takich czynników, jak rzeźba terenu, nachylenie i ekspozycja stoków oraz pokrywa roślinna i glebowa. 

Powierzchnia i głębokość odkrywki oraz morfologia terenu wskazują, że na terenie kopalni Turów lokalne 

warunki klimatyczne są typowe dla dolinnych form terenu, w tym również dla wyrobisk innych kopalni od-

krywkowych. Ich modyfikacja w stosunku do terenów zlokalizowanych poza kopalnią związana jest przede 

wszystkim ze wzrostem amplitud temperatury i wilgotności powietrza w dolnej części odkrywki oraz po-

wstaniem lokalnej cyrkulacji w czasie występowania antycyklonalnych (radiacyjnych) typów pogody. 

Obserwowane zmiany warunków klimatycznych w regionie wskazują, że w przyszłości nastąpić może dal-

szy wzrost wartości temperatury powietrza, którego prognozowany zakres może być większy niż spodzie-

wany wzrost oddziaływania kopalni na klimat, spowodowany rozwojem eksploatacji. 

Oddziaływanie kopalni na klimat lokalny wskutek rozwoju eksploatacji, niezależnie od przyjętego wariantu 

rozwoju, nie powinno znacząco wykraczać poza teren kopalni. Należy również stwierdzić, że modyfikacja 

warunków klimatycznych na jej obszarze będzie najbardziej uwidoczniona w czasie występowania pogody 

o charakterze antycyklonalnym (radiacyjnym). 

Przesunięcie terenu eksploatacji, z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływania poszczególnych typów to-

poklimatu, nie wpłynie na zmianę lokalnych warunków klimatycznych w przygranicznych terenach Czech 

i Niemiec. Nieznaczne oddziaływanie (pozytywne) może zostać natomiast zaobserwowane w przyległych 

obszarach Niemiec po dokonaniu zalesień zachodniej części obecnego zwałowiska wewnętrznego.  
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Przewidywane zmiany klimatu nie powinny mieć wpływu na zmianę zakresu oddziaływania kopalni na oto-

czenie, w tym również na przyległe regiony Czech i Niemiec. Utrzymanie się dotychczasowego trendu 

wzrostowego częstości występowania cyrkulacji zachodniej może dodatkowo przyczynić się do zmniej-

szenia intensywności zróżnicowania warunków klimatycznych w skali lokalnej.   

Powstanie zbiornika wodnego po przeprowadzeniu rekultywacji końcowej powinno w znacznym stopniu 

złagodzić warunki klimatyczne w stosunku do stanu obecnego. Dotyczyć to będzie zwłaszcza zmniejszenia 

amplitud temperatury powietrza, a także spadku częstości cisz atmosferycznych i poprawy przewietrzania 

omawianego obszaru. Ważnym elementem, który dodatkowo może złagodzić lokalne warunki klima-

tyczne w przyszłości będą zalesienia. Dotyczy to zwłaszcza obszarów zlokalizowanych w kierunku północ-

nym i zachodnim od planowanego zbiornika, a także istniejących już terenów leśnych na obszarze byłego 

zwałowiska zewnętrznego. 

4.8.4. Cechy klimatu lokalnego - topoklimaty 

Cechy charakterystyczne klimatu lokalnego w rejonie kopalni odkrywkowej Turów zostały przedstawione 

przy wykorzystaniu metody klasyfikacji typów topoklimatu wg J. Paszyńskiego (1980). Topoklimatem na-

zywa się klimat miejsca lub stosunkowo niewielkiego terenu (1-100 km²), którego cechy kształtują się pod 

wpływem czynników występujących na danym obszarze lub w jego najbliższym otoczeniu, takich jak 

np. rzeźba terenu, rodzaj gleb, szata roślinna, zabudowa (Niedźwiedź 2003). Podstawą wydzielenia typów 

topoklimatu wg metody J. Paszyńskiego jest wymiana energii zachodząca między atmosferą a podłożem. 

Stosunki pomiędzy poszczególnymi składnikami bilansu energii na powierzchni czynnej określają struk-

turę bilansu cieplnego, która jest uwzględniania zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej. 

Grupa topoklimatów obszarów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych 

Topoklimat odkrywki kopalni 

Obecna struktura KWB Turów, pod względem morfologicznym oraz modyfikacji terenu jest charaktery-

styczna dla kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Cechuje ją znaczny obszar odkrywki, a także duży 

udział powierzchni sztucznych oraz pozbawionych szaty roślinnej, co w znaczącym stopniu znajduje od-

zwierciedlenie w zmianie bilansu cieplnego powierzchni czynnej. Duże deniwelacje terenu na obszarze od-

krywki, sięgające ponad 200 m, przyczyniają się do występowania warunków termicznych, wilgotnościo-

wych oraz cyrkulacyjnych typowych dla dolinnych form terenu, w tym tworzenia się inwersji termicznych. 

W czasie pogody o charakterze antycyklonalnym (radiacyjnej) na dnie wyrobiska, z uwagi na ruch prze-

chłodzonego powietrza w dół zboczy, występują warunki sprzyjające częstym zastoiskom chłodnego po-

wietrza, przymrozkom oraz mgłom radiacyjnym. Nierównomierne nagrzanie poszczególnych terenów od-

krywki, zwłaszcza stromo nachylonych zboczy o różnej ekspozycji, powoduje modyfikację warunków ter-

micznych oraz różnice pod względem ciśnienia atmosferycznego, co skutkuje pojawianiem się lokalnej 

cyrkulacji na tym obszarze. Jednocześnie obszar ten odznacza się dużym udziałem powierzchni pozbawio-

nej naturalnej roślinności bądź o charakterze sztucznym, co dodatkowo zwiększa kontrasty termiczno-wil-

gotnościowe, powodując m.in. znaczny wzrost amplitud temperatury i wilgotności powietrza. 
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Topoklimat obszarów położonych w zasięgu terenu górniczego  

W bezpośrednim otoczeniu odkrywki zróżnicowanie pod względem wysokościowym, morfologicznym czy 

też z punktu widzenia ekspozycji i nachylenia zboczy jest zdecydowanie mniejsze. Dlatego też brak jest na 

tym terenie warunków dla inwersji termicznej, tworzenia się obszarów mrozowisk itp. Jednakże znaczny 

udział powierzchni sztucznych i pozbawionych roślinności sprawia, że na obszarze tym występować mogą 

warunki typowe dla terenów zabudowanych, o większych amplitudach temperatury powietrza czy też 

znacznych wahaniach wilgotności. Tereny te zostały sklasyfikowane jako typ topoklimatu obszarów poło-

żonych w zasięgu terenu górniczego, w grupie topoklimatów obszarów zurbanizowanych i uprzemysło-

wionych. Cechy warunków klimatycznych występujących na tym terenie są porównywalne do obserwowa-

nych na innych terenach antropogenicznych i przemysłowych o dużym udziale powierzchni sztucznych. 

Topoklimat terenów o powierzchni czynnej w dużym stopniu przekształconej antropogenicznie i zróżnicowanej 

pod względem pokrycia roślinnego 

Ponadto w sąsiedztwie kopalni wyróżnione zostały obszary, które w przeszłości były użytkowano górniczo 

lub prowadzona była inna działalność o charakterze antropogenicznym. Cechują się one często znacznym 

udziałem powierzchni sztucznych, które jednak w coraz większym stopniu są zastępowane przez pokrywę 

roślinną. Do terenów tych można zaliczyć niektóre obszary położone w otoczeniu odkrywki, a także szczy-

tową część zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego. Zostały one sklasyfikowane do typów topokli-

matu terenów o powierzchni czynnej w dużym stopniu przekształconej antropogenicznie i zróżnicowanej 

pod względem pokrycia roślinnego. 

Topoklimat terenów miejskich 

W przypadku terenów miejskich wydzielono topoklimaty obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowio-

nych, których największa powierzchnia jest obserwowana we wschodniej części regionu, gdzie zlokalizo-

wana jest Bogatynia. Warunki klimatyczne tych obszarów, z uwagi na duży udział powierzchni sztucznych, 

cechują z reguły duże wahania dobowe temperatury powietrza, zwłaszcza w ciepłej porze roku oraz mały 

stopień przewietrzania z uwagi na osłonięcie niektórych terenów przez zwartą i wysoką zabudowę. 

Grupa topoklimatów powierzchni użytkowanych rolniczo 

Topoklimaty terenów rolniczych 

Oprócz wymienionych wyżej klas topoklimatu, w otoczeniu kopalni największym udziałem powierzchni 

charakteryzują się typy topoklimatów związane w działalnością rolniczą, w tym łąki. Odznaczają się one 

łagodniejszymi warunkami klimatycznymi w porównaniu np. do dolnych poziomów odkrywki, z wyjątkiem 

obszarów dolinnych, gdzie mogą występować warunki sprzyjające spływom chłodnego powietrza w kie-

runku dna doliny. 
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Grupa topoklimatów powierzchni zadrzewionych 

Topoklimaty obszarów zalesionych, kształtowane w warunkach ograniczonego promieniowania efektyw-

nego. 

Wyraźnie odmiennymi warunkami topoklimatycznymi, w porównaniu do wyżej omówionych obszarów, 

odznacza się teren większości zwału zewnętrznego. Jest to klasyczna forma wypukła, o maksymalnym wy-

niesieniu 245 m ponad otaczający obszar. W porównaniu do sąsiadujących terenów płaskich i wklęsłych 

obszar byłego zwałowiska w przebiegu dobowym odznacza się znacznie mniejszymi wartościami tempe-

ratury maksymalnej powietrza oraz większymi wartościami minimalnymi. Czynnikiem dodatkowo łago-

dzącym reżim termiczno-wilgotnościowy jest las, który pokrywa większość obszaru byłego zwałowiska. 

Ograniczenie dostępu promieniowania słonecznego przez okapy drzew dodatkowo obniża temperaturę 

powietrza w ciągu dnia, natomiast w nocy zatrzymuje znaczną część promieniowania długofalowego 

gruntu, co sprzyja wyższym wartościom temperatury powietrza. 

4.8.5. Charakterystyka modyfikacji cech i przebiegu wybranych elementów meteorolo-
gicznych dla terenów morfologicznie przekształconych przez kopalnie odkryw-
kowe 

Kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego Turów zajmuje obszar 2400 ha, a jej najważniejszą morfolo-

giczną cechą jest rozległe wyrobisko, sięgające ponad 200 m poniżej powierzchni gruntu. Dodatkowo, 

poza terenem wyrobiska, zlokalizowane jest byłe zwałowisko zewnętrzne, będące klasyczną wypukłą 

formą terenu. Tego rodzaju uwarunkowania morfologiczne modyfikują cechy klimatu lokalnego. 

Charakterystyka warunków termiczno-wilgotnościowych  

W obszarze o zróżnicowanych cechach morfologiczne, zmienność warunków termiczno-wilgotnościo-

wych w ciągu doby jest uwarunkowana przede wszystkim typem cyrkulacji atmosferycznej (cyklonalna, 

antycyklonalna).  

W przypadku występowania pogody cyklonalnej charakteryzującej się dużym zachmurzeniem i znaczną 

prędkością wiatru, przebieg dobowy temperatury i wilgotności powietrza jest uzależniony przede wszyst-

kim od wysokości bezwzględnej. Duża prędkość wiatru powoduje wymianę powietrza między poszczegól-

nymi obszarami, co skutecznie niweluje różnice termiczne między poszczególnymi formami terenu. Po-

dobna sytuacja ma miejsce w przypadku wilgotności powietrza, która z uwagi na mieszanie się powietrza 

nie wykazuje znaczących zmian wielkości w zależności od formy terenu. Można zatem stwierdzić, 

że w przypadku pogody cyklonalnej, zróżnicowanie warunków termiczno-wilgotnościowych w rejonie ko-

palni oraz w jej otoczeniu jest niewielkie.  

Zupełnie inna sytuacja pod względem warunków termiczno-wilgotnościowych jest obserwowana w czasie 

występowania typów pogody antycyklonalnej, radiacyjnej. W ciągu dnia dochodzi do nierównomiernego 

nagrzewania się powierzchni terenu, reprezentujących różne formy, ekspozycje i pokrycie terenu. Wy-

raźne kontrasty termiczne są obserwowane między wklęsłymi i wypukłymi formami, a więc terenami cha-

rakterystycznymi dla obszarów kopalń odkrywkowych i ich otoczenia. W godzinach dziennych na obszarze 
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form wierzchowinowych następuje intensywniejsze w porównaniu do form płaskich i wklęsłych wypromie-

niowanie ciepła do atmosfery, czego efektem jest spadek temperatury powietrza o tej porze doby. Nato-

miast w obrębie form wklęsłych wypromieniowanie ciepła i wymiana turbulentna są ograniczone wskutek 

pochłaniania ciepła przez strefę stoków. W konsekwencji skutkuje to znacznymi kontrastami termicznymi 

w ciągu dnia pomiędzy dolinami/kotlinami a wierzchowinami, ze znacznie większymi wartościami tempe-

ratury powietrza na terenie form wklęsłych. Odmienna sytuacja jest obserwowana w okresie nocy. Z uwagi 

na małe zachmurzenie następuje silne wypromieniowanie ciepła z podłoża do atmosfery. Na terenach re-

prezentujących formy wierzchowinowe zimne powietrze spływa grawitacyjnie po stokach, co w konse-

kwencji skutkuje stosunkowo wysokimi temperaturami obserwowanymi w tego rodzaju formach terenu. 

Spływ chłodnego powietrza po stokach powoduje gromadzenie się przechłodzonych mas powietrza w ob-

niżeniach terenowych, czego konsekwencją jest znaczny spadek temperatury powietrza w dnach dolin. 

Charakterystyczne jest wówczas występowanie zjawiska inwersji termicznej, polegające na wzroście war-

tości temperatury powietrza wraz z wysokością. Badania prowadzone w obszarze doliny Bystrzanki wyka-

zały, że inwersje termiczne mogą być obserwowane nawet przy niewielkich deniwelacjach terenu sięgają-

cych kilkudziesięciu metrów. Natomiast w przypadku różnic w wysokości rzędu ok. 165 m inwersje mogą 

pojawiać się przez blisko połowę dni w roku. Maksymalne wartości w różnicach temperatury powietrza 

w warstwie inwersyjnej mogą przekraczać w skrajnych przypadkach 12oC (Obrębska-Starklowa, 1973). In-

wersje o mniejszym natężeniu występują znacznie częściej niż sytuacje ekstremalne. Według badań pro-

wadzonych w dolinie Bystrzanki, w przypadku deniwelacji terenu wynoszącej 165 m, najczęściej obserwo-

wane były inwersje termiczne o wielkości 1,0-1,9oC, które stanowiły prawie 21% przypadków wszystkich 

zanotowanych inwersji (Tabela 51). W sytuacji, kiedy obserwowane są deniwelacje terenu sięgające 600 m, 

miąższość strefy inwersyjnej przekraczać może 200 m (Nowosad 2011). 

Tabela 51. Częstość dni z inwersją minimalnej temperatury powietrza między stacją wierzchowinową (polana poni-
żej szczytu Jelenia Góra, 525 m n.p.m.), a stacją zlokalizowaną w formie dolinnej (dolina Bystrzanki, 360 m n.p.m.) 

Wielkość inwersji (oC) Liczba dni Procent liczby dni z inwersją 

0,0-0,9 43 17,0 

1,0-1,9 53 20,9 

2,0-2,9 37 14,6 

3,0-3,9 36 14,2 

4,0-4,9 38 15,0 

5,0-5,9 19 7,5 

6,0-6,9 12 4,7 

7,0-7,9 7 2,7 

8,0-8,9 4 1,6 

9,0-9,9 3 1,1 

10,0-10,9   

11,0-11,9   

12,0-12,9 1 0,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Obrębska-Starklowa, 1973 

Na kształtowanie się lokalnych warunków termicznych, oprócz formy terenu (dolinne,  wierzchowinowe), 

wpływ ma również ekspozycja i nachylenie stoków. W czasie występowania pogody z wiatrem o średniej 

prędkości 2-3 m/s powodującym dość dobre mieszanie się powietrza, różnice w termice między stokiem 
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północnym a południowym nie przekraczają 1oC. W przypadku prędkości wiatru o wartości 1,5 m/s różnice 

te, na wysokości 20-50 cm nad powierzchnią gruntu, mogą dochodzić do 5-6oC, a przy samym gruncie na-

wet osiągać 10oC (Bac i Rojek 1999). Wielkość promieniowania dochodząca do powierzchni gruntu na sto-

kach północnych i południowych jest ściśle uwarunkowania kątem padania promieni słonecznych i nachy-

leniem terenu (Tabela 52). W przypadku stoku północnego największe wielkości są notowane przy małym 

nachyleniu i maleją wraz ze spadkiem kąta padania promieni słonecznych. W okresie zimowym, gdy kąt 

padania promieni jest niski, stoki o większych nachyleniach w kierunku północnym w ogóle nie otrzymują 

energii w postaci promieniowania bezpośredniego. Natomiast na stokach południowych w okresie lata, 

kiedy kąt padania promieni jest najwyższy, największe sumy promieniowania są notowane dla stoków 

o niewielkim nachyleniu. W zimie natomiast wielkość promieniowania jest kilkukrotnie mniejsza w porów-

naniu z sezonem letnim, a maksimum jego wielkości przesunięte na strefy stoku o większym nachyleniu.  

Tabela 52. Dobowe sumy ciepła bezpośredniego promieniowania słonecznego, skierowanego na zbocze północne 
i południowe (cal·cm³/min) dla 50³ N 

Data 
Zbocze północne (kąt nachylenia) Powierzch-

nia pozioma 

Zbocze południowe (kąt nachyle-

nia) 

40o 30o 20o 10o 10o 20o 30o 40o 

21 VI 441 551 630 686 727 745 739 721 678 

21 III i 23 IX 0 101 197 289 376 443 505 547 577 

22 XII 0 0 0 27 88 136 193 235 281 

Źródło: Sapożnikowa 1953, za: Szponar 2003 

Tabela 53 przedstawia przebieg roczny temperatury powietrza w terenach reprezentujących klasyczną 

formę dolinną (T), wierzchowinową (W), zbocza (Z) oraz dodatkowo obszar pokryty roślinnością leśną (L). 

Wyniki pokazują, że nad ranem oraz wieczorem największą średnią temperaturą roczną dla poszczegól-

nych terminów charakteryzuje się strefa zboczy, która zwłaszcza w porze porannej (6 UTC) odznacza się 

znacznie wyższymi wartościami niż w pozostałych strefach. W okresie dnia (12 UTC) najcieplejsza strefą 

jest dno doliny, która z kolei w terminach 6 i 18 UTC odznacza się najmniejszymi wartościami.  

W przypadku wilgotności powietrza regiony o zróżnicowanej rzeźbie terenu charakteryzują się obniżeniem 

ciśnienia pary wodnej oraz zwiększeniem wartości wilgotności względnej wraz ze wzrostem wysokości 

bezwzględnej. Tego rodzaju prawidłowość jest charakterystyczna zwłaszcza dla pogody cyklonalnej, o du-

żym stopniu mieszania się powietrza. W czasie występowania pogody antycyklonalnej w dnach dolin, do 

których należą również wyrobiska kopalni odkrywkowych, podobnie jak w przypadku temperatury obser-

wowana jest inwersja wilgotności. Obserwowane są również większe od pozostałych obszarów amplitudy 

dobowe wilgotności. W przypadku zboczy największe wartości wilgotności są notowane w dolnej ich czę-

ści i wzrastają wraz z przemieszczaniem się w kierunku ich górnych partii. 
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Tabela 53. Średnie miesięczne i roczne wartości temperatury powietrza (³C) w pięcioleciu 1978-1982 w poszczegól-
nych punktach pomiarowych na Pogórzu Wielickim o godz. 6, 12 i 18 UTC (T – terasa, W – wierzchowina, Z – zbocze, 
L – las) 

 
Źródło: Matuszyk, 2008 

W kształtowaniu lokalnych warunków klimatycznych, a także ograniczeniu oddziaływania kopalni na kli-

mat w jej otoczeniu, bardzo ważną rolę pełni szata roślinna. Brak roślinności lub znaczne ograniczenie wy-

stępowania szaty roślinnej na terenach kopalni odkrywkowych sprzyja większemu nagrzewaniu się gruntu 

w ciągu dnia oraz intensywniejszemu oddawaniu ciepła w procesie wypromieniowywania w czasie bez-

chmurnych nocy, co jeszcze bardziej pogłębia kontrasty termiczne we wklęsłych formach terenu jakimi 

są wyrobiska kopalniane. Szata roślinna w otoczeniu kopalni może pełnić rolę buforową, ograniczającą 

wpływ klimatu lokalnego odkrywki na obszary z nią sąsiadujące. Dotyczy to zwłaszcza lasów, które łagodzą 

dobowe wahania temperatury powietrza i wilgotności, a zakres ich oddziaływania w największym stopniu 

zależy od ich powierzchni, składu gatunkowego i zwartości. Ocenia się, że płaty lasów mieszanych i bu-

czyny obniżają amplitudy dobowe temperatury powietrza o 0,5-1,0oC, a zwarte kompleksy leśne nawet 

o 2-4oC (Obrębska-Starklowa, 1973). W porównaniu z terenem otwartym lasy charakteryzują się przeważ-

nie niższą temperaturą powietrza w ciągu dnia oraz w nocy i nad ranem (Tabela 53). Kilkuletnie badania 

przeprowadzone w Rogowie, dotyczące zróżnicowania temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza 

na terenach otwartych i w lasach, wykazały, że w przebiegu rocznym średnie wartości temperatury mak-

symalnej są w lesie w czasie wszystkich miesięcy niższe niż na terenie otwartym, a w okresie zimowym 

są zbliżone (Tabela 54). W przypadku średniej temperatury minimalnej jest ona od września do marca wyż-

sza na obszarze lasu.  

Tabela 54. Średnie miesięczne i  roczne temperatury powietrza (³C) w lesie i na polu na wysokości 2 m nad gruntem 
w Rogowie 

Temp. 
Miej-

sce po-
miaru 

Średnia temperatura (oC) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ROK 

Tmax 

las -1,4 0,2 4,6 13,3 17,7 21,5 22,3 22,0 17,0 11,3 5,4 1,9 11,4 
pole -1,4 1,0 5,6 13,9 18,5 21,2 24,2 24,2 19,2 10,1 5,9 2,2 12,1 

różnica 0,0 -0,8 -1,0 -0,6 -0,8 0,3 -1,9 -2,2 -2,2 1,2 -0,5 -0,3 -0,7 

Tmin 
las -6,9 -6,5 -3,5 1,6 6,0 9,8 11,2 11,1 8,1 2,6 0,0 -2,2 2,6 

pole -7,3 -6,7 -3,7 2,1 6,1 10,0 11,2 13,0 8,0 2,2 -0,4 -2,7 2,6 
różnica 0,4 0,2 0,2 -0,5 -0,1 -0,2 0,0 -1,9 0,1 0,4 0,4 0,5 0,0 

Źródło: Bac i Rojek 1999 
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Na terenach antropogenicznie przekształconych (tereny zurbanizowane, przemysłowe) lasy oraz parki 

mogą obniżać średnią dobową temperaturę o 7-20%, a temperaturę maksymalną o 9-23% (Tabela 55). 

Średnia temperatura minimalna natomiast jest w tym przypadku na terenach parku i lasów wyższa 

o  5 - 15% w stosunku do otoczenia (Lewińska 2000). Oddziaływanie termiczne parków i lasów jest zauwa-

żalne jeszcze w odległości ok. 100 m od ich granicy.  

W przypadku wilgotności powietrza na terenach zadrzewionych rzadziej niż w innych obszarach są obser-

wowane stany suchości. Wartości średniej dobowej wilgotności względnej powietrza w parkach i lasach, 

w porównaniu do terenu otwartego, są o 25-35% wyższe. Natomiast w przypadku wartości maksymalnych 

są one wyższe o 12-27%, a minimalne o ok. 30% (Lewińska 2000).  

Tabela 55. Modyfikacja wybranych elementów meteorologicznych (Tśr  - średnia temperatura powietrza, Tma x - tem-
peratura maksymalna powietrza, Tmin - temperatura minimalna powietrza, Uśr  -  średnia wilgotność względna po-
wietrza, Uma x - maksymalna wilgotność względna powietrza) w stosunku do terenów otwartych na terenach zieleni 
miasta strefy umiarkowanej, na przykładzie Bratysławy 

 Tśr Tmax Uśr Umax 

park leśny -20% -23% +36% +27% 

park miejski -14% -17% +33% +25% 

mały park -7% -9% +26% +12% 

Źródło: Bencat i Supuka, 1988, za: Lewińska 2000 

W projektowaniu terenów zieleni wysokiej w kontekście oddziaływania na klimat, należy zwrócić uwagę 

na ich kształt i wielkość. Odczuwalny wpływa na lokalne warunki klimatyczne jest zauważalny w przypadku 

parków i lasów, których długość boku lub średnica liczą co najmniej 400 m. W kontekście oddziaływania 

na większy obszar powinien być to areał o wielkości co najmniej 40-50 ha (co odpowiada polu o bokach 

600-700 m) lub nawet 70 ha. W przypadku tzw. roślinności niskiej, minimalna powierzchnia, przy której 

zauważalny jest jego wpływ na lokalne warunki klimatyczne, powinna wynosić co najmniej 3000 m² (Bart-

nicka i Ullman 2009). Należy jednak podkreślić, że jej wpływ na lokalne warunki termiczno-wilgotnościowe 

jest znacznie mniejszy niż w przypadku lasu. W projektowaniu lub modyfikacji terenów zielonych, zarówno 

lasów jak i roślinności niskiej, należy wziąć pod uwagę nie tylko ich rodzaj i powierzchnię, ale i przeważający 

kierunek cyrkulacji. Umożliwia to określenie optymalnego przebiegu terenów zielonych, zgodnie z najczę-

ściej obserwowanymi kierunkami wiatru.  

Przedstawione prawidłowości dotyczące warunków termicznych na terenach charakteryzujących się zróż-

nicowanymi formami rzeźby znajdują odzwierciedlenie w pomiarach prowadzonych na terenach kopalni 

odkrywkowych. Z uwagi na występowanie wklęsłych i wypukłych form terenu obszary o zróżnicowanej 

ekspozycji i nachyleniu otrzymują różne sumy promieniowania słonecznego, często występować mogą 

również inwersje termiczne, a w zagłębieniach terenowych tworzyć się zastoiska chłodnego powietrza, 

tzw. mrozowiska, a także mgły radiacyjne. Nierównomierny dopływ promieniowania słonecznego po-

szczególnych terenów prowadzi często do znacznej różnicy temperatury powietrza. W niektórych przy-

padkach różnice termiczne między dnem wyrobiska a obszarem zlokalizowanym 100 m od odkrywki mogą 

dochodzić nawet do 7oC (Belousov 1995). Podobne różnice, pod względem temperatury maksymalnej po-

wietrza, mogą być obserwowane również między zboczami eksponowanymi na dopływ promieniowania 

bezpośredniego i zacienionymi w ciągu dnia (Baklanov 1995). Modyfikacji może ulegać również lokalny 

system cyrkulacji. Należy podkreślić, że wspomniane cechy klimatu lokalnego na terenach i w otoczeniu 

kopalni odkrywkowych są obserwowane zarówno w czasie funkcjonowania kopalni, jak i po jej zamknięciu. 
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Badania dotyczące warunków termicznych w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na Węgrzech, w re-

gionie górniczym Gyöngyösvisonta pokazały, że przebieg warunków termicznych w obrębie wyrobiska jest 

charakterystyczny dla typowych form dolinnych (Loksa 2007). Dno wyrobiska kopalni znajdowało się na 

głębokości 80 m poniżej poziomu gruntu, na wysokości 131 m n.p.m. 

Rysunek 67. Schemat modyfikacji warunków radiacyjnych i termicznych w czasie funkcjonowania kopalni odkryw-
kowej (po lewej) oraz po jej zamknięciu (po prawej) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Loksa, 2007 

Cechą charakterystyczną warunków termicznych na terenie omawianej kopalni są wyraźnie mniejsze war-

tości temperatury minimalnej na dnie wyrobiska w porównaniu z terenem zlokalizowanym poza jego ob-

rębem (Tabela 56). Temperatura minimalna wykazuje mniejsze wartości nawet w czasie pogody odzna-

czającej się dużym zachmurzeniem, jednakże jest ona zdecydowanie najniższa w miesiącach zimowych, 

w czasie pogody antycyklonalnej. Mały kąt padania promieni słonecznych w okresie zimy, uniemożliwia-

jący dopływ bezpośredniego promieniowania do części wyrobiska, a także nocne spływy chłodnego po-

wietrza w kierunku jego dna powodują, że w czasie sytuacji pogodowych odznaczających się bezchmur-

nym niebem na dnie wyrobiska tworzy się strefa mrozowiska. Podczas pogody o tym charakterze najwięk-

sza zanotowana dobowa temperatura maksymalna osiągnęła wartość ujemną. Intensywność wychładza-

nia dna wyrobiska jest tak silna, że jest ono chłodniejsze od terenu otaczającego zarówno w porze letniej, 

jak i zimowej, nawet przy pogodzie podchmurnej. Różnice pod względem temperatury minimalnej między 

tymi dwoma obszarami wynoszą zwykle 1-3ºC. Uwagę zwracają również różnice między temperaturą mi-

nimalną okresu zimowego na dnie wyrobiska notowaną w czasie pogody z dużym zachmurzeniem i bez-

chmurnej. Mogą one dochodzić do niemal 20ºC, podczas gdy w okresie lata wynoszą one jedynie około 

1ºC. Świadczy to o dużym znaczeniu promieniowania słonecznego jako czynnika w dużym stopniu kształ-

tującego warunki termiczne.  

W okresie lata intensywne nagrzewanie sprzyja wysokim temperaturom w porze dziennej na dnie wyrobi-

ska, zwłaszcza w czasie pogody bezchmurnej. Obserwowane maksima termiczne są wówczas kilka oC wyż-

sze w porównaniu do terenu poza odkrywką. Znacznie większe w porównaniu do okresu zimowego są rów-

nież amplitudy dobowe. W lecie kształtują się one w przedziale 19-22 stopni i odznaczają się znacznie więk-

szymi wartościami niż na terenie położonym poza wyrobiskiem.  
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Tabela 56. Wartości temperatury minimalnej i maksymalnej powietrza oraz zakres amplitud dobowych temperatury 
w kopalni odkrywkowej Gyöngyösvisonta w latach 1996-2000 

Lato (pogoda bezchmurna) 

Stanowisko pomiarowe wysokość pomiaru Tmin (oC) Tmax (oC) Tmax - Tmin (oC) 

Dno wyrobiska 
2 m 12,8 do 17,5 31,6 do 39,4 18,8 do 21,9 

przy gruncie 12,7 do 18,7 31,7 do 40,6 19,0 do 21,9 

Powierzchnia terenu 2 m 14,8 do 20,6 26,8 do 36,4 12,0 do 15,8 

Lato (duże zachmurzenie) 

Dno wyrobiska 
2 m 13,7 do 16,5 26,4 do 31,2 12,7 do 14,7 

przy gruncie 13,5 do 17,4 26,5 do 31,3 13,0 do 13,9 

Powierzchnia terenu 2 m 14,2-19,6 23,8 do 28,3 8,7 do 9,6 

Zima (pogoda bezchmurna) 

Dno wyrobiska 
2 m -18,8 do -3,1 -7,2 do -0,3 2,9 do 11,6 

przy gruncie -22,7 do -5,2 -8,4 do -1,6 3,6 do 14,3 

Powierzchnia terenu 2 m -16,1 do -4,2 -5,0 do -0,8 5,0 do 11,1 

Zima (duże zachmurzenie) 

Dno wyrobiska 
2 m -1,2 do 6,1 9,4 do 11,3 5,2 do 10,0 

przy gruncie -1,8 do 5,7 9,4 do 11,5 5,8 do 11,2 

Powierzchnia terenu 2 m -0,2 do 7,2 11,8 do 14,3 7,1 do 12,0 

Źródło: Loksa, 2007 

Podobne właściwości termiczne zaobserwowano dla kopalni odkrywkowej Gosławice (Woś i Tamulewicz 

1979). W czasie pogody charakteryzującej się małym zachmurzeniem najsilniej zarysowywało się zróżni-

cowanie termiczne między stanowiskami pomiarowymi reprezentującymi poszczególne strefy. W porze 

dziennej najniższymi wartościami temperatury odznaczała się centralna część wyrobiska, największymi 

natomiast dolna część strefy zboczowej. Różnice pomiędzy tymi stanowiskami wynosiły wówczas średnio 

4oC. W godzinach nocnych notowane było zjawisko inwersji termicznej, najsilniej zaznaczające się na te-

renach otaczających wyrobisko oraz na jego zboczach. Z kolei w czasie występowania pogody z dużym 

zachmurzeniem zróżnicowanie termiczne pomiędzy poszczególnymi strefami jest stosunkowo niewielkie. 

Jest to szczególnie widoczne w godzinach nocnych i porannych, kiedy w całym profilu przygruntowa war-

stwa powietrza odznacza się dużą jednorodnością. Natomiast w porze dziennej, podobnie jak w przypadku 

pogody z zachmurzeniem małym, najwyższe wartości temperatury powietrza są obserwowane na zbo-

czach wyrobiska.  

W przypadku rozkładu wilgotności względnej powietrza zależy on od przebiegu dobowego ciśnienia pary 

wodnej, a także pary wodnej nasyconej, który jest uwarunkowany wielkościami temperatury powietrza. 

Można zatem przyjąć, że dobowy przebieg wilgotności względnej powietrza jest odwrotnie proporcjo-

nalny do dobowego przebiegu temperatury powietrza. W czasie pogody solarnej, odznaczającej się małym 

zachmurzeniem, w ciągu dnia największe wartości wilgotności względnej są notowane na dnie wyrobiska, 

zaś w godzinach wieczornych na ternach przyległych, zajętych przez uprawy polowe. Różnice pod wzglę-

dem wilgotności pomiędzy poszczególnymi strefami wynoszą około 10%. W godzinach nocnych znów naj-

bardziej wilgotne jest dno wyrobiska. Z kolei w godzinach rannych największa wilgotność względna jest 
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notowana na terenach otwartych i zboczach odkrywki. W przypadku pogody o dużym stopniu zachmurze-

nia w okresie całej doby nie obserwuje się wyraźnego zróżnicowania pod względem wilgotności (Woś i Ta-

mulewicz 1979).  

Przedstawione cechy temperatury i wilgotności powietrza na terenach omawianych kopalni wskazują, 

że dno wyrobiska w ciągu całego roku, podczas różnych sytuacji pogodowych, cechuje się znaczną suro-

wością warunków termicznych. Ich natężenie wzrasta w czasie występowania typów pogody o charakterze 

antycyklonalnym (radiacyjnym), przejawiając się m.in. znacznie mniejszymi wartościami temperatury mi-

nimalnej powietrza w stosunku do terenu otaczającego oraz wyraźnie większymi amplitudami dobowymi 

i rocznymi. W kontekście porównania warunków termicznych z obserwowanymi na terenach innych ko-

palni należy jednak pamiętać, o zróżnicowanym charakterze poszczególnych kopalni, wynikającym z róż-

nej głębokości odkrywek, nachylenia i ekspozycji zboczy, wysokości n.p.m., albedo związanym z pokry-

ciem powierzchni terenu, itp. 

Należy również nadmienić, że wpływ na kształtowanie się lokalnych warunków termicznych ma również 

infrastruktura techniczna. W przypadku kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Adamów znaczący wpływ 

na termikę ma elektrownia. Jej oddziaływanie na warunki termiczne najwyraźniej uwidacznia się w nocy, 

a na wilgotność powietrza w godzinach dziennych. Zasięg oddziaływania termicznego i wilgotnościowego 

jest zbliżony i wynosi około 500-600 m od elektrowni. Różnice termiczne na tym obszarze mogą dochodzić 

nawet do 2,5ºC (Bac i Rojek 1999).  

Ocena warunków wietrznych, z uwzględnieniem modyfikacji pola przepływu w skali lokalnej 

Wiatr w terenie o urozmaiconej rzeźbie terenu, jakim charakteryzują się kopalnie odkrywkowe, ulega wy-

raźnej modyfikacji, zarówno w zakresie prędkości jak i kierunku. Wyróżnić można zarówno ruch powietrza 

będący efektem występowania gradientu ciśnienia w większej skali, jak i cyrkulację lokalną. Cyrkulacja lo-

kalna powstaje wskutek nierównomiernego nagrzewania się powierzchni o zróżnicowanej ekspozycji, na-

chyleniu i pokryciu terenu. Wskutek różnic termicznych pomiędzy poszczególnymi obszarami, powstaje 

różnica ciśnień, która przyczynia się do powstania ruchów powietrza o charakterze bryzy. Prędkość tego 

rodzaju wiatru może dochodzić nawet do kilku m/s (Belousov 1995). Oprócz cyrkulacji lokalnej, na terenach 

zajętych przez kopalnie odkrywkowe obserwowane jest również zjawisko modyfikacji przepływu powierza 

przez przeszkody orograficzne. 

Zjawisko cyrkulacji lokalnej związanej z nierównomiernym nagrzewaniem się wklęsłych i wypukłych form 

terenu oraz stoków o różnym nachyleniu i ekspozycji dotyczy przede wszystkim wiatrów górsko-dolin-

nych. Występujące w ciągu dnia zróżnicowanie termiczne pomiędzy dnami dolin, stokami, a terenem pła-

skim i wierzchowinami, generuje ruch ciepłego powietrza w górę. Odwrotna sytuacje jest obserwowana 

w godzinach nocnych. Powietrze wychłodzone w wyniku wypromieniowania na wierzchowinach i górnych 

partiach stoków, spływa grawitacyjnie w dół. Spływ taki może zachodzić już przy nachyleniu zboczy rzędu 

2o (Trepińska 2002), a więc znacznie mniejszym niż w przypadku stoków odkrywek kopalni.  

W przebiegu dobowym, we wczesnych godzinach porannych obserwowane są strumienie zimnego powie-

trza spływające wzdłuż stoków w kierunku dna doliny (A). Przed południem następuje nagrzanie się powie-

trza nad stokami, jednakże powietrze ochłodzone w centralnej części doliny osiada (B). W południe prze-

ważają ruchy wznoszące powietrza wzdłuż bardziej nagrzanych stoków, przy braku opadania chłodnego 
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powietrza (C). W porze popołudniowej, temperatura powietrza nad stokami i dnem doliny wyrównuje się 

i ruch powietrza ustaje (D). W godzinach wieczornych, mimo unoszenia się powietrza w centralnej części 

doliny, na stokach jest już obserwowany proces spływania powietrza w dół (E), natomiast późnym wieczo-

rem w dolinie tworzą się komórki cyrkulacyjne (F). Nocą początkowo notowane są spływy zimnego powie-

trza wzdłuż stoków (G), następnie (H) proces ten ustaje (Trepińska 2002, Rysunek 68).  

Przedstawiony schemat ruchu powietrza w terenie dolinnym jest charakterystyczny dla pogody antycy-

klonalnej, cechującej się znacznym dopływem promieniowania bezpośredniego, a przede wszystkim bra-

kiem wiatru generowanego przez różnicę ciśnień między większymi ośrodkami barycznymi. Należy rów-

nież nadmienić, że w przypadku wyrobisk kopalni odkrywkowych, z uwagi na ich zamknięty charakter, 

może na ich terenie występować jedynie cyrkulacja stokowa, brak jest natomiast warunków dla rozwinię-

cia się cyrkulacji wzdłuż osi doliny. Ze względu na stosunkowo niewielkie, w porównaniu do obszarów gór-

skich, rozmiary odkrywki tego typu cyrkulacja na ich terenie będzie charakteryzowała się mniejszym natę-

żeniem niż w rozległych górskich dolinach. W przypadku kopalni Turów cyrkulacja górsko-dolinna zasłu-

guje na szczególną uwagę ze względu na położenie kopalni na terenie kotliny, która sama jest obszarem 

podatnym na tworzenie się lokalnych systemów cyrkulacji. Lokalizacja na jej terenie dodatkowej antropo-

genicznej formy dolinnej jaką jest wyrobisko niewątpliwie może przyczyniać się do intensyfikacji tego typu 

zjawiska na omawianym obszarze. 

Na terenach kopalni odkrywkowej zagadnienie kierunku i prędkości przepływu powietrza jest dość istotne, 

m.in. z uwagi na potencjalne warunki dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Lokalna cyrkulacja wystę-

pująca na terenie odkrywki przyczynia się do warstwowego ułożenia mas powietrza o różnych właściwo-

ściach termicznych, z najchłodniejszym powietrzem na dnie wyrobiska oraz najcieplejszymi masami zale-

gającymi w górnych partiach, zwłaszcza na wysokości centralnej części wyrobiska.  

Oddziaływanie kopalni na ruch powietrza jest również zauważalne po zakończeniu eksploatacji. Na terenie 

zwałowisk, w czasie pogody antycyklonalnej, występować może, podobnie jak w przypadku form dolin-

nych, cyrkulacja górsko-dolinna. Zwałowiska mogą również modyfikować kierunek i prędkość wiatru 

w przypadku ruchu powietrza wywołanego gradientem termicznym między większymi ośrodkami barycz-

nymi (Rysunek 69). Jest to szczególnie istotne na terenach naturalnie zróżnicowanych morfologicznie, 

gdzie dodatkowe, antropogeniczne formy terenu jak wspomniane zwałowiska, mogą przyczyniać się do 

zaburzeń występującej dotychczas cyrkulacji, a w konsekwencji do zmian lokalnych warunków termicz-

nych i wilgotnościowych wskutek ograniczenia przewietrzania tych obszarów. 
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Rysunek 68. Związek cyrkulacji dolinnej i stokowej wg. F. Defanta 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Trepińska 2002 
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Rysunek 69. Schemat modyfikacji warunków cyrkulacyjnych w czasie funkcjonowania kopalni odkrywkowej (po le-
wej) oraz po jej zamknięciu (po prawej); 1 – powietrza gorące, 2 – powietrze ciepłe, 3 – strefa przymrozków, 4 – 
strefa permanentnych przymrozków 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Loksa 2007 

Ruch powietrza nad terenem większych odkrywek można rozpatrzeć dla sytuacji występowania umiarko-

wanego wiatru, generowanego przez większe ośrodki baryczne oraz ciszy atmosferycznej. Rysunek 70 

przedstawia rozkład kierunku wiatru w czasie początkowego etapu dobowej cyrkulacji górsko-dolinnej 

(część I) oraz w sytuacji, kiedy obserwowany jest wiatr o średniej prędkości 5 m/s (część II). W przypadku 

ciszy atmosferycznej początkowo występuje omówiony już wcześniej ruch powietrza w górę zboczy, przy 

jednoczesnym osiadaniu chłodniejszego powietrza w centralnej części wyrobiska (etap B cyrkulacji górsko-

dolinnej). W sytuacji długotrwałej i intensywnej insolacji, inwersja termiczna nad wyrobiskiem zostałaby 

przerwana, czego skutkiem byłoby ustanie osiadania chłodnego powietrza (etap C). 

 

Rysunek 70. Modyfikacja pola przepływu powietrza w kontekście cyrkulacji górsko-dolinnej w ciągu dnia podczas 
ciszy atmosferycznej (A) oraz występowania wiatru o prędkości 5 m/s (B) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Baklanov 1995 
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W czasie występowania wiatru o umiarkowanej prędkości 5 m/s, będącego skutkiem różnicy ciśnień więk-

szych ośrodków barycznych, na zboczu zawietrznym ruchy powietrza w górę zbocza przyczyniają się 

do rozerwania głównego kierunku napływu wiatru, co w konsekwencji prowadzi do tworzenia się nad zbo-

czem zawietrznym lokalnych wirów powietrznych (Baklanov 1995). Natomiast na zboczu dowietrznym 

kierunek wiatru wielkoskalowego i lokalnego są zgodne, co znajduje odzwierciedlenie we wzroście pręd-

kości wiatru na tym obszarze kopalni. Należy również nadmienić, że zbocze dowietrzne, stanowiące prze-

szkodę dla naturalnego przepływu mas powietrza, powoduje jego wypychanie w górę, co w konsekwencji 

prowadzi również do wzrostu prędkości wiatru na terenie zlokalizowanym za zboczem (Rysunek 71).  

Rysunek 71. Modyfikacja prędkości wiatru w terenie zróżnicowanym morfologicznie 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ngo i Letchford 2008 

W planowaniu działań rekultywacyjnych prowadzonych na terenach kopalni odkrywkowej, podobnie jak 

w przypadku temperatury powietrza, bardzo ważną rolę w modyfikacji kierunku i prędkości wiatru od-

grywa las. W zależności od wielkości drzewostanu prędkość wiatru jest modyfikowana od strony zawietrz-

nej w odległości 8 do 60-krotnej wysokości drzew w tym pasie, a także, w odległości 2 do 10-krotnej wyso-

kości drzew od strony dowietrznej. Wewnątrz lasu prędkość wiatru znacząco maleje. W odległości około 

50 m od krawędzi lasu obserwowana prędkość stanowi 55-75% wartości obserwowanej na terenie otwar-

tym, natomiast już w odległości 200 m wartość ta spada do zaledwie 2% (Yoshino 1975). 

Wzrost prędkości wiatru, dochodzący nawet do 120% względem prędkości bazowej, jest natomiast obser-

wowany na terenie pasów między terenami leśnymi w sytuacji, kiedy pasy drzewostanów odznaczają się 

przebiegiem zgodnym z kierunkiem wiatru (Lewińska 2000). Modyfikacja warunków wietrznych jest ob-

serwowana również w przypadku pasów między zielenią wysoką a innymi obiektami utrudniającymi swo-

bodny przepływ mas powietrza, np. zwałowiskami. Zatem w planowaniu działań rekultywacyjnych należy 

uwzględnić nie tylko powierzchnię zadrzewień, ale również ich układ względem innych obszarów leśnych, 

rzeźbę terenu, a także warunki cyrkulacyjne.  

Powstanie zbiornika wodnego na terenie zrekultywowanej kopalni może w pewnym stopniu zmodyfiko-

wać lokalne warunki wietrzne. Prędkość wiatru obserwowana w odległości 50 m od brzegu zbiornika jest 
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około 0,1 m/s mniejsza w porównaniu z obserwowaną nad brzegiem oraz około 0,4 m/s mniejsza w porów-

naniu taflą zbiornika w odległości 100 m od brzegu (Bac i Rojek 1999). W sytuacji, kiedy w procesie rekul-

tywacji znaczna część wyrobiska zostałaby zalana, znacznemu podwyższeniu ulegnie wówczas dno doliny. 

Dodatkowo, powierzchnia powstałego jeziora przyczynić się może do znacznego złagodzenia dobowych 

kontrastów termicznych. W związku z powyższym należy w tej sytuacji spodziewać się zaniku cyrkulacji 

górsko-dolinnej, a także ograniczenia częstości występowania nocnych inwersji termicznych na tym ob-

szarze. Jednocześnie, z uwagi na cyrkulację powstałą wskutek różnic w przebiegu zróżnicowania termicz-

nego między zbiornikiem wodnym a lądem, zmniejszyć się może częstość występowania cisz atmosferycz-

nych. Ocenia się, że zasięg ograniczenia ciszy atmosferycznej może być zauważalny w odległości do kilku 

km od zbiornika wodnego i różnicuje się w zależności od rzeźby terenu (Lewińska 1974, Nowosad 2011). 

Ocena modyfikacji opadów atmosferycznych 

Jedną z cech opadów atmosferycznych jest ich znaczne zróżnicowanie w zależności od takich czynników 

geograficznych jak wysokość względna i bezwzględna, rzeźba terenu, pokrycie terenu.  

Najważniejszym czynnikiem oddziałującym na wielkość opadów jest wysokość bezwzględna. W Sudetach 

średnia roczna suma opadów rośnie około 95 mm na 100 m wysokości w przypadku den dolin oraz 59 mm 

na 100 m na grzbietach (Hess i in. 1980). Pewne różnice pod względem sum opadów można zaobserwować 

na wzniesieniach, do których w kontekście kopalni można zaliczyć zwałowiska. Z uwagi na większą pręd-

kość wiatru na obszarach eksponowanych, następuje znoszenie poziome kropli, co w konsekwencji pro-

wadzi do zaniżenia mierzonych sum opadów w tym regionie. Badania dotyczącego tego problemu prowa-

dzone na terenie Sudetów wykazały, że rzeczywiste sumy opadów, zwłaszcza na wzniesieniach terenu, 

mogą być znacznie większe niż sumy zmierzone (Kwiatkowski 1978). Z kolei w kotlinach i dolinach zarówno 

sumy opadów jak i ich częstotliwość charakteryzują się mniejszymi wartościami (Hess 1966). Ze względu 

na występowanie na terenie kopalni odkrywkowych licznych jąder kondensacji utworzonych z drobinek 

pyłów, w regionach tych możliwy jest nieznaczny wzrost sum opadów w skali lokalnej, jednakże trudno 

w tej sytuacji określić rząd jego wielkości. 

Z punktu widzenia rekultywacji kopalni ważną rolę w modyfikacji sum opadów i gospodarki wodnej odgry-

wają tereny zielone, a zwłaszcza leśne. Mogą one oddziaływać na sumy opadów w ich otoczeniu poprzez 

modyfikację pola przepływu powietrza, a przede wszystkim poprzez intercepcję (Golding 1970). W skali 

lokalnej znacznie większą rolę pełni intercepcja. Znaczna część opadów na terenach leśnych jest przechwy-

tywana przez roślinność, a do gleby przenika wyraźnie mniejsza ilość w porównaniu z terenem otwartym. 

W odległości już 50 m od krawędzi lasu obserwowany opad na standardowej wysokości pomiaru jest kilka-

krotnie niższe w porównaniu z terenem otwartym, zlokalizowanym w odległości 20 m od krawędzi lasu 

(Rysunek 72).  
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Rysunek 72. Suma opadu atmosferycznego (KO) i podokapowego (KR i KW) w funkcji odległości od krawędzi lasu na 
przykładzie rezultatów pomiarów w Sudetach Zachodnich 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Błaś i Sobik 2002 

Ponadto obszary leśne odgrywają istotną rolę w cyklu hydrologicznym ze względu na dłuższe zaleganie 

pokrywy śnieżnej, a także przychód wody z mgły. W przypadku tych drugich ważną rolę odgrywa przede 

wszystkim krawędź lasu, gdzie w skrajnych przypadkach przychód wody z mgły może równoważyć wiel-

kość opadów atmosferycznych. W obrębie lasu, w odległości kilkudziesięciu metrów od jego krawędzi, 

przychód wody z mgły wyraźnie maleje (Błaś i Sobik 2002). 

Z punktu widzenia oddziaływania obszarów kopalni odkrywkowych na sumy roczne opadów, w przypadku 

regionu Konina, w latach 1965-2012, nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów zmian opadów (Sta-

nowski i in. 2013). 

4.9. Jakość powietrza 

4.9.1. Wyniki pomiarów stanu jakości powietrza 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadzi pomiary stanu jakości powietrza 

w ramach państwowego monitoringu środowiska. Na podstawie pomiarów dokonuje oceny bieżącej i kla-

syfikacji stref w oparciu o poziomy substancji w powietrzu określone w Rozporządzeniu Ministra Środowi-

ska (Dz.U.2012.1031). Klasyfikacja jest podstawą do zaplanowania działań naprawczych, w tym celu opra-

cowuje się np. programy ochrony powietrza. Z reguły konieczność podjęcia działań naprawczych dotyczy 

niektórych zanieczyszczeń i/lub wybranych obszarów w strefie, nie zaś całej strefy. W województwie dol-

nośląskim wyznaczone są 4 strefy: aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wałbrzych, strefa dol-

nośląska – obejmująca pozostały obszar województwa poza strefami aglomeracji i miast. Obszar tzw. 

Worka Turoszowskiego przynależy do strefy dolnośląskiej. 

W celu oceny spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi wykonywane są pomiary stę-

żeń następujących zanieczyszczeń: SO2, NO2, NOx, CO, benzen, ozon, pył PM2,5, pył PM10 oraz zawar-

tości ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM2,5. Na podstawie wyników pomiarów SO2, 

NOx, ozonu dokonywana jest ocena spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin. Obie oceny – 

zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i roślin są wykonywane dla strefy dolnośląskiej. 
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Dla rejonu KWB Turów najbliższa stacja pomiarowa, na której w latach 2016 - 2018 prowadzone były po-

miary to Działoszyn. Jest to stacja automatyczna, na której pomiary są prowadzone w sposób ciągły 

i uśredniane do 1 godziny. Stacja w Działoszynie rejestruje pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu i pyłu zawieszonego PM10. 

W tabeli poniżej (Tabela 57) zaprezentowana została klasyfikacja strefy dolnośląskiej dla poszczególnych 

zanieczyszczeń, wykonana na podstawie wyników pomiarów pochodzących ze wszystkich stacji pomiaro-

wych zlokalizowanych w strefie, w latach 2016 – 2018. 

Tabela 57 Stan jakości powietrza - wyniki klasyfikacji strefy dolnośląskiej 

Zanieczyszczenia Ocena roczna według kryteriów ustano-

wionych w celu ochrony zdrowia ludzi 

Ocena roczna według kryteriów usta-

nowionych w celu ochrony roślin 

2018 2017 2016 2018 2017 2016 

SO2 A A A A A A 

NO2 A A A - - - 

NOx - - - A A A 

CO A A A - - - 

Benzen A A A - - - 

Ozon1 C C C C A A 

Pył PM10 C C C - - - 

Pył PM2,52 C C C - - - 

Pb (zawartość w PM10) A A A - - - 

As (zawartość w PM10) C C C - - - 

Cd (zawartość w PM10) A A A - - - 

Ni (zawartość w PM10) A A A - - - 

Bezno(a)piren C C C - - - 

1 według poziomu docelowego 
2 w roku  2016, 2017, 2018 wg poziomu dopuszczalnego – II fazy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ we Wrocławiu14 

W dalszej kolejności, na podstawie wyników pomiarów i oceny wskazywane są obszary przekroczeń nor-

matywnych stężeń zanieczyszczeń w strefach na podstawie oceny według kryterium dla ochrony zdrowia 

ludzi oraz dla ochrony roślin.  

W latach 2016 - 2018 gmina Bogatynia była wskazana jako obszar przekroczeń normatywnych stężeń na-

stępujących substancji: 

− pył zawieszony PM10 i PM2,5 

W przypadku pyłu PM10 w 2016 r. przekroczenia dotyczyły stężeń średniorocznych i dopuszczal-

nej liczby dni z przekroczeniami stężeń 24-godzinnych w roku. Strefa przekroczeń stężeń średnio-

rocznych objęła szacunkowo 813 osób w 2016 r., zaś strefa przekroczeń dopuszczalnej liczby dni 

z przekroczeniami stężeń 24-godz. objęła 1795 osób. W przypadku pyłu PM2,5 przekroczenia do-

                                                                    
14 „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2018 rok”, WIOŚ 
we Wrocławiu, Wrocław 2019  
„Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2017 rok”, WIOŚ 
we Wrocławiu, Wrocław 2018 
„Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2016 rok”, WIOŚ 
we Wrocławiu, Wrocław 2017 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

184 
Bogatynia, lipiec 2019 

tyczą stężeń średniorocznych, a w strefie objętej przekroczeniami tego zanieczyszczenia zamiesz-

kują 1192 osoby. Jako główną przyczynę przekroczeń podaje się oddziaływanie emisji z kopalni, 

kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej, zaś jako dodatkową przyczynę wy-

mieniono emisję zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych 

dróg, placów, boisk, itp. W 2017 r. zanotowano znaczne zmniejszenie powietrzni występowania 

przekroczeń wartości dopuszczalnych: dla PM10 strefa przekroczeń stężeń średniorocznych ob-

jęła szacunkowo 93 osoby, strefa przekroczeń dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami stężeń 

24-godz. objęła 876 osób zaś dla PM2,5 strefa przekroczeń stężeń średniorocznych dotyczyła 189 

osób. W 2018 r. w strefie przekroczeń dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami stężeń 24-godz 

znalazły się wszystkie gminy strefy dolnośląskiej, z szacunkową liczbą ludności narażonej ponad 

114 tyś., w tym fragmenty gminy Bogatynia (materiały źródłowe nie prezentują liczby mieszkań-

ców w podziale na poszczególne gminy). 

− benzo(a)piren w pyle PM10 

Przekroczenia dotyczyły stężeń średniorocznych. W 2016 r. strefę przekroczeń zamieszkiwały 

16 822 osoby. Za główną przyczynę takiego stanu podano oddziaływanie emisji związanych z in-

dywidualnym ogrzewaniem budynków. W 2017 r. strefa przekroczeń uległa znaczącej redukcji 

w stosunku do roku wcześniejszego i dotyczyła 1260 osób. W 2018 r. ze względu na niższe niż do-

puszczalne stężenia B(a)P(PM10) na terenie gminy Bogatynia nie wyznaczono strefy przekroczeń.  

− ozon 

W przypadku ozonu przekroczenia dotyczyły dopuszczalnej liczby dni z przekroczeniami poziomu 

celu długoterminowego 8-godz. W tej strefie w 2016 r. znalazły się wszystkie gminy strefy dolno-

śląskiej, z szacunkową liczbą ludności narażonej ponad 2 mln (materiały źródłowe nie prezentują 

liczby mieszkańców w podziale na poszczególne gminy). Jako główną przyczynę podaje się od-

działywania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka. Z po-

wyższego wynika, iż w przypadku ozonu źródłem emisji powodujących przekroczenia są naturalne 

emisje lub zjawiska nie związane z działalnością człowieka. W latach 2017-2018 ze względu na niż-

sze niż dopuszczalne stężenia ozonu na terenie gminy Bogatynia nie wyznaczono strefy przekro-

czeń. 

Powyższe informacje wskazują na sukcesywne zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza na analizowanym 

obszarze. Trend ten dotyczy całego województwa dolnośląskiego15. 

Ponadnormatywne stężenia benzo(a)pirenu zawartego w pyle są wynikiem oddziaływania niskiej emisji 

(indywidualne ogrzewanie budynków), w trakcie której przy niedostatecznym dostępie tlenu powstaje 

między innymi ten niebezpieczny związek. Nośnikiem benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył, dlatego jego 

szkodliwe oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu. Źródłem emisji benzo(a)pirenu nie 

jest zatem działalność górnicza, ale niska emisja. Stąd obszar przekroczeń normatywnych benzo(a)pirenu 

obejmuje tereny zabudowane miejscowości Bogatynia. 

                                                                    
15 „Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2018 rok”, WIOŚ 
we Wrocławiu, Wrocław 2019 
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Dla omawianego rejonu KWB Turów głównym zanieczyszczeniem, którego przekroczenia poziomów nor-

matywnych są obserwowane od lat jest pył zawieszony, zarówno o średnicy ziaren do 10 μm jak i najdrob-

niejszy o średnicy do 2,5 μm. Jednym ze źródeł emisji pyłów jest Kopalnia, w tym odsłonięte obszary eks-

ploatacji i zwałowania.  

W związku z tym zasadne jest wykonanie prognozy emisji i rozkładu pyłu zawieszonego jako zanieczysz-

czenia charakterystycznego dla prowadzonej i planowanej do kontynuowania działalności wydobywczej. 

Wyniki modelowania w tym zakresie zawarte są w dalszej części raportu w Rozdziale 11, natomiast meto-

dyka opracowania modelu propagacji zanieczyszczeń w Rozdziale 22.7. 

4.9.2. Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 

Obecnie dla strefy dolnośląskiej obowiązuje Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego 

został przyjęty uchwałę nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. 

Program określa między innymi działania kierunkowe zmierzające do przywrócenia standardów jakości 

powietrza w zakresie zanieczyszczeń objętych Programem, to jest PM10, CO, B(a)P, O3. Działania kierun-

kowe są to działania mające wpływ na obniżenie emisji wymienionych zanieczyszczeń, które w miarę moż-

liwości technicznych i ekonomicznych powinny być wdrażane do codziennego życia. 

Wśród działań kierunkowych w zakresie ograniczania emisji niezorganizowanej ze żwirowni, kopalni kru-

szyw oraz kopalni odkrywkowych węgla brunatnego znalazły się: 

− utwardzanie dróg gruntowych na terenie zakładu; 

− w okresie bezdeszczowym, systematyczne zwilżanie dróg gruntowych na terenie zakładu; 

− wprowadzenie ograniczenia prędkości na terenie zakładu (w KWB Turów obowiązuje ograniczenie 

prędkości pojazdów do 30 km/h); 

− obudowa przenośników taśmowych; 

− zwilżanie materiału przenoszonego na przenośnikach taśmowych przy pomocy wody lub środków 

chemicznych; 

− ograniczenie wysokości spadku materiału w punktach łączenia przenośników oraz na zakończeniu 

np. poprzez zastosowanie zsypów teleskopowych, spiralnych lub drabinowych; 

− zwilżanie przy pomocy wody lub środków chemicznych hałd składowanych materiałów; 

− obudowywanie lub stabilizacja hałd składowanych materiałów; 

− bieżąca rekultywacja terenów poeksploatacyjnych; 

− w celu zapobieżenia erozji powierzchniowej z odkrywek materiałów łatwo ulegających erozji np. 

piasku, stosowanie barier z materiałów o większej średnicy np. żwir; 

− ograniczenie przestrzenne wydobycia; 

− plandekowanie wagonów oraz samochodów transportujących materiał wyprodukowany w zakła-

dzie. 

Program określa również działania, wskazując obszary, na których powinny być realizowane oraz właściwe 

jednostki realizujące. Wśród działań naprawczych nakierowanych na redukcję emisji pyły zawieszonego 

znalazły się następujące propozycje: 

Tytuł działania naprawczego: Ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów z kopalni 
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Opis działania naprawczego: Nasadzenia pasów ochronnych zieleni wokół kopalni kruszyw w celu przeciw-

działania lub ograniczenia emisji wtórnej, jeżeli istnieją warunki terenowe i realizacyjne. Zraszanie obsza-

rów o nadmiernym pyleniu w kopalniach kruszyw, szybkie reagowanie w sytuacjach nadmiernego pylenia. 

Lokalizacja działania naprawczego: Miasta strefy dolnośląskiej. Działania do podjęcia na szczeblu lokal-

nym. Jednostka realizująca zadanie: Odpowiednie podmioty gospodarcze. 

Wśród innych działań skierowanych na obniżenie stężeń pyłu zawieszonego znalazły się takie, które po-

winny być realizowane przez samorząd:  

− obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego; 

− podłączenie do sieci ciepłowniczej; 

− wzrost efektywności energetycznej miast i gmin; 

− oraz odnoszące się do wprowadzania odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospoda-

rowania przestrzennego. 

Ponadto Uchwałą Nr XL/1330/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 r. 

przyjęto Program ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopusz-

czalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Realizację zaproponowanych w programie działań na-

prawczych przewidziano do 31.12.2023 r., tak aby termin ten był zgodny z terminem przyjętych do realiza-

cji działań naprawczych określonych w Programie ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego  

z 2014 r. 

Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 w 2015 roku w strefie dolnośląskiej re-

alizowany był w oparciu o trzy stacje monitoringowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu zlokalizowane w Jeleniej Górze, Zgorzelcu oraz Osieczowie. Poziom dopuszczalny pyłu za-

wieszonego PM2,5 rejestrowany na tych stanowiskach pomiarowych nie został przekroczony. Natomiast 

na podstawie wyników modelowania jakości powietrza zostały wskazane obszary przekroczeń poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.  

Gmina miejsko-wiejska Bogatynia została wskazana jako jeden z obszarów przekroczeń poziomu dopusz-

czalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w strefie dolnośląskiej w 2015 r. Przy poziomie dopuszczalnym 

20 μg/m³ (poziom do osiągnięcia do 2020 roku - Faza II) powierzchnia obszaru przekroczeń poziomu do-

puszczalnego została określona na 185 ha, liczba ludności narażonej 1,8 tys., maksymalna wartość stężenia 

z obliczeń wyniosła 45,8 μg/m³. 

Nie istnieje poziom kryterialny dla PM2,5 dla okresu uśredniania mniejszego niż rok, zatem aby zidentyfi-

kować sytuacje występowania podwyższonych stężeń pyłu PM2,5 wprowadzono pojęcie epizodu – czyli 

terminów, w których przynajmniej przez 3 kolejne doby wystąpiło średnie dobowe stężenie większe niż 

37,5 μg/m³, co stanowi 150% poziomu dopuszczalnego określonego dla średniej rocznej (określonej dla 

fazy I na poziomie 25 μg/m³). 

Analiza szeregów dobowych stężeń pyłu PM2,5 na terenie Bogatyni wykazała cztery takie epizody:  

− 17 - 19 marca 2015 - przekroczenia wystąpiły w dzielnicy Trzciniec, największy udział w stężeniach 

pyłu PM2,5 miała emisja ze składowiska węgla; 

− 23 - 25 marca 2015 - wysokie stężenie pyłu PM2,5 wystąpiło w dzielnicy Zatonie, największy udział 

miała imisja pochodząca z emisji ze składowiska węgla; 
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− 21 - 23 sierpnia 2015 - przekroczenia wystąpiły w dzielnicy Trzciniec, największy udział miała emi-

sja ze składowiska węgla; 

− 30 września do 2 października 2015 - przekroczenie wystąpiło w dzielnicy Trzciniec, największy 

udział wystąpieniu tego epizodu miała emisja ze składowiska węgla. 

W tych dniach wystąpiły najgorsze warunki wietrzne dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Następu-

jące po tym cisze atmosferyczne (brak wiatru) spowodowały, że nawiany pył zawieszony pozostawał i za-

legał w dzielnicy Trzciniec i Zatonie. W 2015 r. Kopalnia była jeszcze na etapie budowy systemu zraszania 

mgłą wodną na zasobniku. Pełne funkcjonowanie systemu mgły wodnej we wszystkich węzłach zasobnika 

– które z pewnością ograniczyłoby poziom stężeń stwierdzonych w 2015 r. – rozpoczęło się dopiero 

w 2016 r. 

W celu dotrzymania poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 – według programu – konieczne 

jest podjęcie działań dotyczących obniżenia emisji z sektora przemysłowego, w tym przede wszystkim 

z magazynowania oraz przeładunku. Skuteczność redukcji emisji zależy od zastosowanej technologii, np.: 

− dla magazynowania węgla na powietrzu najlepszą dostępną techniką (ang. best available techno-

logy BAT) jest przeprowadzanie regularnych lub ciągłych inspekcji wizualnych w celu sprawdzenia, 

czy występują emisje pyłu i sprawdzenia, czy środki zapobiegawcze są w dobrym stanie technicz-

nym; prognozowanie pogody przy użyciu np. przyrządów meteorologicznych na miejscu, pomaga 

określić, kiedy jest konieczna nawilżanie hałd, oraz pomaga uniknąć niepotrzebnego wykorzysty-

wania zasobów do nawilżania otwartej przestrzeni składowania; 

− zastosowanie zamkniętych pomieszczeń magazynowych (np. silosów o dużej objętości, wiat lub 

zadaszeń, kopuł) w celu wyeliminowania wpływu wiatru i zapobieżenia porywania cząstek pyłu 

przez wiatr; zorganizowanie emisji daje możliwość stosowania urządzeń odpylających, np. filtrów 

tkaninowych o wysokiej skuteczności; 

− nawilżanie otwartego składowiska w celu zminimalizowania pylenia – poprzez wzrost wilgotności 

obniża się potencjał emisyjny źródła; 

− dla załadunku/rozładunku najlepszą dostępną techniką jest ograniczenie prędkości opadania i wy-

sokości swobodnego spadania produktu; BAT obejmuje ponadto zabudowę miejsca przeładunku 

celem jego maksymalnej hermetyzacji, przy czym możliwe jest zastosowanie urządzeń odpylają-

cych (na podstawie danych zawartych w „Dokumencie Referencyjnym dotyczącym Najlepszych 

Dostępnych Technik dla Emisji z magazynowania”). 

4.10. Inwentaryzacja przyrodnicza 

Na potrzeby rozpoznania walorów przyrodniczych w rejonie KWB Turów i sporządzenia oceny oddziały-

wania na ożywione elementy środowiska przyrodniczego wykonana została inwentaryzacja przyrodnicza. 

Badania terenowe prowadzono w od marca do października 2015 r. oraz od listopada 2017 r. do marca 

2018 r. i swoim zakresem przestrzennym objęły obszar Niecki Żytawskiej (inwentaryzacja ogólna) poło-

żony na terenie Polski, Czech i Niemiec (inwentaryzacja szczegółowa  w obszarze potencjalnego oddziały-

wania Kopalni). Inwentaryzacja objęła następujące komponenty: siedliska przyrodnicze, rośliny naczy-

niowe i mszaki, grzyby i porosty, bezkręgowce, ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki, w tym nietoperze. 
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Lokalizacja stwierdzonych płatów siedlisk i stanowiska gatunków zostały zamieszczone w Załącz-

niku 4. Metodyka przeprowadzonych badań terenowych została opisana w Rozdziale 22.9. 

Poniżej (Rysunek 73) znajduje się zbiorcza mapa obszarów chronionych i cennych przyrodniczo. 

4.10.1. Siedliska przyrodnicze 

Na potrzeby opracowania oceny oddziaływania na środowisko wykonana została inwentaryzacja przyrod-

nicza szaty roślinnej i fauny obejmująca obszar Niecki Żytawskiej. Na badanym terenie zidentyfikowano 

65 płatów zbiorowisk roślinnych, które można zaliczyć do 5 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika 

I Dyrektywy 92/43/EEC (tzw. siedlisk Natura 2000). Z uwagi na intensywne i długotrwałe zagospodarowa-

nie, silne przekształcenia antropogeniczne oraz wtórny charakter występujących tu zbiorowisk roślinnych 

(także leśnych) badany teren należy uznać jednak za bardzo ubogi w cenne ekosystemy. Stan zachowania 

większości z odnalezionych płatów jest zły, rzadko tylko niezadowalający.  

6510 – Nizinne i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris). Nizinne łąki 

kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis). Siedlisko pospolite w całym kraju, choć stopniowo 

traci stanowiska, zmniejsza się jego powierzchnia i ubożeje skład gatunkowy. Łącznie stwierdzono 33 płaty 

siedliska zajmujące 157,1 ha. Zdecydowana większość ze stwierdzonych płatów leży po stronie niemiec-

kiej, gdzie łąki, szczególnie w zalewowej dolinie Nysy Łużyckiej, są regularnie koszone. Po stronie polskiej 

siedlisko zachowało się tylko we fragmentach, ponieważ większość występujących tu niegdyś łąk nie jest 

obecnie koszona i w szybkim tempie ulega zarastaniu przez drzewa i krzewy lub też zajmowana jest przez 

gatunki inwazyjne. 

9110 - Kwaśne buczyny (podtyp: 9110-2 Kwaśne buczyny górskie). Występują w Polsce zachodniej i po-

łudniowej, od Pomorza aż po Dolny Śląsk i w łuku karpackim, w zasięgu wpływów klimatu atlantyckiego 

i klimatów górskich. Jeden płat o powierzchni 0,4 ha stwierdzono w kompleksie leśnym na południowy za-

chód od Opolna. Jest on zachowany w stanie złym (U2). Runo jest skrajnie ubogie w gatunki, prawdopo-

dobnie wskutek silnego zacienienia, występują w nim gatunki nitrofilne oraz inwazyjny niecierpek drobno-

kwiatowy. 

9170 – Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum). Występuje 

na terenie całego kraju, poza obszarami górskimi. Stwierdzono występowanie 26 płatów siedliska zajmu-

jących łącznie 86,5 ha. W większości są to niewielkie powierzchnie z dominacją w drzewostanie dębu szy-

pułkowego, rzadziej dębu bezszypułkowego, lipy drobnolistnej lub jaworu w obrębie większych komplek-

sów z wtórnymi lasami brzozowymi lub świerkowymi, sporadycznie tylko tworząc samodzielne zgrupowa-

nia. Większość z płatów znajduje się w złym stanie zachowania wskutek inwazji gatunków obcych lub też 

nitrofilnych i synantropijnych bylin. 

91F0 – Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum). W Polsce zajmuje doliny dużych 

rzek nizinnych. Na Dolnym Śląsku siedlisko występuje przede wszystkim w dolinie Odry, gdzie jest jeszcze 

stosunkowo często reprezentowane w obrębie międzywala i sporadycznie na zawalu, w miejscu przesią-

kania wód zalewowych pod wałami. Stwierdzono 4 płaty w dolinie Nysy Łużyckiej, z czego dwa po stronie 

polskiej i dwa po stronie czeskiej. Pod względem składu gatunkowego płaty są silnie zniekształcone wsku-

tek zagospodarowania rekreacyjnego, wycinek, eutrofizacji oraz inwazji gatunków obcych. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

189 
Bogatynia, lipiec 2019 

91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, alnenion 

glutinoso-incanae, olsy źródliskowe). W Polsce ten typ siedlisk obejmuje dwa, silnie różniące się pomię-

dzy sobą podtypy. Pierwszym są wierzbowo-topolowe lasy łęgowe w dolinach wielkich rzek. Siedliska wil-

gotnego lasu łęgowego związane są najczęściej z tarasami rzecznymi większych rzeki i rozwijają się w miej-

scach zalewanych corocznie lub nawet kilka razy w roku. Drugim podtypem są łęgowe lasy olchowe i ol-

chowo-jesionowe związane z długo utrzymującymi się zalewami i jednocześnie niewielkimi zabagnieniami 

terenu. Stwierdzono obecność 3 płatów siedliska, zajmujących 5 ha powierzchni. Znajdują się one w kom-

pleksie na wschód od terenu byłego zwałowiska, gdzie zajmują wąskie pasy nad ciekami odprowadzają-

cymi wody ze zwału oraz na południe od Opolna. 
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Rysunek 73 Obszary chronione i cenne przyrodniczo w otoczeniu KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie Open Street Map 
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4.10.2. Rośliny naczyniowe i mszaki 

Na badanym terenie w roku 2015 odnaleziono 52 stanowiska roślin należących do 7 gatunków objętych 

ochroną gatunkową, w tym 5 gatunków roślin naczyniowych i 2 gatunków mszaków. Tylko jeden gatunek 

objętych jest ochroną ścisłą, pozostałe są chronione częściowo (przy czym w dla dwóch prawdopodobne 

jest antropogeniczne pochodzenie stanowisk). 

Tabela 58 Zinwentaryzowane chronione gatunki roślin naczyniowych i mszaków 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status 

ochronny w Pol-
sce16 

Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

Rośliny naczyniowe 

1 
Lilia złotogłów 

Lilium martagon 
ochrona ścisła Stwierdzono jeden okaz gatunku w wilgotnym lesie grądowym 

nad ciekiem na południe od Opolna. 

2 
Tysiącznik pospolity 

Centaurium erythraea 

ochrona  

częściowa 

Ta dwuletnia roślina pionierska o wysokiej tolerancji na zanie-
czyszczenia i kwasowość gleb jest najpospolitszą z gatunków 

chronionych występujących na tym terenie. Występuje bardzo 
licznie na terenach zrekultywowanych, obejmując zarówno hałdę 

skał płonnych jak i teren na południe od zbiornika w Zatoniu. 

3 
Orlik pospolity 

Aquilegia vulgaris 

ochrona  

częściowa 

Jedno stanowisko w zadrzewieniu wierzbowym na brzegu zbior-
nika na północ od ulicy Pocztowej w Bogatyni. Prawdopodobne 

antropogeniczne pochodzenie stanowiska. 

4 
Wawrzynek wilczełyko 

Daphne mezereum 

ochrona  

częściowa 

Gatunek stwierdzony jak dotąd w postaci pojedynczych okazów 
na 7 stanowiskach w obrębie zadrzewień na północ i na zachód 

od Zatonia, na skraju lasu na zachód od Działoszyna oraz na po-
łudnie od Opolna. 

5 
Wiciokrzew pomorski 

Lonicera peryclimenum 

ochrona  

częściowa 

Stanowiska na wschód od Bogatyni, na skraju lasu w sąsiedztwie 
ogrodów działkowych znajdują się 100 m od granicy opracowa-
nia. Kilka okazów w granicy opracowania w lesie grądowym na 
północny-zachód od ogrodów działkowych nad ciekiem. Praw-

dopodobne antropogeniczne pochodzenie stanowiska. 
Mszaki 

1 
Widłoząb miotłowy 

Dicranum scoparium 

ochrona  

częściowa 

Dotychczas gatunek znany z południowej części terenu. W bo-
rach sosnowych, brzozowych oraz świerkowych między Kopa-
czowem a Białopolem występuje licznie w runie leśnym, wraz z 

rokietnikiem pospolitym. 

2 
Rokietnik pospolity 

Pleurozium schreberi 

ochrona  

częściowa 

Dotychczas gatunek znany z południowej części terenu. W bo-
rach sosnowych, brzozowych oraz świerkowych między Kopa-

czowem a Białopolem występuje miejscami masowo w runie le-
śnym, wraz z widłoząbem miotłowym. 

Źródło: opracowanie własne 

4.10.3. Biota grzybów 

W terenie objętym badaniami terenowymi odnaleziono przedstawicieli dwóch gatunków grzybów obję-

tych ochroną częściową. 

                                                                    
16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 
2014.1409) 
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Tabela 59 Zinwentaryzowane chronione gatunki grzybów 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce17 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

1 Włóknouszek ukośny  

Inonotus obliguus 

ochrona  

częściowa 

Stwierdzono występowanie kilkunastu owocników, na wszyst-
kich zalesionych obszarach objętych inwentaryzacją. Zinwenta-
ryzowane osobniki widoczne były głównie jako anamorfy. Część 
owocników była zamarła i w stanie rozpadu. 

2 Ozorek dębowy  

Fistulina hepatica 

ochrona  

częściowa 

Stwierdzono występowanie dwóch owocników na dwóch dębach 
rosnących nad zalewem, na wschodnich obrzeżach Bogatyni. 
Zinwentaryzowane osobniki to teleomorfy grzyba. 

Źródło: opracowanie własne  

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji odnotowano występowanie dziewięciu gatunków porostów 

prawnie chronionych w Polsce.  

Tabela 60 Zinwentaryzowane chronione gatunki porostów 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce2 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

1 Włostka brązowa  
Bryoria fuscescens 

ochrona  
częściowa 

Odnotowano kilka plech rosnących na martwych gałęziach mo-
drzewi w obrębie jednego stanowiska - droga leśna na wschod-
nich obrzeżach hałdy, na wysokości miejscowości Mirkowice. 

2 Płucnica islandzka  
Cetraria islandica 

ochrona  
częściowa 

Odnotowano kilka małych i mocno zdeformowanych plech, ro-
snących na ziemi w prześwietlonym lesie sosnowym, na jednym 
stanowisku - wyrobisko piasku na zachód od miejscowości 
Uhelná. 

3 Żółtlica chropowata  
Flavoparmelia caperata 

ochrona  
częściowa 

Odnotowano pojedyncze plechy rosnące na korze topoli i mo-
drzewia, w obrębie 3 stanowisk: 
− dolina niewielkiego cieku wodnego, na południowo-wschodnim 

krańcu miejscowości Wittgendorf, 
− dolina rzeczki Wądolno na pd. od Bogatyni, 
− południowe stoki wzniesienia Świniec, młoda monokultura so-

snowa 
4 Pustułka rurkowata  

Hypogymnia tubulosa 
ochrona  

częściowa 
Odnotowano kilkadziesiąt plech w różnym wieku i różnym stanie 
zdrowotnym, na 16 stanowiskach, na gałęziach i pniach drzew li-
ściastych, głównie przydrożnych czereśni i dębów, a także rosną-
cych na skrajach lasów modrzewi: 
− niewielki fragment lasu liściastego na północ od miejscowości 

Drausendorf 
− drzewa wolnostojące przy linii kolejowej, na północ od miejsco-

wości Drausendorf 
− dolina niewielkiego cieku wodnego, na południowo-wschodnim 

krańcu miejscowości Wittgendorf 
− niewielki fragment lasu liściastego na południowy-zachód od 

miejscowości Drausendorf 
− Park Tiergarten w miejscowości Zittau 
− Styk trzech granic na północ od miejscowości Hartau 
− teren ośrodka wypoczynkowego „Kristina” na zachód od miej-

scowości Hudek 
− polna droga na północ od miejscowości Václavice 
− miejscowość Uhelná 
− droga polna pod wzniesieniem Kamenný Vrch 
− wychodna skalna w miejscowości Václavice 
− miejscowość Minkovice 
− Bogatyńskie Lasy, obszary leśne na północ od Bogatyni, dęby 

przy leśnej drodze 
− południowe stoki wzniesienia Świniec, młoda monokultura so-

snowa 
− dąb przy drodze leśnej na południe od miejscowości Wyszków 

                                                                    
17 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 
2014.1408) 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce2 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

− modrzewie przy leśnej drodze na wschodnich obrzeżach hałdy, 
na wysokości miejscowości Mirkowice 

5 Przylepniczka wy-
tworna  

Melanohalea elegan-
tula 

ochrona  
ścisła 

Odnotowano kilkadziesiąt plech w różnym wieku, rosnących na 
gałęziach drzew liściastych, brzóz, dębów, klonów i wierzby, 
a także modrzewi, na 7 stanowiskach:  
− drzewa wolnostojące przy linii kolejowej, na północ od miejsco-

wości Drausendorf 
− Park Tiergarten w miejscowości Zittau 
− wyrobisko piasku na zachód od miejscowości Uhelná 
− miejscowość Minkovice 
− Bogatyńskie Lasy, obszary leśne na północ od Bogatyni, dęby 

przy leśnej drodze 
− południowe stoki wzniesienia Świniec, młoda monokultura so-

snowa 
− modrzewie przy leśnej drodze na wschodnich obrzeżach hałdy, 

na wysokości miejscowości Mirkowice  
6 Biedronecznik Jeckera  

Punctelia jeckeri 
ochrona  

ścisła 
Odnotowano pojedyncze plechy gatunku na 3 stanowiskach, na 
gałęziach dębów i modrzewi: 
− niewielki fragment lasu liściastego na północ od miejscowości 

Drausendorf 
− Styk trzech granic na północ od miejscowości Hartau 
− modrzewie przy leśnej drodze na wschodnich obrzeżach hałdy, 

na wysokości miejscowości Mirkowice 
7 Brązowniczka zielo-

nawa  
Tuckermannopsis chlo-

rophylla 

ochrona  
częściowa 

Odnotowano pojedynczą, niewielką plechę, na 2 stanowiskach, 
rosnące na korze przydrożnego dębu oraz modrzewia: 
− miejscowość Uhelná 
− południowe stoki wzniesienia Świniec, młoda monokultura so-

snowa 
8 Brodaczka kępkowa  

Usnea hirta 
ochrona  

częściowa 
Odnotowano pojedyncze, zazwyczaj niewielkie i młode plechy, 
rosnące na przydrożnych drzewach liściastych (czereśnia, dąb), 
a także modrzewi, w obrębie 7 stanowisk: 
− niewielki fragment lasu liściastego na północ od miejscowości 

Drausendorf 
− Park Tiergarten w miejscowości Zittau 
− polna droga na północ od miejscowości Václavice 
− miejscowość Uhelná 
− dolina rzeczki Wądolno na pd. od Bogatyni 
− południowe stoki wzniesienia Świniec, młoda monokultura so-

snowa 
− modrzewie przy leśnej drodze na wschodnich obrzeżach hałdy, 

na wysokości miejscowości Mirkowice 
9 Złotlinka jaskrawa  

Vulpicida pinastri 
ochrona  

częściowa 
Odnotowano kilka bardzo młodych plech, rosnących na mar-
twych gałęziach modrzewi, w obrębie dwóch stanowisk: 
− południowe stoki wzniesienia Świniec, młoda monokultura so-

snowa 
− modrzewie przy leśnej drodze na wschodnich obrzeżach hałdy, 

na wysokości miejscowości Mirkowice 
Źródło: opracowanie własne  

4.10.4. Bezkręgowce 

Podczas inwentaryzacji bezkręgowców na obszarze gmin Bogatynia, Sulików (część południową) 

oraz Zgorzelec (cześć południowa do wysokości Radomierzyc) udało się wykazać 16 gatunków chronio-

nych bezkręgowców oraz cztery gatunki ujęte w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 

92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory). 
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Tabela 61 Zinwentaryzowane chronione gatunki bezkręgowców 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce18 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

1 Modraszek nausitous 
Phengaris nausithous 

ochrona ścisła 
DS. zał. II i IV 

Gatunek liczny w południowej części badanego terenu spotykany 
głównie na kępach krwiściągu lekarskiego rosnących wzdłuż przy-
drożnych rowów. Zinwentaryzowano 33 stanowiska. W strefie 
przygranicznej stwierdzany sporadycznie głównie w okolicach 
rzeki Smedy oraz Nysy Łużyckiej. 

2 Modraszek telejus 
Phengaris telejus 

ochrona ścisła 
DS. zał. II i IV 

Spotykany na wilgotnych i świeżych łąkach, z dużym udziałem 
krwiściągu lekarskiego. Często jego siedlisko stanowią także inten-
sywnie gospodarowane łąki. Na danym terenie liczny również na 
poboczach dróg i skarpach rowów melioracyjnych. Zinwentaryzo-
wano 31 stanowisk. W strefie przygranicznej stwierdzany spora-
dycznie głównie w okolicach rzeki Smédy oraz Nysy Łużyckiej.  

3 Czerwończyk niepa-
rek  

Lycaena dispar 

ochrona ścisła 
DS. zał. II i IV 

Stwierdzany głównie w okolicach starorzeczy, jezior, oczek wod-
nych czy rowów melioracyjnych. Zinwentaryzowano 11 stanowisk. 
W strefie przygranicznej najczęściej stwierdzany na terenie Czech, 
głównie w okolicach rzeki Smédy. 

4 Postojak wiesiołko-
wiec  

Proserpinus proser-
pina 

ochrona ścisła Na badanym terenie stwierdzono przylot jednego osobnika do 
światła w okolicy kamieniołomu „Bartek”. 

5 Trzepla zielona  
Ophiogomphus ceci-

lia 

ochrona ścisła 
DS. zał. II i IV 

Szczególnie często spotykana w pobliży Nysy Łużyckiej, ale rów-
nież w miejscach mniej typowych - szczyt Granicznego Wierchu 
oraz na terenie hałdy pokopalnianej. W sumie na badanym terenie 
występuje na 3 dużych siedliskach. W strefie przygranicznej stwier-
dzany często w okolicach rzek Nysa Łużycka oraz Smedy. 

6 Gadziogłówka żółto-
noga  

Gomphus flavipes 

ochrona  
częściowa 
DS. zał. IV 

Stwierdzona raz - kilka km od Posady. Prawdopodobnie gatunek 
występuję na całej długości Nysy Łużyckiej, jednak nie jest on zbyt 
liczny. W strefie przygranicznej stwierdzany tylko jeden raz w oko-
licach rzeki Nysa Łużycka. 

7 Szklarnik leśny  
Cordulegaster bolto-

nii 

ochrona  
częściowa 

Odnotowano na 3 stanowiskach - kilka samców patrolujących tery-
torium w sąsiedztwie potoku Przepiórka na wschód od Jasnej 
Góry, w sąsiedztwie potoku Lubota oraz jednego martwego samca 
na brzegu potoku Wądołek. W strefie przygranicznej stwierdzany 
na terenie trójstyku granic. 

8 Biegacz skórzasty  
Carabus coriaceus 

ochrona  
częściowa 

Spotykany głównie w kompleksie leśnym między Posadą a Trzciń-
cem oraz w lasach w południowo-wschodniej części tzw. Worka 
Turoszowskiego. Zinwentaryzowano 4 stanowiska. W strefie przy-
granicznej stwierdzany w kompleksach leśnych w okolicach Ma-
rienthal oraz na południe od Dětřichov. 

9 Biegacz gładki  
Carabus glabratus 

ochrona  
częściowa 

Odnotowywany na 2 stanowiskach - w lasach między Posadą a 
Działoszynem oraz lesie między zrekultywowanym zwałowiskiem 
zewnętrznym a granicą z Czechami. W strefie przygranicznej 
stwierdzany w kompleksach leśnych w okolicach Marienthal oraz 
na południe od Dětřichov. 

10 Biegacz zielonozłoty  
Carabus auronitens 

ochrona  
częściowa 

Na badanym terenie, występujący w okolicach Jasnej Góry. 

11 Tęcznik mniejszy  
Calosoma inqusitor 

ochrona  
częściowa 

Gatunek pospolity spotykany głównie w kompleksie leśnym na 
wschód od Nysy Łużyckiej między Turoszowem a Posadą. Zinwen-
taryzowany na 1 stanowisku. W strefie przygranicznej stwierdzany 
w kompleksach leśnych w okolicach Marienthal. 

12 Trzmiel ziemny  
Bombus terrestris 

ochrona  
częściowa 

Gatunek pospolity często spotykany na łąkach, miedzach i ogro-
dach działkowych praktycznie na całym terenie. Niestwierdzany je-
dynie na terenie kopalni odkrywkowej. 

13 Trzmiel gajowy  
Bombus lucorum 

ochrona  
częściowa 

Gatunek pospolity i liczny na badanym terenie, niestwierdzany je-
dynie na terenie kopalni odkrywkowej. 

                                                                    
18 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
2014.1348) 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
Załącznik II i IV. 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce18 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

14 Trzmiel rudy  
Bombus pascuorum 

ochrona  
częściowa 

Gatunek pospolity na badanym terenie. Liczny na łąkach na za-
chód Jasnej Góry, na północ od Kopaczowa oraz okolicach Posady. 

15 Ślimak winniczek  
Helix pomatia 

ochrona  
częściowa 

Gatunek pospolity na badanym terenie spotykany głównie w zaro-
ślach, parkach oraz na cmentarzach. Zinwentaryzowano 12 stano-
wisk. W strefie przygranicznej stwierdzany w kompleksach leśnych 
w okolicach Marienthal oraz okolicach Hrádek nad Nisou (Gródka 
nad Nysą). 

Źródło: opracowanie własne 

4.10.5. Ryby 

W ramach badań ichtiofauny przeprowadzono odłowy na trzech stanowiskach na Nysie Łużyckiej oraz na 

dwóch stanowiskach na Miedziance. Odłowiono łącznie 9 gatunków ryb, w tym 1 objęty częściową ochroną 

gatunkową w Polsce (śliz) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.  

Tabela 62 Zinwentaryzowane chronione gatunki ryb 

Lp. Gatunek 

Nysa Łużycka Miedzianka 

Stanowisko: 
Bogatynia 

Stanowisko: 
Sieniawka 

Stanowisko:  
Trójpunkt 
Graniczny 

Stanowisko: 
Markocice 

Stanowisko: 
Bogatynia 

1 pstrąg potokowy 
Salmo trutta m. fario 

x x x x x 

2 śliz 
Barbatula barbatula 

x x x  x 

3 kiełb 
Gobio gobio 

x x x  x 

4 strzebla potokowa 
Phoxinus phoxinus 

x x x  x 

5 płoć 
Rutilus rutilus 

    x 

6 kleń 
Leuciscus cephalus 

x x x  x 

7 jelec 
Leuciscus leuciscus 

x x   x 

8 okoń 
Perca fluviatilis 

x    x 

9 ciernik 
Gasterosteus aculea-

tus 
x x x  x 

Źródło: opracowanie własne  

Ichtiofauna terenu objętego inwentaryzacją jest uboga zarówno pod względem liczby gatunków ryb jak 

i liczebności poszczególnych taksonów. Na dwóch stanowiskach (Nysa Łużycka w Bogatyni oraz Mie-

dzianka w Bogatyni) odnotowano nietypowe dla siedliska gatunki ryb, czyli okonia i płoć. Niska liczebność 

tych gatunków (pojedyncze osobniki) nie stanowi zagrożenia dla ogólnej struktury ichtiofauny. Są to ryby 

najprawdopodobniej migrujące z niżej położonych odcinków Nysy Łużyckiej. 

Na terenie objętym inwentaryzacją największym zagrożeniem dla bytujących tu gatunków ryb są zmiany 

morfologiczne rzek (zmiany przebiegu koryta, regulacja, budowa budowli poprzecznych), które powodują 

silne zubożenie siedlisk, a także w przypadku zabudowy poprzecznej stanowią skuteczną przeszkodę mi-

gracyjną. Ze względu na niską atrakcyjność wód praktycznie pomijalne znaczenie ma presja wędkarska 

i turystyczna. 
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4.10.6. Płazy 

W trakcie inwentaryzacji miejsc występowania płazów i gadów wykazano co najmniej 11 gatunków płazów 

oraz 5 gatunków gadów. 

Tabela 63 Zinwentaryzowane chronione gatunki płazów i gadów 

Lp. Gatunek 
Status 

ochronny w 
Polsce19 

Wykaz stanowisk 

1 
Żaba trawna 

Rana temporaria 
ochrona czę-

ściowa 

− Wigancice Żytawskie – stawy w lesie na S, znaleziono kilka złóż skrzeku w 
rowie przy stawie i obserwowano migrujące pojedyncze osobniki 

− Bogatynia – stawki w lesie na N, godowisko ponad 100 os. i liczne złoża 
skrzeku 

− Kopaczów – staw z zadrzewieniu na NW, miejsce rozrodu ok. 20 osobni-
ków, kilkanaście złóż skrzeku 

− Trzciniec – drobne stawki w lesie na NW, obserwowano około 40 godują-
cych osobników i kilka złóż skrzeku 

− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 
od centrum miasta, 25 dorosłych osobników odłowionych w 3 okresowych 
niewielkich zbiornikach oraz ponad 100 kijanek 

− Trzciniec – drobne stawki w lesie na N, 5 odłowionych dorosłych osobni-
ków i ponad 50 kijanek 

− Porajów – zadrzewienie na obrzeżu miejscowości w SE części wsi, doro-
słych, 12 os. młodocianych 

− Porajów – zadrzewienie na W, 4 os. dorosłe 
− Porajów – zadrzewienie na S, 2 os. dorosłe 
− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 9 os. dorosłych, 20 os. młodocianych 
− Kopaczów – zadrzewienie nad potokiem na S, 6 os. dorosłych 
− Sieniawka – tereny ruderalne na obrzeżu wyrobiska na NE, 1 os. dorosły 
− Turoszów – zadrzewienie nad Nysą Łużycką na SW, 4 os. dorosłe 
− Michalovice – staw w zadrzewieniu na NW, około 30 godujących osobni-

ków i kilka złóż skrzeku 
− Višňová – droga we wsi, dwa rozjechane osobniki 
− Heřmanice – zalane i zarośnięte wyrobiska na NW, stwierdzono 250 godu-

jących osobników i kilkadziesiąt złóż skrzeku 
− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-

tymi bajorkami, stwierdzono ponad 1000 kijanek w licznych drobnych 
zbiornikach 

− Hrádek nad Nisou – zadrzewienia i zalew na NW, 12 os. dorosłych, 3 os. 
młodociane 

− Kunratice – staw pod lasem na W, 8 os. dorosłych, 20 os. młodocianych 
− Kunratice – rozległy las na W, 3 os. dorosłe 
− Zittau – łąki na Nysą Łużycką na NE, 6 migrujących osobników na łąkach 

i w zaroślach 
− Hirschfelde – staw na E, 5 godujących osobników i pojedyncze złoża 

skrzeku 
− Rosenthal – las na W, zaobserwowano 7 migrujących osobników 
− Rosenthal – stawek nad Nysą Łużycką, stwierdzono kilka złoży skrzeku, 

Shlegel – kamienisty, nasłoneczniony brzeg nad Nysą Łużycką na E od SW 
krańca wsi, ponad 150 larw w kałużach przy brzegu 

− Drausendorf – skarpa wału nad Nysą Łużycką na E, 2 martwe osobnik na 
drodze i 1 żywy w roślinności 

− Ratsvorwerk – zadrzewienie nad potokiem na wsch. 2 os. dorosłe 
− Drausendorf – zadrzewienie na płd.-zach. 3 os. dorosłe 

                                                                    
19 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
2014.1348) 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
Załącznik II i IV. 
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Lp. Gatunek 
Status 

ochronny w 
Polsce19 

Wykaz stanowisk 

2 
Żaba mocza-

rowa 
Rana arvalis 

ochrona ści-
sła 

− Rosenthal – skraj lasu na W, zaobserwowano jednego migrującego osob-
nika 

3 
Żaby zielone 

Pelophylax escu-
lenta complex 

ochrona czę-
ściowa 

− Wigancice Żytawskie – stawy w lesie na S, 7 dorosłych osobników i ponad 
20 larw 

− Bogatynia – stawki w lesie na N, 3 odzywające się osobniki 
− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 

od centrum miasta, 25 dorosłych osobników 
− Turów – drobne stawki w lesie na NE, obserwowano 11 dorosłych osobni-

ków 
− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 15 os. dorosłych 
− Kopaczów – zadrzewienie nad potokiem na S, 6 os. dorosłych 
− Heřmanice – zalane i zarośnięte wyrobiska na NW, stwierdzono 20 godu-

jących osobników 
− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-

tymi bajorkami, stwierdzono 6 odzywających się osobników 
− Hrádek nad Nisou – zadrzewienia i zalew na NW, 30 os. dorosłych 
− Kunratice – staw pod lasem na W, 10 os. dorosłych 
− Hirschfelde – staw na E, 10 odzywających się osobników 
− Rosenthal – stawek nad Nysą Łużycką, 12 odzywających się osobników 
− Ratsvorwerk – zadrzewienie nad potokiem na E, 1 os. dorosły 

4 

Ropucha pa-
skówka 

Epidalea cala-
mita 

ochrona ści-
sła 

DS Zał. IV 

− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 
od centrum miasta, 1 odzywający się samiec 

− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-
tymi bajorkami, 3 odzywające się samce 

5 
Ropucha zielona 

Pseudepidalea 
viridis 

ochrona ści-
sła 

DS Zał. IV 

− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 
od centrum miasta, 6 dorosłych osobników odłowionych w 3 okresowych 
niewielkich zbiornikach 

− Sieniawka – tereny ruderalne na obrzeżu wyrobiska na NE, 1 martwy os. 
dorosły 

− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-
tymi bajorkami, stwierdzono ponad 1000 kijanek w licznych drobnych 
zbiornikach 

6 
Ropucha szara 

Bufo bufo 
ochrona czę-

ściowa 

− Wigancice Żytawskie – stawy w lesie na S, obserwowano 4 migrujące 
osobniki przy stawie i 11 godujących w wodzie 

− Bogatynia – stawki w lesie na N, godowisko ponad 30 osobników 
− Porajów – droga przy rowie na E, 8 rozjechanych osobników 
− Wyszków – zbiorniki w lesie na SE od wsi, 3 dorosłe os. i około 300 kijanek 
− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 

od centrum miasta, 12 dorosłych osobników odłowionych w 3 okresowych 
niewielkich zbiornikach oraz ponad 300 kijanek 

− Trzciniec – drobne stawki w lesie na NE, 5 odłowionych dorosłych osobni-
ków i ponad 50 kijanek 

− Porajów – zadrzewienie na obrzeżu miejscowości, w SE, części wsi, 3 os. 
dorosłe 

− Porajów – zadrzewienie na W, 5 os. dorosłych 
− Porajów – zadrzewienie na S, 8 os. dorosłych 
− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 6 os. dorosłych, 30 os. młodocianych 
− Kopaczów – zadrzewienie nad potokiem na S, 2 os. dorosłe 
− Turoszów – zadrzewienie nad Nysą Łużycką na SW, 1 os. dorosły 
− Heřmanice – zalane i zarośnięte wyrobiska na NW, stwierdzono 250 godu-

jących osobników i kilkadziesiąt złóż skrzeku 
− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-

tymi bajorkami, stwierdzono 70 godujących osobników i kilka złoży 
skrzeku 

− Heřmanice – droga w E części wsi, 2 rozjechane osobniki 
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Lp. Gatunek 
Status 

ochronny w 
Polsce19 

Wykaz stanowisk 

− Heřmanice – droga wśród lasów przy granicy na W, 9 rozjechanych osob-
ników 

− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-
tymi bajorkami, stwierdzono ponad 1000 kijanek w licznych drobnych 
zbiornikach 

− Hrádek nad Nisou – zadrzewienia i zalew na SW, 7 os. dorosłych 
− Kunratice – staw pod lasem na W, 4 os. dorosłe, 9 os. młodociane 
− Kunratice – rozległy las na zach, 1 os. dorosły 
− Zittau – łąki na Nysą Łużycką na NE, 3 migrujące osobników na łąkach 

i w zaroślach 
− Hirschfelde – staw na E, 20 godujących osobników 
− Rosenthal – stawek nad Nysą Łużycką, stwierdzono 8 samców i 1 samicę 
− Shlegel – kamienisty, nasłoneczniony brzeg nad Nysą Łużycką na E od SE 

krańca wsi, 6 os. dorosłych oraz około 100 larw w kałużach przy brzegu 
− Drausendorf – skarpa wału nad Nysą Łużycką na E, 1 martwy os. na drodze 
− Ratsvorwerk – zadrzewienie nad potokiem na wsch, 3 os. dorosłe 
− Drausendorf – zadrzewienie na SW, 1 os. dorosły 

8 
Rzekotka 
drzewna 

Hyla arborea 

ochrona ści-
sła 

DS Zał. IV 

− Wyszków – zbiorniki w lesie na SE od wsi, 1 odzywający się samiec 

9 
Traszka grzebie-

niasta 
Triturus cristatus 

ochrona ści-
sła 

DS Zał. II i IV 

− Wyszków – zbiorniki w lesie na SE od wsi, 1 odłowiony dorosły osobnik 
− Bogatynia – stawki w lesie na N, 3 dorosłe schwytane osobniki 
− Michalovice – staw w zadrzewieniu na NW, 4 odłowione osobniki larwalne 

10 
Traszka górska 
Ichthyosaura al-

pestris 

ochrona czę-
ściowa 

− Wyszków – zbiorniki w lesie na SE od wsi, 6 odłowionych dorosłych osob-
ników 

− Bogatynia – stawki w lesie na N, 1 odłowiony dorosły osobnik 
− Trzciniec – drobne stawki w lesie na NE, 3 odłowione dorosłe osobniki 
− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 15 os. młodocianych 
− Michalovice – staw w zadrzewieniu na NW, 2 odłowione dorosłe osobniki 
− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-

tymi bajorkami, 15 godujących w wodzie dorosłych osobników 

11 

Traszka zwy-
czajna 

Lissotriton vul-
garis 

ochrona czę-
ściowa 

− Wigancice Żytawskie – stawy w lesie na S, obserwowano 6 godujących 
osobników 

− Bogatynia – stawki w lesie na N, znaleziono jednego martwego osobnika 
na drodze 

− Kopaczów – staw z zadrzewieniu na NW, odnaleziono 4 godujące os. 
− Trzciniec – drobne stawki w lesie na NE, obserwowano jednego wędrują-

cego osobnika 
− Wyszków – zbiorniki w lesie na SE od wsi, 13 odłowionych dorosłych osob-

ników 
− Bogatynia – stawki w lesie na N, 9 odłowionych dorosłych osobników 
− Trzciniec – drobne stawki w lesie na NE, 12 odłowionych dorosłych osob-

ników 
− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 

od centrum miasta, 20 dorosłych osobników odłowionych w 3 okresowych 
niewielkich zbiornikach 

− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 1 os. dorosły, 12 os. młodocianych 
− Heřmanice – zalane i zarośnięte wyrobiska na NW, stwierdzono 9 godują-

cych osobników 
− Michalovice – staw w zadrzewieniu na NW, 7 odłowionych dorosłych osob-

ników 
− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-

tymi bajorkami, 8 godujących w wodzie dorosłych osobników 
− Kunratice – staw pod lasem na W, 20 os. młodocianych 

12 
Salamandra pla-

mista 
ochrona czę-

ściowa 

− Posada/Turów – rozległy kompleks lasów liściastych ze skałami nad Nysą 
Łużycka, obserwowano pojedynczego, dorosłego osobnika salamandry. 
Według okolicznych mieszkańców są one tu obserwowane regularnie, 
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Lp. Gatunek 
Status 

ochronny w 
Polsce19 

Wykaz stanowisk 

Salamandra sa-
lamandra 

choć nielicznie. Bardzo prawdopodobne jest występowanie także po nie-
mieckiej stronie tego kompleksu leśnego koło Rosenthal, gdzie również 
stwierdzono obecność odpowiednich siedlisk dla tego gatunku 

− Działoszyn – rozległy kompleks lasów liściastych ze skałami nad Nysą Łu-
życka, obserwowano 2 dorosłe osobniki salamandry plamistej w dolinie 
potoku 2,3 km na W od południowego krańca Działoszyna. Według oko-
licznych mieszkańców są one tu obserwowane regularnie, choć nielicznie 

− Shlegel – potwierdzono obecność tego gatunku w kompleksie lasów liścia-
stych nad Nysą Łużycką na E od wsi, stwierdzono tu obecność 1 osobnika 

Źródło: opracowanie własne  

Duża liczba stwierdzonych gatunków i stanowisk nakazuje uznać badany teren za bogaty i zróżnicowany 

pod względem herpetofauny, w przeciwieństwie do jego umiarkowanej wartości w zakresie innych grup 

systematycznych świata zwierzęcego. 

4.10.7. Gady 

W trakcie inwentaryzacji miejsc występowania gadów wykazano występowanie 5 gatunków 

Tabela 64. Zinwentaryzowane chronione gatunki gadów 

Lp. Gatunek 
Status 

ochronny 
w Polsce20 

Wykaz stanowisk: 

1 
Żmija zyg-
zakowata 

Vipera berus 

ochrona 
częściowa 

− Bogatynia – sucha skarpa na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE 
od centrum miasta, 1 młodociany osobnik 

− Białopole – suchy skraj lasu ok, 1 km na NWW od wsi, 1 młodociany osobnik 
wygrzewający się w trawie 

− Porajów – zadrzewienie na S, 1 os. dorosły 
− Heřmanice – szosa w lesie na zach, krańcu wsi przy granicy państwowej, 1 

dorosły rozjechany przez samochód osobnik 
− Kunratice – staw pod lasem na W, 1 os. dorosły 
− Kunratice – rozległy las na W, 1 os. dorosły 
− Shlegel – kompleks lasów liściastych nad Nysą Łużycką na E od wsi, stwier-

dzono tu obecność 1 osobnika 

2 
Zaskroniec 
zwyczajny 

Natrix natrix 

ochrona 
częściowa 

− Bogatynia – zbiorniki na zarastającym obszarze wyrobiska kopalni na NE od 
centrum miasta, 1 dorosły osobnik 

− Wolanów – las nad potokiem w NE części wsi, 1 dorosły i 1 młodociany os. 
− Działoszyn – zbiornik Zatonie 1 km na S od płd. krańca wsi, łącznie 5 doro-

słych osobników na brzegach 
− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 2 os. młodociane 
− Kopaczów – zadrzewienie nad potokiem na S, 1 os. dorosły 
Czechy: 
− Heřmanice – potok wśród łąk i zadrzewień w SW części wsi, 1 spłoszony 

osobnik 
− Hrádek nad Nisou – zadrzewienia i zalew na SW, 12 os. dorosłych, 2 os. do-

rosłe 
− Kunratice – staw pod lasem na zach, 1 os. dorosły 
− Shlegel – kamienisty, nasłoneczniony brzeg nad Nysą Łużycką na E od SE, 

krańca wsi, 1 osobnik na brzegu rzeki 

                                                                    
20 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
2014.1348) 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
Załącznik II i IV. 
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Lp. Gatunek 
Status 

ochronny 
w Polsce20 

Wykaz stanowisk: 

− Ratsvorwerk – zadrzewienie nad potokiem na wsch, 1 os. dorosły 

3 

Padalec 
zwyczajny 

Anguis fragi-
lis 

ochrona 
częściowa 

− Zatonie – droga na skraju lasu, 1 wygrzewający się osobnik 
− Wigancice Żytawskie – droga w lesie na S, 2 rozjechane młodociane osobniki 
− Bogatynia – stawki w lesie na N, 1 osobnik znaleziony pod kamieniem 
− Trzciniec – skraj lasu na N, 1 obserwowany dorosły osobnik 
− Bogatynia – pobocze drogi na obszarze wyrobiska kopalni na NE od centrum 

miasta, wygrzewający się 1 dorosły osobnik 
− Białopole – suchy skraj lasu ok, 1,5 km na W od wsi, 3 osobniki ukryte pod 

kamieniem na skraju lasu 
− Trzciniec – droga leśna w lesie mieszanym 0,5 km na N od wsi, martwy, roz-

jechany osobnik na drodze 
− Porajów – zadrzewienie na obrzeżu miejscowości, w SE części wsi, 1 os. do-

rosły 
− Porajów – zadrzewienie na W, 2 os. dorosłe 
− Porajów – zadrzewienie na S, 1 os. dorosły 
− Turoszów – zadrzewienie nad Nysą Łużycką na SW, 1 os. dorosły 
− Višňová – droga w zadrzewieniu na granicy, 1 wygrzewający się osobnik 
− Višňová – las przy granicy państwa 0,25 km na NW od wsi, 1 wygrzewający 

się osobnik oraz 1 młodociany znaleziony pod kłodą drzewa 
− Hrádek nad Nisou – zadrzewienia i zalew na SW, 1 os. dorosły 
− Kunratice – staw pod lasem na W, 1 martwy os. dorosły na drodze 
− Rosenthal – las na W, zaobserwowano dwa osobniki pod spróchniałym 

pniem 
− Shlegel – las na E, zaobserwowano 3 osobniki wzdłuż skraju lasu 

4 

Jaszczurka 
zwinka 

Lacerta agi-
lis 

ochrona 
częściowa 
DS Zał. IV 

− Działoszyn – nieużytki na SE, 4 obserwowane osobniki dorosłe i młodociane 
− Kopaczów – sucha skarpa na E skraju wsi, 1 obserwowany osobnik 
− Trzciniec – skarpa przy Nysie Łużyckiej na W, 1 obserwowany osobnik 
− Bogatynia – pobocza drogi, skarpy i zwałowiska na terenie wyrobiska kopalni 

na NE od centrum miasta, 5 obserwowanych osobników 
− Białopole – suchy skraj lasu ok, 1,5 km na W od wsi, 1 spłoszony osobnik 
− Wolanów – las nad potokiem w NE części wsi, 1 dorosły i 1 młodociany osob-

nik 
− Porajów – skraj zadrzewienia na obrzeżu miejscowości, w SE części wsi, 1 os. 

dorosły 
− Porajów – skraj na W, 2 os. dorosłe 
− Porajów – tereny ruderalne w zadrzewieniu na S, 4 os. dorosłe 
− Sieniawka – tereny ruderalne na obrzeżu wyrobiska na SE, 3 os. dorosłe 
− Heřmanice – droga przy lesie na W, 1 martwy osobnik 
− Višňová – las przy granicy państwa 0,25 km na NW od wsi, 1 wygrzewający 

się osobnik oraz 1 młodociany znaleziony pod kłodą drzewa 
− Víska – torowisko linii kolejowej na skraju lasu na W od wsi, 6 wygrzewają-

cych się osobników 
− Kunratice – droga przy stawie pod lasem na W, 8 os. dorosłych, 1 os. dorosły 
− Rosenthal – nasłoneczniony kamienisty brzeg nad Nysą Łużycką na NE, 1 ob-

serwowany osobnik 
− Drausendorf – skraj lasu na N, 1 wygrzewający się osobnik 
− Shlegel – kamienisty, nasłoneczniony brzeg nad Nysą Łużycką na E od SE 

krańca wsi, 1 wygrzewający się osobnik 
− Drausendorf – skarpa wału nad Nysą Łużycką na E, 2 obserwowane osobniki 
− Drausendorf – skraj zadrzewienie na SW, 1 os. dorosły 

17 

Jaszczurka 
żyworodna 

Zootoca 
vivipara 

ochrona 
częściowa 

− Działoszyn – skraj lasu na W, 5 obserwowanych dorosłych osobników 
− Działoszyn - droga na skraju lasu na NE, 1 obserwowany osobnik 
− Działoszyn – zbiornik Zatonie 1 km na S od płd. krańca wsi, 1 dorosły osobnik 

wygrzewający się na pniu w zaroślach na brzegu 
− Trzciniec – droga leśna w lesie mieszanym 0,5 km na N od wsi, 4 osobniki 

wygrzewające się na poboczach drogi 
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Lp. Gatunek 
Status 

ochronny 
w Polsce20 

Wykaz stanowisk: 

− Bogatynia – pobocze drogi, skarpy i zarośla na obszarze wyrobiska kopalni 
na NE od centrum miasta, łącznie ponad 15 osobników 

− Białopole – suchy skraj lasu ok, 1,5 km na W od wsi, 1 osobnik spłoszony w 
roślinności na skraju lasu 

− Porajów – zadrzewienie na obrzeżu miejscowości, w SE części wsi, 3 os. dor 
− Porajów – zadrzewienie na W, 1 os. dorosły 
− Porajów – zadrzewienie na S, 6 os. dorosłych 
− Porajów – staw w zadrzewieniu na S, 1 os. dorosły 
− Václavice – duże czynne wyrobisko piasku z licznymi otwartymi i zarośnię-

tymi bajorkami, kilkanaście osobników na zarośniętych zwałowiskach na 
obrzeżach 

− Heřmanice – szosa w lesie na W krańcu wsi przy granicy państwowej, 4 osob-
niki w zaroślach przy drodze 

− Hrádek nad Nisou – zadrzewienia i zalew na SW, 2 os. dorosłe, 1 os. młodo-
ciany 

− Kunratice – staw pod lasem na W, 4 os. dorosłe 
− Kunratice – rozległy las na W, 13 os. dorosłych 
− Rosenthal – nasłoneczniony kamienisty brzeg nad Nysą Łużycką na NE, trzy 

obserwowane osobniki 
− Zittau – zadrzewienia przy stawach na S, 1 obserwowany osobnik 
− Shlegel – kamienisty, nasłoneczniony brzeg nad Nysą Łużycką na E od płd.-

wsch. krańca wsi, 1 wygrzewający się na pniu osobnik 
Źródło: opracowanie własne  

4.10.8. Ptaki 

Obszar, na którym prowadzono badania terenowe ornitofauny jako całość nie cechuje się wyjątkowymi 

walorami, jednak posiada również swoją specyfikę wyróżniającą go na tle regionu. Siedliska reprezento-

wane to w zdecydowanej przewadze tereny otwarte o charakterze rolniczym, niemniej jednak występują 

również obszary leśne o różnej strukturze wiekowej i składzie gatunkowym. Za siedliska istotne należy 

uznać lasy w dolinie Nysy Łużyckiej między Trzcińcem a Posadą. 

Ornitofauna tego obszaru posiada kilka cech wyróżniających. Najrzadszymi elementami wykazanego ze-

społu ptaków są kania ruda, kania czarna oraz sóweczka. Znaczną część stanowią gatunki średnio liczne 

takie jak bąk, kobuz, żuraw, derkacz, dzięcioł zielonosiwy i dzięcioł średni. Ich obecność na badanym tere-

nie podnosi jego ogólną wartość równocześnie, jednak są to gatunki stwierdzane w wielu innych miejscach 

kraju i regionu. 

 

Tabela 65 Zinwentaryzowane chronione gatunki ptaków 

Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce21 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

1 Czapla siwa  
Ardea cinerea 

ochrona  
częściowa 

Gatunek ten występuje na całym badanym terenie w okresie po-
zalęgowym jednak nie tworzy koncentracji. Stwierdzenia dotyczą 
zwykle pojedynczych ptaków. 

                                                                    
21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
2014.1348) i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzi-
kiego ptactwa 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce21 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

2 Bocian biały  
Ciconia ciconia 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

W Czechach gatunek został stwierdzony na jednym stanowisku 
we wsi Višňová gdzie znajdują się dwa gniazda. Jedno z nich jest 
zajęte, drugie natomiast opuszczone. 

3 Łabędź niemy  
Cygnus olor 

ochrona ścisła Stwierdzono lęgi na niewielkim śródpolnym stawie koło Jasnej 
Góry. 

4 Krzyżówka  
Anas platyrhynchos 

 Gatunek stosunkowo liczny i stwierdzany regularnie zarówno 
w okresie lęgowym jak i poza nim. Stałymi miejscami jego wystę-
powania są zbiornik Zatonie, staw k. Jasnej Góry, staw k. Opolna 
Zdroju. 

5 Rybołów  
Pandion haliaetus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

Gniazduje na południe od Radomierzyc poza obszarem badań, 
w sezonie lęgowym żerują na zbiorniku Zatonie. 

6 Błotniak stawowy  
Circus aeruginosus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

Prawdopodobne terytorium lęgowe stwierdzono we wschodniej 
części zbiornika Witka, kolejne w rejonie Posady. Na terenie 
Czech obserwowany jest przede wszystkim w dolinie Smédy, 
a na terenach przygranicznych Niemiec w pobliżu wsi Ostritz. Po-
jedyncze żerujące ptaki obserwowano również na terenach rolni-
czych w rejonie. 

7 Błotniak zbożowy  
Circus cyaneus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

Stwierdzany sporadycznie w krajobrazie rolniczym. Był obserwo-
wany jedynie raz na polach koło Jasnej Góry. 

8 Kania ruda  
Milvus milvus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

W okresie lęgowym pojedyncze ptaki obserwowano w rejonie 
Działoszyna. Nie stwierdzono tego gatunku na przygranicznych 
terenach Niemiec i Czech. 

9 Kania czarna 
Milvus migrans 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

W granicach obszaru badań stwierdzono ten gatunek tylko na 
dwóch stanowiskach w Czechach, koło wsi Horni Vitkov oraz 
Višňová. 

10 Jastrząb  
Accipiter gentilis 

ochrona ścisła Gatunek stwierdzony w okresie jesiennym w dwóch lokalizacjach 
(Działoszyn, Vysoky), przy czym mogą to być osobniki lęgnące 
się na tym terenie. 

11 Krogulec  
Accipiter nisus 

ochrona ścisła W sezonie lęgowym nieliczny, stwierdzony tylko na jednym sta-
nowisku niedaleko niemieckiej wsi Drausendorf. W okresie mi-
gracji jesiennej jest stosunkowo liczny. 

12 Myszołów  
Buteo buteo 

ochrona ścisła W okresie lęgów stwierdzany na całym obszarze, w okresie poza-
lęgowym najliczniejszy ptak szponiasty. Wykaz stanowisk: 
− na wschód od Jasnej Góry, 
− na południe od Białopola, 
− na zachód od Działoszyna, 
− na północ od Wolanowa. 

13 Trzmielojad  
Pernis apivorus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

W okresie migracji jesiennej nad badanym terenem przelatują 
pojedyncze osobniki nie tworzące koncentracji. 

14 Pustułka  
Falco tinnunculus 

ochrona ścisła Ptaki polujące stwierdza się w wielu miejscach krajobrazu rolni-
czego, jednak wykazano tylko trzy zajęte terytoria lęgowe tj. 
Działoszyn, Trzciniec i Bogatynia. Zarówno w Czechach jak i 
w Niemczech stwierdzono po jednym stanowisku (tereny 
otwarte przyległe do miejscowości Višňová, tereny otwarte przy-
ległe do miejscowości Drausendorf). 

15 Żuraw  
Grus grus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

Jedna para stwierdzona na północ od Bogatyni w obrębie hałdy 
pokopalnianej. W okresie polęgowym nie obserwowany. 

16 Derkacz  
Crex crex 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

Zajęte terytorium tego gatunku stwierdzono koło Białopola (1 sa-
miec) i Jasnej Góry (2 samce). 

17 Czajka  
Vanellus vanellus 

ochrona ścisła Mimo wielu odpowiednich siedlisk nie stwierdzono lęgów tego 
gatunku, również nieliczny w okresie pozalęgowym. 

18 Grzywacz  
Columba palumbus 

 Pospolity gatunek - w okresie migracji jesiennej przelatuje nad 
badanym terenem w stadach liczących do 50 osobników. Żeruje 
w grupach do 20 osobników. 

19 Sóweczka  
Glaucidium passerinum 

ochrona ścisła Na zachód od Działoszyna, w przełomowym fragmencie Nysy Łu-
życkiej udało się wyznaczyć jedno terytorium lęgowe. 

20 Dzięcioł zielonosiwy  
Picus canus 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

2-3 pary zajmują tereny na zachód od Działoszyna, w przełomo-
wym fragmencie Nysy Łużyckiej. 

21 Dzięcioł średni  
Dendrocopos medius 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

1-2 pary zajmują tereny na zachód od Działoszyna, w przełomo-
wym fragmencie Nysy Łużyckiej. 
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Lp. Nazwa gatunkowa 
Status ochronny 

w Polsce21 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

22 Lerka  
Lullula arborea 

ochrona ścisła Stwierdzono pięć par lęgowych, gniazdujących w nasłonecznio-
nych powierzchniach z odkrytą ziemią, żwirem i rzadką roślinno-
ścią wysoką – na płn. od Opolna-Zdroju i Białopola, na zach. od 
Bogatyni i na zachodnich krawędziach pola wydobywczego. 

23 Białorzytka  
Oenanthe oenanthe 

ochrona ścisła Napotkany w płn. części pola wydobywczego, gdzie stwierdzono 
dwie pary. 

24 Gąsiorek  
Lanius collurio 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

Gatunek liczny występujący na całym obszarze w liczbie co naj-
mniej 30-40 par. Gatunek stwierdzono również na terenie Czech 
i Niemiec jednak w mniejszej liczbie w szczególności po stronie 
niemieckiej. 

25 Szpak  
Sturnus vulgaris 

ochrona ścisła Gatunek rozpowszechniony w krajobrazie rolniczym, większość 
stwierdzeń to niewielkie grupy 10-15 osobników. 

26 Zimorodek  
Alcedo atthis 

ochrona ścisła 
DP zał. I 

W granicach kraju pojedyncze ptaki obserwowano na zbiorniku 
Zatonie i stawach w okolicach Trzcińca, w Niemczech natomiast 
w dolinie Nysy Łużyckiej w pobliżu Rosenthal. 

Źródło: opracowanie własne  

4.10.9. Nietoperze 

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono obecność co najmniej 12 gatunków nietoperzy. 

Są to głównie gatunki występujące stosunkowo licznie na terenie całego Dolnego Śląska. Stwierdzony 

skład gatunkowy i częstość występowania pozwalają scharakteryzować ten obszar jako przeciętny pod 

względem chiropterologicznym w porównaniu do innych rejonów tej części Polski. Elementem wyróżnia-

jącym się jest tutaj dolina Nysy Łużyckiej oraz fragmenty leśne w południowej i wschodniej części bada-

nego obszaru. Stwierdzono tutaj zarówno najwięcej gatunków i schronień nietoperzy, jak i obserwowano 

w ich otoczeniu największą aktywność żerujących osobników. Mimo, iż były to głównie gatunki synantro-

pijne, to jednak ich obecność jest uzależniona od bazy pokarmowej, którą z kolei zapewniają obszary leśne. 

Bardzo dużo stwierdzeń odnotowano również w parkach miejskich, które stanowią nieliczne w tym rejonie 

fragmenty starodrzewi. Do najcenniejszych stwierdzonych gatunków należą nocek duży i mopek, które 

są ujęte w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej oraz borowiaczek, wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt. Nie udało się potwierdzić obecności mroczka posrebrzanego, który był obserwowany we wcze-

śniejszych latach w Bogatyni i Zgorzelcu. 
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Tabela 66 Zinwentaryzowane gatunki nietoperzy 

                                                                    
22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
2014.1348) 
Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 
Załącznik II i IV. 

Lp. 
Nazwa gatun-

kowa 

Status 
ochronny w 

Polsce22 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

1 Nocek duży  
Myotis myotis 

ochrona ścisła 
DS zał. II i IV 

Stwierdzono tylko jedno schronienie pojedynczych osobników, zlokalizo-
wane w budynku w Bogatyni (Bogatynia Trzciniec – strych budynku na 
ul. Słonecznej 9 - schronienie dzienne 1-2 os.), w bezpośrednim sąsiedz-
twie doliny Nysy Łużyckiej. Nie są znane w tym rejonie kolonie rozrodcze 
ani zimowiska. 

2 Nocek Natterera  
Myotis Nattereri 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

Żerujące osobniki zarejestrowano w lasach wokół Trzcińca, Zatonia oraz 
Jasnej Góry. Nie zlokalizowano schronień kolonii rozrodczych oraz zimo-
wisk. Wykaz stanowisk: 
− Bogatynia – Trzciniec – las w otoczeniu ruin zamku – żerowisko poje-

dynczych os. 
− Bogatynia– Zatonie – las na południe od miejscowości – żerowisko po-

jedynczych os. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
3 Nocek wąsa-

tek/Nocek  
Brandta Myotis 

mystacinus/Myo-
tis brandtii 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

Żerujące osobniki spotykane były na terenie lasów w południowej części 
badanego obszaru. Nie są znane na tym terenie stanowiska kolonii roz-
rodczych, brak też informacji o zimowiskach. Wykaz stanowisk: 
− Białopole, las na południowy zachód od miejscowości – żerowisko po-

jedynczych os. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko pojedynczych os. 
4 Nocek rudy  

Myotis daubento-
nii 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

Pojedyncze osobniki rejestrowane były w lasach oraz nad ciekami i zbior-
nikami wodnymi, na całym obszarze badań. Nad Nysą Łużycką licznie i 
regularnie żerowały na całej długości rzeki, tam też stwierdzona została 
niewielka kolonia rozrodcza - w dziupli drzewa koło ruin zamku Trzciniec. 
Wykaz stanowisk: 
− Białopole, las na południowy zachód od miejscowości – żerowisko po-

jedynczych os. 
− Bogatynia, Trzciniec – dziupla w dębie poniżej ruin zamku – kolonia 

rozrodcza kilkunastu os. 
− Bogatynia, Trzciniec – Nysa Łużycka poniżej ruin zamku – żerowisko 

kilkunastu os. 
− Bogatynia, Turoszów – Nysa Łużycka – żerowisko kilkunastu os. 
− Bogatynia, ul. Kąpielowa –zbiorniki przy ogródkach działkowych – że-

rowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie–zalew przy drodze 352 – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Sieniawka – Nysa Łużycka – żerowisko kilkunastu os. 
− Hrádek nad Nisou(CZ)– zbiornik wodny – żerowisko pojedynczych os. 
− Porajów –las na południe od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Porajów – Nysa Łużycka – żerowisko kilku os. 
− Zittau(DE) – park miejski– żerowisko kilku os. 
− Zittau(DE) – staw i zadrzewienie na południe od miasta – żerowisko 

pojedynczych os. 
5 Mroczek późny  ochrona ścisła 

DS zał. IV 
Żerujące osobniki stwierdzono w dwóch miejscowościach – Bogatyni i 
Sieniawce. Nie udało się potwierdzić rozrodu w tym rejonie.  
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Eptesicus seroti-
nus 

Wykaz stanowisk:  
− Bogatynia, ul. F. Chopina – park miejski – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. J. Zamojskiego – grupa drzew przy rzece Miedziance – 

żerowisko pojedynczych os. 
− Sieniawka – strych budynku wojewódzkiego szpitala – schronienie 

dzienne 1-2 os. 
− Sieniawka – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Sieniawka – dolina Nysy Łużyckiej na północ od miejscowości – żero-

wisko pojedynczych os. 
6 Karlik malutki  

Pipistrellus pi-
pistrellus 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

Obecny na całym badanym obszarze, najczęściej rejestrowany w miej-
scowościach. Zlokalizowano trzy kolonie rozrodcze - dwie w Bogatyni i 
jedną w Sieniawce. Nie są znane z tego terenu zimowiska. 
Wykaz stanowisk: 
− Białopole – las na południe od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Białopole – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – dziupla w drzewie w zadrzewionym od-

cinku – kolonia rozrodcza kilkunastu os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko kilkunastu os. 
− Bogatynia, Zatonie – szczelina w ścianie ruin kościoła – kolonia rozrod-

cza kilkunastu os. 
− Bogatynia, ul. F. Chopina – park miejski – stanowisko godowe. 
− Bogatynia, ul. Białogórska – drzewa wokół kościoła p.w. św. Piotra i 

Pawła – stanowisko godowe. 
− Bogatynia, Zatonie – ujęcie wody – stanowisko godowe. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Parkowa – stanowisko godowe. 
− Bogatynia, ul. Białogórska– drzewa wokół kościoła p.w. św. Piotra i 

Pawła – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. F. Chopina – park miejski – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Bogatynia, Markocice – zadrzewiony odcinek rzeki Miedzianki – żero-

wisko kilkunastu os. 
− Bogatynia, ul. Kąpielowa – zbiorniki przy ogródkach działkowych – że-

rowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. Kurzańska– cmentarz – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – obszar całej miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia, Zatonie – las na południe od miejscowości – żerowisko kilku 

os. 
− Bogatynia, Trzciniec – las przy ruinach zamku – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia, Trzciniec – las przy ruinach zamku – stanowisko godowe w 

dziupli drzewa. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Słoneczna – brzeg Nysy Łużyckiej – żerowi-

sko kilku os. 
− Bogatynia, Turoszów– las na południowy zachód – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Kopaczów – obszar całej miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Działoszyn – obszar całej miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Drausendorf(DE) – lasy wokół miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Drausendorf(DE) – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Jasna Góra – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Jasna Góra – las na południe od miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Hrádek nad Nisou (CZ)– zbiornik wodny i las – żerowisko kilku os. 
− Opolno-Zdrój – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Opolno-Zdrój – las na południe od miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
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− Porajów – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Porajów –las na południe od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Porajów –las na południe od miejscowości – stanowisko godowe w 

dziupli drzewa. 
− Sieniawka – daszek wykuszu w budynku wojewódzkiego szpitala – ko-

lonia rozrodcza kilkunastu os. 
− Sieniawka – skwer pomiędzy budynkami wojewódzkiego szpitala – że-

rowisko kilku os. 
− Sieniawka – dolina Nysy Łużyckiej na północ od miejscowości – żero-

wisko kilku os. 
− Wyszków – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Uhelna (CZ)– las na zachód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Zittau(DE) – park miejski – żerowisko kilku os. 
− Zittau(DE) – park miejski – stanowisko godowe w dziupli drzewa. 
− Zittau(DE) – staw i zadrzewienie na południe od miasta – żerowisko 

kilku os. 
7 Karlik drobny  

Pipistrellus pyg-
maeus 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

Stwierdzany głównie w dolinie Nysy Łużyckiej i w miejscowościach poło-
żonych wzdłuż rzeki, pojedyncze osobniki stwierdzano w Bogatyni i Ja-
snej Górze. Stwierdzenia pochodziły z okresu migracji wiosennej i jesien-
nej, nie odnotowano obecności schronień letnich. Wykaz stanowisk: 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. F. Chopina – park miejski – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Markocice – zadrzewiony odcinek rzeki Miedzianki – żero-

wisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Słoneczna – brzeg Nysy Łużyckiej – żerowi-

sko kilku os. 
− Drausendorf(DE)– lasy wokół miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Hrádek nad Nisou (CZ)– zbiornik wodny i las – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Sieniawka – dolina Nysy Łużyckiej na północ od miejscowości – żero-

wisko kilku os. 
− Zittau(DE) – park miejski – żerowisko kilku os. 
− Zittau(DE) – park miejski – stanowisko godowe. 

8 Karlik większy  
Pipistrellus nathu-

sii 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

W okresie rozrodczym rejestrowany tylko w Bogatyni - na zalesionym od-
cinku potoku Wądolno. W okresie migracji jesiennej gatunek ten pojawiał 
się na większości obszaru, jednak tylko w dolinie Nysy Łużyckiej był licz-
niejszy. Wykaz stanowisk: 
− Białopole – las na południe od miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia, Trzciniec – las przy ruinach zamku – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Słoneczna – brzeg Nysy Łużyckiej – stanowi-

sko godowe 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Słoneczna – brzeg Nysy Łużyckiej – żerowi-

sko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. A. Mickiewicza, skwer – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Drausendorf(DE)– lasy wokół miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Hrádek nad Nisou (CZ)– zbiornik wodny i las – żerowisko pojedynczych 

os. 
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− Opoln-Zdrój – południowa część miejscowości – żerowisko pojedyn-
czych os. 

− Sieniawka – dolina Nysy Łużyckiej na północ od miejscowości – żero-
wisko kilkunastu os. 

− Zittau(DE) – park miejski – żerowisko kilku os. 
9 Borowiaczek  

Nyctalus leisleri 
ochrona ścisła 

DS zał. IV 
Gatunek stwierdzony tylko raz w parku miejskim w Zittau. We wcześniej-
szych latach był również stwierdzany na terenie lasów wzdłuż doliny 
Nysy Łużyckiej. Wykaz stanowisk: 
− Zittau(DE) – park miejski – żerowisko kilku os. 

10 Borowiec wielki  
Nyctalus noctula 

ochrona ścisła 
DS zał. IV 

Najczęściej stwierdzany gatunek, obecny na całym obszarze, jednak 
znacznie liczniejszy w dolinie Nysy Łużyckiej. Dotychczas zlokalizowano 
jedną niewielką kolonię rozrodczą oraz dwa stanowiska godowe. 
Wykaz stanowisk: 
− Białopole – las na południe od miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Białopole – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. Białogórska – drzewa wokół kościoła p.w. św. Piotra i 

Pawła – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. F. Chopina – park miejski – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Bogatynia, Markocice – zadrzewiony odcinek rzeki Miedzianki – żero-

wisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, ul. Kąpielowa - zbiorniki przy ogródkach działkowych – że-

rowisko kilku os. 
− Bogatynia, ul. Gen H. Dąbrowskiego – pola uprawne – żerowisko poje-

dynczych os. 
− Bogatynia, ul. Zgorzelecka – rzeka Miedzianka – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Bogatynia, ul. Kurzańska - cmentarz – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Bogatynia, Zatonie – las na południe od miejscowości – żerowisko po-

jedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – hałda – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia, Zatonie – zbiornik wodny – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Trzciniec – las przy ruinach zamku – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia, Trzciniec – dziupla w drzewie na brzegu Nysy Łużyckiej – 

stanowisko godowe. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Słoneczna – brzeg Nysy Łużyckiej – żerowi-

sko kilku os. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Parkowa – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Turoszów, ul. Młodych Energetyków – żerowisko kilku os. 
− Kopaczów – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Działoszyn – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Działoszyn – pola uprawne na wschód od miejscowości – żerowisko po-

jedynczych os. 
− Drausendorf(DE) – lasy wokół miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Drausendorf(DE) – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Jasna Góra –dziupla w drzewie w południowej części miejscowości – 

kolonia rozrodcza kilkunastu os. 
− Jasna Góra – dziupla w drzewie w centralnej części miejscowości – sta-

nowisko godowe. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Jasna Góra – północna część miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Hrádek nad Nisou (CZ)– zbiornik wodny i las – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Opolno-Zdrój – południowa część miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
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Źródło: opracowanie własne  

  

− Opolno-Zdrój – las na południe od miejscowości – żerowisko pojedyn-
czych os. 

− Porajów – brzeg Nysy Łużyckiej – żerowisko pojedynczych os. 
− Porajów – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Porajów –las na południe od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Sieniawka – obszar całej miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Sieniawka – dolina Nysy Łużyckiej na północ od miejscowości – żero-

wisko kilkunastu os. 
− Wyszków – obszar całej miejscowości – żerowisko pojedynczych os. 
− Zittau(DE) – park miejski – żerowisko pojedynczych os. 
− Zittau(DE) – Nysa Łużycka – żerowisko kilku os. 
− Zittau(DE) – zadrzewienie na południe od miasta – żerowisko pojedyn-

czych os. 
11 Gacek brunatny  

Plecotus auritus 
ochrona ścisła 

DS zał. IV 
Zlokalizowano dwa schronienia letnie znajdujące się w budynkach – w 
Bogatyni i Opolnie-Zdroju. Zakłada się, że wykorzystuje on obecne na 
badanym obszarze lasy jako żerowiska. W rejonie tym nie ma znanych zi-
mowisk. Wykaz stanowisk: 
− Bogatynia, ul. Kurzańska – strych kościoła – schronienie dzienne 1-2 

os. 

− Opolno-Zdrój – wieża kościoła – schronienie dzienne 1-2 os. 
12 Mopek  

Barbastella bar-
bastellus 

ochrona ścisła 
DS zał. II i IV 

Mopka stwierdzono tylko w lasach w południowej części badanego ob-
szaru oraz w lasach w północnej części Bogatyni – można jednak zakła-
dać stałą obecność niewielkiej populacji. Nie stwierdzono zimowisk 
mopka. Wykaz stanowisk: 
− Białopole – las na południe od miejscowości – żerowisko kilku os. 
− Bogatynia, potok Wądolno – zadrzewiony odcinek potoku na południe 

od Bogatyni – żerowisko pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – zadrzewienie przy ruinach kościoła – żerowisko 

pojedynczych os. 
− Bogatynia, Zatonie – las na południe od miejscowości – żerowisko kilku 

os. 
− Bogatynia, Trzciniec – las w okolicach ruin zamku – żerowisko poje-

dynczych os. 
− Jasna Góra – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedynczych 

os. 
− Opolno-Zdrój – las na wschód od miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
− Opolno-Zdrój – las na południe od miejscowości – żerowisko pojedyn-

czych os. 
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4.10.10. Ssaki z wyłączeniem nietoperzy 

Podczas przeprowadzonych badań stwierdzono obecność 10 gatunków ssaków (z wyłączeniem nietope-

rzy) na obszarze prowadzonej inwentaryzacji. W większości są to przedstawiciele gatunków pospolitych 

bądź też powszechnie występujących (szeroko rozprzestrzenionych) na terenie kraju. 

Lista stwierdzonych gatunków prawdopodobnie nie jest pełna. Niska łowność drobnych ssaków obserwo-

wana przez cały okres badań mogła mieć wpływ na brak stwierdzeń niektórych gatunków w odłowach, 

takich jak badylarka czy rzęsorek rzeczek, których występowanie na badanym terenie jest wysoko praw-

dopodobne. Nie udało się potwierdzić również obecności orzesznicy i popielicy na badanym terenie. 

Tabela 67. Zinwentaryzowane chronione gatunki ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) 

Lp. 
Nazwa gatun-

kowa 

Status 
ochronny w 

Polsce23 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

1 Ryjówka aksa-
mitna  

Sorex araneus 

ochrona  
częściowa 

Gatunek prawdopodobnie pospolity na całym badanym terenie. Wykazany 
na większości powierzchni odłownych (odnotowana na 7 stanowiskach): 
− las nad potokiem Przepiórka, 
− w lesie na zachód od Białopola, 
− nad Nysą Łużycką na zachód od Działoszyna, 
− las bukowy k. Hermanic, 
− las liściasty k. Opolna-Zdrój, 
− łąka koło Markocic, 
− Turoszów - skraj lasu przy drodze nr 352. 

2 Ryjówka ma-
lutka  

Sorex minutus 

ochrona  
częściowa 

Gatunek prawdopodobnie pospolity na całym badanym terenie. Odnoto-
wywany na 3 stanowiskach, głównie w sąsiedztwie zadrzewień i w siedli-
skach nadwodnych: 
− w lesie nad potokiem Przepiórka, 
− las liściasty k. Opolna-Zdrój, 
− łąka koło Markocic. 

3 Kret  
Talpa europaea 

ochrona  
częściowa 

Obecność kopców odnotowano praktycznie na całym badanym terenie, na 
większość tutejszych siedlisk otwartych (na 8 stanowiskach). 
Stanowiska z 2015 r. 
− łąka koło Markocic, 
− Wyszków, martwy na drodze, 
− Działoszyn, martwy os. na drodze lokalnej, 
− łąki koło Opolna-Zdrój, 
− okolice Kopaczowa, 
− tereny otwarte między Wigancicami Żytawskimi i Višňovą, 
− okolice Heřmanic, 
− okolice Vaclavic. 
Stanowiska z 2018 r. 
− stanowisko na wschód od Bogatyni. 

4 Jeż zachodni 
/wschodni  

Erinaceus euro-
paeus/roumani-

cus 

ochrona  
częściowa 

Prawdopodobnie stosunkowo pospolity na całym badanym terenie. Jedyne 
stwierdzenia dotyczą martwych osobników znajdowanych na drogach lo-
kalnych: 
− Działoszyn - droga wojewódzka 352, martwy osobnik; 
− Turów - droga wojewódzka 354, martwy osobnik; 

− Opolno-Zdrój - droga lokalna, martwy osobnik. 
5 Mysz zaro-

ślowa  
Apodemus sy-

lvaticus 

ochrona  
częściowa 

Gatunek wykazywany stosunkowo nielicznie na inwentaryzowanym tere-
nie. Jego obecność odnotowano na 2 powierzchniach odłownych: 
− Opolno-Zdrój - łąka, 
− Markocice - Hermanice,  granica państwa. Siedlisko - las bukowy, 
− Działoszyn: Siedlisko - zbiornik wodny, skraj lasu. 

                                                                    
23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 
2014.1348) i Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 
fauny i flory. Załącznik II i IV. 
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Lp. 
Nazwa gatun-

kowa 

Status 
ochronny w 

Polsce23 
Występowanie w obszarze inwentaryzacji 

6 Karczownik 
ziemno-

wodny/mniej-
szy  

Arvicola amphi-
bius/scherman 

ochrona  
częściowa 

Ślady gatunku odnotowane nad większością cieków i zbiorników wodnych 
w obrębie badanego obszaru (nie odłowiono jednak żadnego osobnika): 
− nad Bystrzykiem na wschód od Bogatyni, 
− potok Okleśna na wschód od Wyszkowa, 
− potok Wądolno na zachód od Jasnej Góry (przy granicy polsko-czeskiej) 
− nad lewobrzeżnym dopływem Miedzianki, na południe od Markocic, 
− Oldřichovský potok koło Kopaczowa, 
− Višňnovský Potok między Wigancicami Żytawskimi i Višňovą, 
− potok Oleška koło Heřmanic, 
− Smĕdá koło miejscowości Víska. 

7 Wiewiórka po-
spolita  

Sciurus vulgaris 

ochrona  
częściowa 

Gatunek odnotowywany na całym badanym terenie, głównie w na terenie 
większych kompleksów leśnych, sporadycznie również wśród niewielkich 
zadrzewień (na 7 stanowiskach). 
Stanowiska z 2015 r. 
− las koło Heřmanic, 
− kompleks leśny na wschód od Bogatyni, 
− kompleks leśny nad Nysą Łużycką, okolice Turowa i Rosenthal, 
− lasy na południe od Opolna-Zdrój, 
− lasy w okolicy Opolna-Zdrój, 
− zadrzewienia w Wigancicach Żytawskich 
− lasy na zachód od miejscowości Kunratice. 
Stanowiska z 2018 r. 
− Las w sąsiedztwie zbiornika Zatonie, 
− Las na wschód od Bogatyni. 

8 Łasica  
Mustela nivalis 

ochrona  
częściowa 

Ślady gatunku odnotowane nad większością cieków i zbiorników wodnych, 
nie odnotowana jednak na żadnej powierzchni odłownej. 
Stanowiska z 2015 r. 
− potok Oleška koło Heřmanic, 
− potok Smĕdá koło miejscowości Víska, 
− Nysa Łużycka k. Turowa, 
− okolice Wyszkowa, 
− potok Kemmlitzbach k. Rosenthal. 
Stanowiska z 2018 r. 
− Okolice Turowa, Nysa Łużycka. 

9 Gronostaj  
Mustela ermi-

nea 

ochrona  
częściowa 

Ślady gatunku odnotowane nad większością cieków i zbiorników wodnych, 
nie odnotowany jednak na żadnej powierzchni odłownej. 
Stanowiska z 2015 r. 
− Potok niedaleko Wrociszowa Dolnego, 
− Potok Oleška koło Heřmanic, 
− Smĕdá koło miejscowości Víska. 
Stanowiska z 2018 r. 
− Las na wschód od Bogatyni. 

10 Wydra  
Lutra lutra 

ochrona  
częściowa 

DS zał. II i IV 

Ślady gatunku odnotowane nad większością cieków i zbiorników wodnych. 
Stanowiska z 2015 r. 
− Ślady bytowania wzdłuż całego odcinka Nysy Łużyckiej od Ostriz po Bílý 

Kostel nad Nisou, 
− Višňnovský Potok między Wigancicami Żytawskimi i Višňovą, 
− Potok Oleška koło Heřmanic, 
− Smĕdá koło miejscowości Víska, 
− Zbiornik Zatonie na południe  od Działoszyna. 
Stanowiska z 2018 r. 
− Niewielki potok na wschód od Bogatyni, 
− Niewielki potok w okolicach Jasnej-Góry, 
− Zbiornik Zatonie na południe od Działoszyna, 
− Nysa Łużycka, okolice Trzcińca, 
− Nysa Łużycka, na północ od Sieniawki. 

 Źródło: opracowanie własne  
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4.11. Krajobraz 

4.11.1. Typy krajobrazów 

W otoczeniu KWB Turów wyróżniono cztery główne typy krajobrazów związanych z różnym sposobem 

użytkowania terenu: 

1. tereny górnicze i pogórnicze, w tym: 

o wyrobisko odkrywkowe; 

o zwałowisko wewnętrzne część zachodnia; 

o zwałowisko wewnętrzne część wschodnia; 

o zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne.  

2. tereny przemysłowe, w tym: 

o budynki i infrastruktura kopalni; 

o elektrownia Turów; 

o obszar dawnej elektrowni Hirschfelde. 

3. tereny osadnicze: 

o tereny zabudowane – Trzciniec Dolny, Zatonie, Bogatynia, Opolno-Zdrój, Kopaczów, Po-

rajów, Sieniawka, obszar podmiejski Zittau (Żytawa); 

o tereny otwarte - pola, łąki, nieużytki. 

4. doliny rzeczne: 

o dolina Nysy Łużyckiej;  

o dolina Jaśnicy (Ślad) wraz ze zbiornikami wodnymi. 

Pod względem historyczno-kulturowym jest to region: 

− dawnych ziem państw niemieckich i ziem polskich pod zaborem pruskim; 

− dawnych ziem państw niemieckich (część Królestwa Prus, część Królestwa Saksonii); 

− Łużyc Górnych (część pruska i część saska); 

− fragment Łużyc Górnych (część saska). 

Więcej informacji o historycznych uwarunkowaniach kulturowej warstwy krajobrazu zawiera Rozdział 

4.13.1.  

4.11.2. Krajobrazy terenów górniczych i pogórniczych 

Obszar wyrobiska odkrywkowego 

Wyrobisko odkrywkowe zajmuje centralną i południową część Kopalni. Dominującą formą użytkowania 

jest tutaj odkrywkowa eksploatacja górnicza wraz z infrastrukturą służącą transportowi węgla i nadkładu 

oraz wewnętrzną siecią drogową. Znajdują się tu również antropogeniczne zbiorniki wodne. Obszar w ca-

łości jest przekształcony w wyniku działalności górniczej, brak tu roślinności lub występuje na obrzeżach 

odkrywki w formie zbiorowisk ruderalnych. 

Rozplanowanie dawnych terenów zabudowy i agrarnych nie zachowało się. Podobnie sieć drogowa i ele-

menty dawnej topografii.  
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Wyróżniki i akcenty podkreślające cechy krajobrazu górniczego w tym miejscu, to układ przestrzenny ryt-

micznej struktury tarasów kopalni odkrywkowej oraz koparki i zwałowarki widoczne podczas pracy na gór-

nych poziomach wyrobiska.  

Wewnątrz wyrobiska występują rozległe i dalekie powiązania widokowe. Z zewnątrz obszar widoczny jest 

głównie z punktów widokowych oraz dróg zlokalizowanych po południowo-zachodniej i południowej stro-

nie Kopalni.  

Oświetlenie maszyn górniczych i głównych ciągów transportowych powoduje, że charakterystyczne cechy 

tego typu krajobrazu widoczne są również w nocy. 

Fotografia 12 Obszar wyrobiska 

 
Źródło: Zasoby własne  

 

Zwałowisko wewnętrzne część zachodnia 

W części zachodniej i północnej wyrobiska KWB Turów zlokalizowane jest zwałowisko wewnętrzne, 

na którym aktualnie składowany jest materiał skalny z nadkładu. Dominującą formą użytkowania jest tutaj 

przemieszczanie mas ziemnych, kształtowanie zwałowiska wewnętrznego oraz rekultywacja tych jego 

fragmentów, na których zakończono zwałowanie.  

Brak tu roślinności lub występuje ona w formie zbiorowisk ruderalnych, leśnych i zaroślowych w fazie ini-

cjalnej. Lepiej wykształcone zbiorowiska znajdują się w zachodniej części, gdzie znajduje się tzw. filar Nysy 

i od lat prowadzona jest rekultywacja w kierunku leśnym.  
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Rozplanowanie dawnych terenów zabudowy i agrarnych nie zachowało się. Podobnie sieć drogowa i ele-

menty dawnej topografii.  

Wyróżniki i akcenty podkreślające cechy krajobrazu górniczego w tym miejscu, to układ przestrzenny ryt-

micznej struktury tarasów zwałowiska oraz zwałowarki i taśmociągi.  

W obrębie zwałowiska występują rozległe i dalekie powiązania widokowe. Z zewnątrz obszar widoczny 

jest głównie z punktów widokowych oraz dróg zlokalizowanych po zachodniej, południowo-zachodniej 

i południowej stronie Kopalni. W miarę powiększania zwałowiska podczas kontynuacji eksploatacji będzie 

ono stanowić coraz bardziej widoczny element krajobrazu. 

Oświetlenie maszyn górniczych i głównych ciągów transportowych powoduje, że charakterystyczne cechy 

tego typu krajobrazu widoczne są również w nocy. 

Zwałowisko wewnętrzne część wschodnia 

W części wschodniej zwałowiska dominującą formą użytkowania jest prowadzenie rekultywacji, odzysk 

odpadów paleniskowych z Elektrowni oraz innych odpadów. W ramach kontynuacji eksploatacji będzie 

tutaj jeszcze prowadzone zwałowanie wydobytego nadkładu. Obszar został całkowicie przekształcony 

przez działalność człowieka, ukształtowany w formie tarasowej lub pagórkowatej. Mozaikowy układ prze-

strzenny jest pochodną prowadzonych prac rekultywacyjnych. Układ komunikacyjny dostosowany do po-

konywania sporych przewyższeń. Wschodnią granicę terenu wyznacza przebieg obwodnicy nadkładowej 

oraz zlokalizowane wzdłuż niej drogi i ekrany akustyczne. 

Większą część powierzchni zajmują tutaj młode lasy, roślinność zaroślowa oraz zbiorowiska ruderalne. 

Rozplanowanie dawnych terenów zabudowy i agrarnych nie zachowało się. Podobnie sieć drogowa i ele-

menty dawnej topografii.  

Wyróżnikiem krajobrazowym jest mozaikowy układ terenów o różnym stopniu pokrycia młodymi zbioro-

wiskami roślinnymi. Brak jest tutaj szczególnych akcentów.  

Powiązania widokowe wewnątrz obszaru są przypadkowe i wynikają z mozaikowości układu. Prostolinijny 

ciąg widokowy występuje wzdłuż obwodnicy nadkładowej. Z zewnątrz obszar ten nie jest eksponowany. 

Mógłby być widoczny od strony wschodniej, jednak widok ograniczają ekrany akustyczne wzdłuż obwod-

nicy nadkładowej. 
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Fotografia 13 Obszar wschodniej części zwałowiska wewnętrznego poddany rekultywacji 

 
Źródło: Zasoby własne  

 

Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne 

Obszar zwału zewnętrznego KWB Turów zlokalizowany jest między elektrownią Turów i obszarem Kopalni 

(na zachodzie), a granicą państwową z Republiką Czeską (na wschodzie). Dominującą formą użytkowania 

terenu są młode uprawy leśne.  

Obszar jest całkowicie przekształcony przez działalność człowieka, ukształtowany w formy tarasowe. Wy-

stępują tu zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego oraz roślinność leśna i zaroślowa w fazie mło-

docianej.  

Istniejąca wcześniej zabudowa, rozplanowanie terenów agrarnych (typ rozłogu) nie zachowało się, podob-

nie jak sieć drogowa i inne elementy topografii. 

Teren charakteryzuje się czytelną strukturą antropogenicznego ukształtowania terenu. Tarasy zrekulty-

wowanego zwałowiska w większości mają miękkie formy. 

Na całym obszarze zwału zewnętrznego występują liczne punkty widokowe z otwarciami w różnych kie-

runkach (obecnie niezagospodarowane). Jego masyw stanowi dominantę w skali subregionu. 
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4.11.3. Krajobrazy terenów przemysłowych 

Krajobrazy terenów przemysłowych rozciągają się w sąsiedztwie wyrobiska KWB Turów, głównie po jego 

stronie północnej, północno-zachodniej i północno-wschodniej.  

Budynki i zaplecze Kopalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą  

Po północnej stronie wyrobiska odkrywkowego znajduje się fragment dawnego zwałowiska wewnętrz-

nego KWB Turów wraz z infrastrukturą towarzyszącą - stacją załadunkową, zbiornikami retencyjnymi. Jest 

to obszar wyrobiska górniczego sprzed 1936 r. – przekształcony i poddany rekultywacji.  

Dominującą formą użytkowania terenu stanowią młode lasy na terenach zrekultywowanych. Tereny za-

budowy przemysłowej i infrastruktury komunikacyjnej zajmują ok. 30% powierzchni. Uzupełniającą formą 

użytkowania terenu są także zbiorniki wodne antropogenicznego pochodzenia. 

Obszar jest całkowicie przekształcony przez działalność człowieka, o pagórkowatym ukształtowaniu te-

renu. Roślinność występuje w postaci zbiorowisk leśnych i zaroślowych w fazie młodocianej lub zbiorowisk 

ruderalnych. 

Dawna wiejska zabudowa zagrodowa została zlikwidowana na skutek działalności górniczej, obecna zabu-

dowa przemysłowa pochodzi z okresu po 1945 r. Rozplanowanie terenów rolnych nie zachowało się. Sieć 

drogowa osad wiejskich nie zachowała się, natomiast zachował się bieg dawnego torowiska kolejki górni-

czej prowadzącego do elektrowni w Hirschfelde (sprzed 1945 r.). 

Od strony północno-wschodniej krajobraz przemysłowy ciągnie się pasem terenu okalającym obszar zwa-

łowiska wewnętrznego oraz wyrobiska odkrywkowego KWB Turów, od osiedla Trzciniec aż do południo-

wych przedmieść Bogatyni. Główny kompleks budynków biurowych Kopalni zlokalizowany jest przy pół-

nocno-zachodnim skraju wyrobiska, między ul. Górników Turowa a ul. Zgorzelecką. 

Dominujące formy użytkowania terenu to zabudowa przemysłowa i tereny infrastruktury komunikacyjnej, 

stanowiące ok. 90% powierzchni. Uzupełniające formy użytkowania terenu to tereny zielone w postaci 

młodych lasów na terenach zrekultywowanych.  

Obszar jest całkowicie przekształcony przez działalność człowieka, o strukturze użytkowania terenu li-

niowo-mozaikowej. Przez tereny te przebiega przekształcona dolina Miedzianki. Roślinność występuje 

w postaci zbiorowisk ruderalnych oraz zadrzewień osłonowych. 

Układ parcelacyjny i zabudowa sprzed 1945 r. nie zachowała się, podobnie jak rozplanowanie terenów 

agrarnych. Wyróżniającym się elementem topografii jest skanalizowane koryto Miedzianki. 

Obszar o liniowej strukturze, zakomponowany wyłącznie pod względem użytkowym/technicznym. Wy-

stępują liczne ciągi widokowe i powiązania związane z liniowym układem i zagospodarowaniem. Akcen-

tami są zabudowa i infrastruktura przemysłowa. W wielu miejscach, jak np. w rejonie zasobnika, tereny 

przemysłowe oddzielają ekrany akustyczne. 

Krajobraz przemysłowy otoczenia Kopalni jest punktowo widoczny z okolicznych terenów, zwłaszcza 

w nocy, kiedy główne obiekty są oświetlone. 
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Elektrownia Turów wraz z terenami zabudowy towarzyszącej 

Elektrownia Turów zlokalizowana jest na północ od Kopalni. Bezpośrednio po jej zachodniej stronie poło-

żona jest osada Trzciniec Dolny, a po południowo-wschodniej stronie osada Zatonie. Po stronie północnej, 

na wzniesieniu, znajdują się wielkopowierzchniowe szklarniowe uprawy rolne. 

Dominujące formy użytkowania terenu to zabudowa przemysłowa, tereny infrastruktury komunikacyjnej, 

zabudowa magazynowa. Uzupełniające formy użytkowania terenu to tereny zadrzewione. 

Obszar ukształtowany jest w wyniku procesów antropogenicznych, w znacznej części przekształcony przez 

działalność człowieka. Ukształtowanie terenu pagórkowate. Występują tu cieki – potoki Miedzianka i Za-

tonka. Roślinność towarzysząca terenom przemysłowym to zbiorowiska ruderalne, zadrzewienia, zakrza-

czenia. 

Wybrane struktury / elementy komponowane: układ ciągów komunikacyjnych dostosowany do ukształto-

wania terenu; zespół zabudowy przemysłowej elektrowni.  

Skala Elektrowni oraz jej usytuowanie na zboczu powoduje, że stanowi ona dominantę widokową w skali 

subregionu. Nocą, oświetlenie Elektrowni w powiązaniu z oświetleniem upraw szklarniowych powoduje, 

że obiekty przemysłowe są widoczne z odległości kilkunastu kilometrów.  

Fotografia 14 Elektrownia Turów 

 
Źródło: Zasoby własne  
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Obszar dawnej elektrowni Hirschfelde 

Wschodnia część wsi Hirschfelde ma charakter przemysłowy.  

Dominują takie formy użytkowania jak tereny zabudowy przemysłowej i infrastruktury stanowiące więk-

szą część powierzchni, w tym zabudowa magazynowa, przemysłowa, infrastruktura komunikacyjna. Uzu-

pełniające formy użytkowania terenu to tereny zieleni nieurządzonej i lasy, użytki rolne (łąki i pastwiska) 

oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wiejska. Struktura użytkowania terenu płatowa i mozai-

kowa. 

Obszar został ukształtowany w wyniku procesów antropogenicznych, z zachowaniem niewielkiego spadku 

terenu w kierunku wschodnim. Forma ukształtowania terenu - dolinna. Roślinność występująca na tym 

terenie to głównie zadrzewienia i zarośla, zbiorowiska ruderalne i łąkowe. 

Obszar ten zajęty był pierwotnie przez zabudowę przemysłową (1. tercja XX w.); teren zabudowy kopalni 

podporządkowany układowi dawnych dróg polnych i parcel rolnych; teren elektrowni rozplanowany 

względem osi torowiska kolejki kopalnianej. Zabudowa przemysłowa sytuowana w układzie ortogonal-

nym, równolegle bądź poprzecznie do osi dróg wewnętrznych i torowisk kolejowych – w części zachowała 

się (w tym wielka hala turbin). Rozplanowanie terenów agrarnych nie zachowało się. 

Wyróżniające się elementy topografii to pozostałości zespołu zabudowy elektrowni (1911-1929). 

Elementy komponowane stanowi zespół zabudowy przemysłowej. Obecne są otwarcia widokowe w kie-

runku doliny Nysy. Budowle elektrowni Hirschfelde stanowią dominanty.  

Oświetlone są niektóre tereny magazynowe i przemysłowe. 

4.11.4. Krajobrazy terenów osadniczych 

Tereny zabudowane 

Trzciniec Dolny 

Dominującą formą użytkowania terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejska i wieloro-

dzinna. Formy uzupełniające to zabudowa handlowa i usługowa, w tym centra handlowe, zabudowa uży-

teczności publicznej oraz tereny parków i innych urządzonych terenów zieleni. Struktura użytkowania jest 

mozaikowa.  

Obszar w znacznej części jest przekształcony przez działalność człowieka o dolinnej formie ukształtowania 

terenu. W części południowej przepływa rz. Miedzianka, a od strony zachodniej Nysa Łużycka. 

Rozplanowanie terenu zabudowy na obszarze Trzcińca Dolnego (parcelacja): 

− rozplanowanie zespołu zabudowy chałupniczej (prawdopodobnie od XVI w. do XIX w.) i domów 

jednorodzinnych (XIX-XX w.), m.in. wzdłuż dawnych dróg wiejskich (obecnych ulic Młodych Ener-

getyków, Słonecznej i NN): niewielkie parcele sytuowane poprzecznie względem osi dróg – po-

działy zachowane reliktowo; 

− rozplanowanie zabudowy osiedla domów jednorodzinnych bliźniaczych (lata 20. XX w.) oparte na 

dość regularnej, ortogonalnej siatce ulic (w rejonie ulic Łużyckiej i Wolności): ustandaryzowane 

parcele sytuowane poprzecznie względem osi ulic – podziały w pełni zachowane; 
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− zabudowa przemysłowa (XIX-XX w.), na parcelach wytyczonych indywidualnie – podziały zacho-

wane reliktowo. 

Zachowane układ i typ zabudowy: 

− fragmentarycznie zachowała się zabudowa chałupnicza (XIX w.) i domów jednorodzinnych (XIX-

XX w.), z budynkami sytuowanymi we frontowej części działki (niekiedy przy ulicy) kalenicowo, 

przeważnie dwukondygnacyjnymi, nakrytymi dachami dwuspadowymi; 

− w znacznej części zachowała się zabudowa osiedla domów jednorodzinnych (lata 20. XX w.), z bu-

dynkami dwurodzinnymi sytuowanymi we frontowej części działki wzdłuż ustalonej linii zabu-

dowy, parterowymi, nakrytymi dachami dwuspadowymi o wiązarach łukowych; 

− zachowane zabudowania szkoły (1925-27), ul. Młodych Energetyków 24: gmach trójskrzydłowy na 

planie litery Z, trzykondygnacyjny, z dachami spadzistymi. 

Rozplanowanie terenów rolnych na obszarze Trzcińca Dolnego nie zachowało się. 

Wyróżniające się elementy topografii na obszarze Trzcińca Dolnego to: 

− osiedle domów jednorodzinnych (lata 20. XX w.); 

−  budynek dawnej karczmy sądowej, później gospody Weisse Lamm (XIX w.), obecnie dom miesz-

kalny ul. Młodych Energetyków 16; 

− budynek szkoły (dawna Zentralschule Hirschfelde, 1925-1927). 

Układ ciągów komunikacyjnych dostosowany jest do ukształtowania terenu i zespołu zabudowy mieszka-

niowej. Występują lokalne punkty, ciągi i otwarcia widokowe. Budynki i infrastruktura pobliskiej elek-

trowni oraz kominy stanowią dominanty krajobrazowe. 

Zatonie 

Dominującą formą użytkowania terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miejska i wieloro-

dzinna. Formy uzupełniające to zabudowa handlowa i usługowa, w tym centra handlowe, zabudowa uży-

teczności publicznej oraz tereny parków i innych urządzonych terenów zieleni. Struktura użytkowania jest 

mozaikowa.  

Obszar w znacznej części przekształcony przez działalność człowieka o pagórkowatej formie ukształtowa-

nia terenu. Po północnej granicy Zatonia przepływa rz. Zatonka, a wzdłuż południowej rz. Miedzianka. 

Na obszarze Zatonia zachowało się rozplanowanie zespołu zabudowy jednorodzinnej (lata 20. XX w.) w re-

jonie ul. Mickiewicza, z domami szeregowymi na wąskich wydłużonych ustandaryzowanych parcelach po-

przecznych względem osi ulic. 

Rozplanowanie terenów agrarnych na obszarze Zatonia w postaci elementów układu łanowego zachowało 

się w północno-wschodniej części osady w postaci podziałów parcelacyjnych i w przebiegu dróg śródpo-

lnych. 

Układ ciągów komunikacyjnych dostosowany jest do ukształtowania terenu i zespołu zabudowy mieszka-

niowej. Występują lokalne punkty, ciągi i otwarcia widokowe. Budynki i infrastruktura pobliskiej elek-

trowni oraz kominy stanowią dominanty krajobrazowe. 
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Bogatynia 

Obszar miasta rozwiniętego z dawnej wsi łańcuchowej - zachodnia część wzdłuż potoku Miedzianka, 

we wschodniej części zabudowa ma charakter miejski - osiedla mieszkaniowe.  

Dominujące formy użytkowania terenu to zabudowa mieszkaniowa, handlowa i usługowa, stanowiące ok. 

90% powierzchni, w tym budynki wielorodzinne jednorodzinne miejskie, budynki użyteczności publicznej 

i centra handlowe oraz budynki mieszkaniowe jednorodzinne wiejskie. Uzupełniające formy użytkowania 

terenu to zabudowa przemysłowa i infrastruktura komunikacyjna, tereny zabudowy magazynowej, tereny 

zabudowy przemysłowej. Występują też antropogenicznego pochodzenia zbiorniki wodne, tereny parków 

i innych urządzonych terenów zieleni, tereny cmentarzy, tereny zadrzewione. Struktura użytkowania te-

renu jest mozaikowa. 

Obszar ukształtowany został w wyniku procesów antropogenicznych, zachowujący spadek w kierunku pół-

nocno-zachodnim. W południowej i zachodniej części miasta ukształtowanie terenu dolinne, w centralnej 

pagórkowate. Przez obszar miasta przepływają cieki – potoki Miedzianka i Jaśnica (Ślad) oraz znajduje się 

kilka zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego.  

Rozplanowanie terenu zabudowy (parcelacja): 

− pierwotna parcelacja związana łanowym układem pól uprawnych – przekształcona, nie zacho-

wana; 

− wtórna parcelacja związana z zabudową chałupniczą sytuowaną w obrębie dawnego błonia wiej-

skiego (sprzed XIX w.) oraz quasi-miejską zabudową mieszkaniową (XIX-XX w.), obiektów prze-

mysłowych i obiektów użyteczności publicznej (XIX-XX w.) w postaci działek zróżnicowanej wiel-

kości poprzecznych do osi ulic – zachowana częściowo; 

− parcelacja zespołu zabudowy jednorodzinnej (1. połowa XX w.) w rejonie ul. Kilińskiego ze standa-

ryzowanymi działkami podporządkowanymi ortogonalnej siatce ulic – zachowana. 

Zabudowa mieszkaniowa (XVIII-XX w.) znacznie zróżnicowana, przeważnie budynki wolnostojące, dwu-

kondygnacyjne, z dachami spadzistymi, sytuowane kalenicowo od strony ulic lub przy ulicy. 

Pierwotny łanowy układ pól – zachowany reliktowo w przebiegu granic parcelacyjnych i ulic (np. ul. Kiliń-

skiego). 

Krajobraz miejski o różnorodnej strukturze zabudowy z różnych okresów. Posiada liczne elementy kom-

ponowane: ciągi drogowe (aleje, szpalery), zespoły zabudowy (np. Osiedle Orła Białego), tereny zieleni 

(np. Park Jana Pawła II, Park Imienia Darczyńców Bogatyni), wnętrza cieków wodnych (Miedzianka). Wy-

różnikiem jest zabudowa szachulcowo - przysłupowa, drewniane budynki łużyckie. 

Występują liczne punkty i powiązania widokowe oraz liczne elementy kompozycji urbanistycznej. 
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Fotografia 15 Zabudowa usługowo-mieszkaniowa przy skrzyżowaniu ul. Kochanowskiego i Armii Krajowej 

 
Źródło: Zasoby własne  

 

Opolno-Zdrój 

Opolno-Zdrój to wieś wielodrożnicowa. Dominujące formy użytkowania to tereny zabudowy mieszkanio-

wej, handlowej i usługowej, w tym zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wiejska, zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna. Uzupełniające formy to tereny zabudowy przemysłowej i infrastruktury, w tym in-

frastruktury komunikacyjnej; antropogeniczne zbiorniki wodne, tereny wód płynących. Struktura użytko-

wania terenu - płatowa i mozaikowa. 

Obszar ukształtowany jest w większości w wyniku procesów antropogenicznych, z niewielkim spadkiem 

terenu w kierunku północnym i wschodnim. Zachowane pagórkowate formy ukształtowania. Występują 

tu cieki - potok Jaśnica (Ślad) oraz kilka zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego.  

Rozplanowanie terenu zabudowy (parcelacja, układ i typ zabudowy): 

− pierwotne rozplanowanie wsi (prawdopodobnie w XIV w.) oparte na schemacie wsi łanów leśnych, 

z wydłużonymi parcelami gospodarstw rolnych prowadzonymi poprzecznie względem osi potoku, 

wzdłuż którego (jak można domniemywać) usytuowano wąskie błonie wiejskie – niektóre ele-

menty rozplanowania czytelne do dziś w podziałach katastralnych i sieci drożnej;  

− wtórna parcelacja (skutek przekształceń własnościowych sprzed XIX w. oraz rozwoju funkcji 

uzdrowiskowych i mieszkaniowych w XIX/XX w. na gruntach ornych) podporządkowana sieci dróg 

łanowych – układ zachowany do dziś bez większych zmian; 

− dawna zabudowa zagrodowa (XVIII-XIX w.) obejmująca przeważnie budynek mieszkalny dwukon-

dygnacyjny sytuowany od frontu, kalenicowo, oraz 1 lub 2 budynki gospodarcze na tyłach, z da-

chami spadzistymi (dwuspadowymi lub półszczytowymi) – zachowana fragmentarycznie; 
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− dawna zabudowa jednorodzinna i pensjonatowa (XIX-XX w.) obejmująca budynki wolnostojące, 

przeważnie w typie willi, dwukondygnacyjne z dachami stromymi wielospadowymi – w znacznej 

części zachowana; 

− dawna zabudowa uzdrowiskowa (XIX-XX w.) obejmująca gmachy dawnych domów zdrojowych 

i hoteli, przeważnie dwukondygnacyjnych, z dachami wielospadowymi – w części zachowana; 

− dawna zabudowa dworsko-folwarczna (ul. Kościelna 7-9, XIX w.) odseparowana od zabudowy 

wiejskiej / uzdrowiskowej, zgrupowana wokół czworobocznego podwórca, złożona z wydłużonych 

budynków gospodarczych i gospodarczo-mieszkalnych, z dachami spadzistymi (dwuspadowymi 

lub półszczytowymi) – obecnie częściowo w ruinie; budynek dworu nie zachowany; 

− gmach dawnej szkoły (ul. Gabriela Narutowicza 7, pocz. XX w.) sytuowany od frontu, równolegle 

do ulicy, jednokondygnacyjny o rozrzeźbionej bryle korpusu i partii spadzistych dachów – zacho-

wany bez większych zmian. 

Rozplanowanie terenów rolnych (typ rozłogu): 

− w północnej części areału wsi (dawne pola chłopskie) 

o pierwotny układ łanowy, z wąskimi, relatywnie krótkimi działkami rolnymi – czytelny 

fragmentarycznie w postaci odcinków dawnych dróg śródpolnych i odcinków granic par-

celacyjnych; 

o wtórne podziały parcelacyjne (związane głównie z rozrostem terenów mieszkaniowych) 

– układ do dziś częściowo czytelny; 

− w części południowo-zachodniej areału wsi (dawne pola folwarku pańskiego): układ blokowy, za-

kłócony wtórnymi podziałami; 

− w części południowej areału wsi (dawne grunty folwarku pańskiego): obszar łąk (częściowo zajmu-

jących niecki stawów) oraz lasów, o układzie zdeterminowanym przez elementy środowiska przy-

rodniczego (układ dolin rozcinających zbocza wzniesienia, bieg koryt potoków, zasięg teras zale-

wowych).  

Krajobraz wiejski, zurbanizowany o płatowej strukturze i regularnych granicach. Zachowały się cztery 

komponowane założenia parkowe. Występują dominanty, subdominanty, akcenty: dominanta – wieża ko-

ścioła p.w. WNMP; akcenty w postaci zabudowy dworu oraz folwarku; ciągi widokowe głównych dróg we 

wsi. Wyróżnikami krajobrazu są zabudowania pofolwarczne i bryła kościoła.  

Część Opolna już została przekształcona w wyniku postępującej na południe eksploatacji złoża Turów. 

Po północnej stronie miejscowości rozciągają się nieużytki przewidziane pod kontynuację eksploatacji. 
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Fotografia 16 Kościół p.w. Narodzenia NMP 

 
Źródło: Zasoby własne  

 

Sieniawka i Porajów 

Obszar dwóch wsi wielodrożnicowych wraz z przylegającymi do nich terenami rolniczymi.  

Dominujące formy użytkowania terenu to zabudowa mieszkaniowa, handlowa i usługowa, w tym miesz-

kaniowa jednorodzinna wiejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa użyteczności publicz-

nej i centra handlowe. Uzupełniające formy użytkowania terenu to tereny zadrzewione, tereny parków 

i innych urządzonych terenów zieleni, tereny cmentarzy, zabudowa przemysłowa i infrastruktura komuni-

kacyjna, antropogeniczne zbiorniki wodne, cieki, tereny łąk lub pastwisk na obszarach zalewowych. Struk-

tura użytkowania terenu jest płatowa i mozaikowa. 

Obszar ukształtowany jest w wyniku procesów antropogenicznych, z zachowanym niewielkim spadkiem 

terenu w kierunku zachodnim. W zachodniej części ukształtowanie terenu dolinne, na pozostałej części 

pagórkowate. Występują tu cieki - rzeka Nysa Łużycka, potok Nowa Biedrzychówka oraz kilka małych 

zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego. Roślinność rzeczywistą tworzą pola, łąki, lasy mie-

szane, zadrzewienia, zbiorniki i cieki wodne. 

Rozplanowanie terenu zabudowy (parcelacja): 

− pierwotna parcelacja gospodarstw kmiecych oparta na łanowym rozplanowaniu obszaru agrar-

nego – częściowo zachowana w obecnych podziałach parcelacyjnych; 
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− wtórna parcelacja związana z lokowaniem gospodarstw chałupniczych – częściowo zachowana 

w obecnych podziałach parcelacyjnych; 

− parcela dawnych koszar (1938) – zachowana. 

Układ i typ zabudowy: 

− dawna zabudowa gospodarstw kmiecych, lokalizowana na działkach rolnych przy głównej drodze 

wiejskiej (tworząca tzw. układ łańcuchowy) z budynkami okalającymi podwórzec gospodarczy, 

o wysokości do dwóch kondygnacji, z dachami dwuspadowymi; 

− dawna zabudowa chałupnicza (XIX w.) i jednorodzinna (XX w.) sytuowana przeważnie kalenicowo, 

w przedniej części działki, obejmująca budynki dwukondygnacyjne i jednokondygnacyjne kryte 

dachami spadzistymi – częściowo zachowana; 

− zabudowa koszar rozplanowana regularnie, symetrycznie względem prostokątnego placu ćwi-

czeń (obecnie parku przyszpitalnego), z budynkami dwukondygnacyjnymi krytymi dachami dwu-

spadowymi – zachowana. 

Pierwotne rozplanowanie łanowe pól po wschodniej stronie wsi zachowało się fragmentarycznie w prze-

biegu granic parcelacyjnych. 

Wyróżniające elementy topografii to kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVII-XVIII w.) z dawnym 

cmentarzem przykościelnym; przebieg linii kolejowej wąskotorowej Bogatynia-Zittau (1884); zespół zabu-

dowy koszarowej (1938), obecnie szpital. 

Krajobraz o różnorodnej strukturze kompozycyjnej z fragmentarycznie zachowanym rozplanowaniem ła-

nów po wschodniej stronie wsi. Występują komponowane zespoły zabudowy (zespół zabudowy koszaro-

wej), liczne aleje. Ciągi widokowe głównie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Brak jest dominant, 

subdominant, akcentów.  

Obszar podmiejski miasta Zittau 

Obszar wschodnich przedmieść miasta Zittau. W południowej części znajduje się ogród zoologiczny, 

a w północno-wschodniej tereny przemysłowe.  

Dominujące formy użytkowania terenu to zabudowa przemysłowa i infrastruktura, stanowiące większość 

powierzchni, w tym zabudowa magazynowa, zabudowa przemysłowa, infrastruktura komunikacyjna. 

Uzupełniające formy użytkowania terenu to tereny zieleni i lasy, w tym parki i inne urządzone formy zie-

leni, cmentarze; tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejskiej, handlowej i usługowej, w tym 

obiekty użyteczności publicznej i centra handlowe; tereny gruntów ornych, tereny łąk lub pastwisk oraz 

antropogeniczne zbiorniki wodne, cieki. Struktura użytkowania terenu - płatowa i mozaikowa. 

Obszar ukształtowany jest w wyniku procesów antropogenicznych, z niewielkim spadkiem w kierunku po-

łudniowo-wschodnim. Ukształtowanie terenu dolinne. Występują tu cieki - potok Eckartbach oraz kilka 

małych zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego. Roślinność rzeczywistą tworzą zieleń miej-

ska, pola, łąki. Siedlisko potencjalne wg Matuszkiewicza dla tych terenów to niżowe nadrzecznie łęgi je-

sionowo-wiązowe. 

Rozplanowanie terenów agrarnych - podział na pasy pól zawarte między szosą do Hirschfelde a korytem 

rz. Nysy Łużyckiej, podziały prostopadłe do osi szosy nie zachowały się do dziś. 
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Krajobraz o strukturze nawiązującej do historycznych podziałów gruntów ornych – współczesne zagospo-

darowanie charakteryzują miękkie formy respektujące konfigurację terenu. Elementy komponowane 

to zespół parku sportowego. Obecne są liczne ciągi i punkty widokowe.  

Cechy krajobrazu są mieszane – podmiejskie i przemysłowe. Niektóre tereny przemysłowe są silnie oświe-

tlone w nocy.  

Tereny otwarte - pola, łąki, nieużytki 

Ten typ krajobrazu występuje na południe od Bogatyni oraz Kopalni obejmując tereny przygraniczne Pol-

ski i Czech oraz na zachód od Kopalni na terytorium Niemiec między miejscowościami Zittau i Hirschfelde. 

Tereny otwarte na północ od wsi Kopaczów 

Obszar terenów rolniczych rozciągających się na północ od wsi Kopaczów. 

Dominujące formy użytkowania terenu to tereny rolnicze, stanowiące ok. 90% powierzchni, w tym grunty 

orne, łąki lub pastwiska. Uzupełniające formy użytkowania terenu to pasy zadrzewień, tereny infrastruk-

tury komunikacyjnej, tereny wód płynących. Struktura użytkowania terenu liniowa i płatowa. 

Obszar ukształtowany jest w wyniku procesów antropogenicznych. W centralnej części to obszar wierz-

chowiny z niewielkimi spadkami w kierunkach północnym, zachodnim i południowym. Ukształtowanie te-

renu w formie pagórkowatej. Występują tu cieki – potok Nowa Biedrzychówka. Roślinność rzeczywistą 

tworzą plantacje roślin uprawnych, zbiorowiska łąkowe, zadrzewienia. 

Na gruntach wsi Kopaczów zabudowa nie występowała, podobnie jak na gruntach Sieniawki. Na gruntach 

wsi Białopole znajdował się folwark. Folwark nie posiadał wydzielonej parceli (zajmował grunt orny). Za-

budowa folwarku z budynkami otaczającymi czworoboczny dziedziniec, jednokondygnacyjnymi, nakry-

tymi dachami dwuspadowymi – układ częściowo zachowany do dziś. 

Rozplanowanie terenów rolnych (typ rozłogu): 

− na obszarze Kopaczowa - pierwotny układ łanowy pól – częściowo zachowany w przebiegu granic 

parcelacyjnych; 

− na obszarze folwarku Białopole - układ pól w typie układu łanowego – częściowo zachowany 

w przebiegu dróg śródpolnych; 

− na gruntach Sieniawki - pierwotny układ łanowy pól – częściowo zachowany, wyznaczony prze-

biegiem dróg. 

Wyróżniające się elementy topografii to pozostałości zespołu zabudowy folwarku Białopole (prawdopo-

dobnie XIX w.). Wyróżnik stanowi także struktura gruntów ornych równoległych do warstwic ukształtowa-

nia terenu. 

Jest to prosta i regularna jednostka o jednorodnej strukturze kompozycyjnej z czytelnym podziałem linio-

wym rozłogu łanowego. Brak elementów komponowanych. Punkty widokowe na naturalnych przewyż-

szeniach: na wschodnim skraju jednostki (313 m n.p.m.) i w okolicy północnego krańca zabudowy Kopa-

czowa (298 m n. p. m.).  
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Tereny otwarte Białopola i Rybarzowic 

Dominujące formy użytkowania terenu to tereny rolnicze, stanowiące ok. 90% powierzchni, w tym grunty 

orne, łąki lub pastwiska. Uzupełniające formy użytkowania terenu to pasy zadrzewień, tereny infrastruk-

tury komunikacyjnej, tereny wód płynących. Struktura użytkowania terenu liniowa i płatowa. 

Centralna część obszaru ukształtowana jest w wyniku procesów antropogenicznych (osada Białopole), 

a południowa i zachodnia część w wyniku procesów naturalnych - wzgórza oraz dolina potoku Nowa Bie-

drzychówka. Dominujące formy rzeźby terenu to: w zachodniej części wzgórza, we wschodniej niewielki 

spadek terenu w kierunku północnym. 

Ukształtowanie terenu w formie pagórków w centralnej części oraz wzgórz w zachodniej części. Występują 

tu cieki - potok Nowa Biedrzychówka. Roślinność rzeczywistą tworzą lasy mieszane, zadrzewienia, zbioro-

wiska łąkowe, plantacje roślin uprawnych. 

Rozplanowanie terenu zabudowy na gruntach Białopola: 

− pierwotne rozplanowanie wsi (najprawdopodobniej z XIV w.) oparte na schemacie wsi łanów le-

śnych, z wydłużonymi parcelami gospodarstw rolnych prowadzonymi poprzecznie względem osi 

potoku, wzdłuż którego usytuowano błonie wiejskie – układ przekształcony, z zachowaniem za-

sady tj. prostopadłym sytuowaniem parcel względem osi doliny potoku i drogi wiejskiej (ul. Gra-

niczna); 

− wtórna parcelacja dawnego błonia wiejskiego na działki chałupnicze (prawdopodobnie sprzed XIX 

w.) – w większej części zachowana; 

− zabudowa dawnych zagród kmiecych:  

o w tzw. układzie łańcuchowym, zdeterminowany łanowym rozplanowaniem działek rol-

nych, z zagrodami sytuowanymi na działkach rolnych w sąsiedztwie błonia wiejskiego – 

zachowany fragmentarycznie;  

o zagrody kmiece tzw. frankońskie z budynkami ustawionymi wokół czworobocznego po-

dwórca, obejmujące budynek mieszkalny (przeważnie dwukondygnacyjny, z dachem 

dwuspadowym) i budynki gospodarcze (z dachem dwuspadowym) – zachowana w pełni 

1 zagroda, fragmentarycznie 2 zagrody; 

− zabudowa chałupnicza (w obrębie dawnego błonia wiejskiego): 

o gospodarstwa jedno-lub dwubudynkowe sytuowane, z domem mieszkalnym sytuowa-

nym kalenicowo względem ulicy.  

Rozplanowanie terenu zabudowy na gruntach Rybarzowic - parcele wydzielone wtórnie na gruntach rol-

nych, na styku z Białopolem – zachowane w podziałach katastralnych, bez zabudowy. 

Rozplanowanie terenów agrarnych (rolnych): 

− w obrębie Białopola - pierwotne rozplanowanie łanowe – czytelne do dziś w przebiegu dróg i gra-

nic własnościowych w zachodniej części dawnego areału gruntów rolnych (obecnie w większej 

części zalesionego); po wschodniej stronie wsi całkowicie zmienione po 1945 r.; 

− na gruntach Rybarzowic elementy rozłogu nie zachowane. 
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Elementy topografii: 

− w obrębie Białopola: pozostałość stawu (groble i niecka) w dolinie potoku Biedrzychówka (sprzed 

XIX w.); staw w dolinie potoku Biedrzychówka (prawdopodobnie XIX w.)  

− na gruntach Rybarzowic: relikty alejowych nasadzeń wzdłuż szosy do Rybarzowic. 

Krajobraz o płatowej strukturze z czytelnymi reliktami liniowych podziałów agrarnych. Formy zakompo-

nowania harmonijne wpisane w ukształtowanie terenu. Elementy komponowane - aleja drzew wzdłuż 

drogi z Opolna-Zdrój oraz fragment zachowanej alei w kierunku północnym. Występują dwa ciągi wido-

kowe w biegu głównych dróg wiejskich. Wyróżnikiem jest rozproszona zabudowa często lokowana 

na wzniesieniach terenu. 

Tereny otwarte na południe od centrum Bogatyni  

Obszar przedmieść oraz terenów otwartych przylegających od południa do miasta Bogatynia.  

Dominujące formy użytkowania terenu to tereny rolnicze - ok. 70% powierzchni, w tym grunty orne, łąki 

lub pastwiska. Uzupełniające formy użytkowania terenu to:  

− tereny zieleni i lasy- ok. 10% powierzchni: tereny lasów, pasy zadrzewień, tereny parków i innych 

urządzonych terenów zieleni 

− tereny zabudowy mieszkaniowej, handlowej i usługowej - ok. 15% powierzchni, w tym zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna miejska, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, budynki użytecz-

ności publicznej i centra handlowe. 

− tereny zabudowy przemysłowej i infrastruktury: tereny infrastruktury komunikacyjnej 

− tereny hydrogeniczne: tereny wód płynących, tereny antropogenicznych zbiorników wodnych 

Struktury użytkowania terenu liniowe i mozaikowe. 

W północnej części obszar ukształtowany jest w wyniku procesów antropogenicznych, a w południowej 

w wyniku procesów naturalnych - doliny potoków Wądolno i Przepiórka oraz zbocza góry Kamień. Spadek 

terenu w kierunku północnym. Ukształtowanie terenu: dolinne w południowo-zachodniej części, w północ-

nej pagórkowate, a w południowej wzgórzowe. Występują tu cieki – potoki Wądolno i Przepiórka oraz kilka 

zbiorników wodnych pochodzenia antropogenicznego. 

Krajobraz o liniowej strukturze rozłogów łanowych; formy przestrzenne mają miękkie cechy wynikające 

z ukształtowania terenu. Elementy komponowane to historyczny system dróg polnych. Punkt widokowy 

znajduje się na przewyższeniu w okolicy wjazdu na teren ogrodów działkowych (286 m n. p. m.). Występują 

akcenty w postaci skromnych pasów zadrzewień w południowej części. Wyróżnikiem są regularne podziały 

gruntów ornych (łanów). 
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Fotografia 17 Krajobraz otwarty terenów obrzeży Bogatyni 

 
Źródło: Zasoby własne  

4.11.5. Krajobrazy dolin rzecznych 

Dolina Nysy Łużyckiej 

Obszar doliny rzecznej w górnym biegu. Rzeka o zmienionym biegu i uregulowanym korycie, stanowiąca 

granicę państwową z Republiką Federalną Niemiec.  

Dominujące formy użytkowania terenu to tereny hydrogeniczne, stanowiące ok. 90% powierzchni, w tym 

tereny wód płynących, tereny naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych, tereny łąk lub pa-

stwisk na obszarach zalewowych, tereny podmokłe lub bagienne. Uzupełniające formy użytkowania te-

renu to: tereny zabudowy przemysłowej i infrastruktury: tereny infrastruktury komunikacyjnej, tereny rol-

nicze: tereny łąk lub pastwisk, tereny zieleni i lasy: tereny zadrzewione, pasy zadrzewień, tereny ogrodów 

działkowych. Struktury użytkowania terenu - liniowe i płatowe. 

Obszar ukształtowany jest w wyniku procesów antropogenicznych, zachowujący niewielki spadek w kie-

runku północno-wschodnim. Występują cieki - rzeka Nysa Łużycka, jej dopływy oraz kilka małych zbiorni-

ków wodnych pochodzenia naturalnego - starorzecza. Roślinność rzeczywistą stanowią łąki, zadrzewienia, 

zarośla. Siedlisko potencjalne wg Matuszkiewicza nadrzecznych łęgów jesionowo-wiązowych. 

Na tym terenie zabudowa nie istniała (za wyjątkiem zespołu zabudowy kolejowej w Sieniawce). Rozplano-

wanie terenów agrarnych – na terenie opracowania istniały łąki, których rozmieszczenie determinował 

bieg koryta rz. Nysy Łużyckiej; w związku z regulacją koryta rzecznego w XX w. rozplanowanie terenów 

łąkowych zostało gruntownie przekształcone. 

Elementy topografii na tym terenie to: 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

228 
Bogatynia, lipiec 2019 

− dawne przeprawy mostowe lub ich relikty: konstrukcja mostu drogowego w Hirschfelde (Gren-

zbrücke), most kolejowy między elektrownią Hirschfelde a terenem wyrobisk górniczych na pra-

wym brzegu rzeki, pozostałości drogi między Biedrzychowicami a Drausendorf, z nasypami 

(po obu stronach rzeki) i mostem nad starorzeczem rz. Nysy Łużyckiej; 

− budowle hydrotechniczne na rz. Nysie Łużyckiej - jaz turoszowicki, Gießmannsdorfer Wehr (ok. 

1920). 

Dolina Nysy to prosta i regularna jednostka o liniowej i mozaikowej strukturze. Występują ciągi i powiąza-

nia widokowe wzdłuż doliny, brak dominant, subdominant, akcentów. Wyróżnikiem jest sztuczny bieg ko-

ryta rzeki. 

Dolina Jaśnicy (Ślad) wraz ze zbiornikami wodnymi 

Pas terenu leżący pomiędzy wyrobiskiem odkrywkowym KWB Turów a południowo-zachodnimi przed-

mieściami Bogatyni.  

Dominujące formy użytkowania to tereny hydrogeniczne, stanowiące ok. 60% powierzchni, w tym tereny 

antropogenicznych zbiorników wodnych, tereny wód płynących. Uzupełniające formy użytkowania to: te-

reny zabudowy przemysłowej i infrastruktury - ok. 30% powierzchni, w tym tereny zabudowy przemysło-

wej, tereny infrastruktury komunikacyjnej oraz tereny zadrzewione. Struktura użytkowania terenu pła-

towa, liniowa. 

Obszar jest całkowicie przekształcony przez działalność człowieka, o ukształtowaniu dolinnym. Występują 

tu cieki– potok Jaśnica (Ślad) oraz zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego. Roślinność rzeczywi-

stą tworzą zbiorowiska ruderalne, zadrzewienia i zarośla. 

Na tym terenie zabudowa nie egzystowała. Pierwotnie rozplanowanie łanowe zachowane jest do dziś 

w przebiegu podziałów parcelacyjnych i dróg polnych. Brak wyróżniających się elementów topografii.  

Krajobraz o liniowej strukturze, z układem antropogenicznych zbiorników wodnych i rowów wraz z gro-

blami. Brak tu punktów, ciągów i otwarć widokowych. Nie występują dominanty, subdominanty, akcenty. 

Wyróżnikiem są stawy i przemysłowe zbiorniki wodne. 
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Fotografia 18 Stawy rybne przy potoku Jaśnica (Ślad) 

 
Źródło: Zasoby własne  

4.11.6. Punkty i ciągi widokowe 

Zróżnicowane rzeźba terenu w powiązaniu ze skalą kompleksu energetycznego, powoduje, że Kopalnia 

i Elektrownia oraz rejon kontynuacji eksploatacji złoża Turów są widoczne z wielu miejsc w okolicy. Dopeł-

nieniem analizy krajobrazowej jest opis wybranych publicznie dostępnych punktów i ciągów widokowych, 

które mogą być istotne z punktu widzenia analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na krajobraz. 

Analizując punkty i ciągi widokowe zwracano uwagę, czy widoczne są z nich charakterystyczne elementy 

Kopalni, czyli powiększające się zwałowisko wewnętrzne oraz obszar kontynuacji eksploatacji złoża. Na-

leży jednak pamiętać, że głównymi punktami orientacyjnymi w terenie są komin i chłodnie kominowe Elek-

trowni Turów oraz zwał zewnętrzny Kopalni.  

Tabela 68. Wykaz ciągów i punktów widokowych w rejonie planowanego przedsięwzięcia 

Nazwa punktu widokowego 
Wysokość m n.p.m./odl. od środka wyrobiska 
Lokalizacja 

Ekspozycja terenu Kopalni z punktu lub ciągu widokowego  

Ekspozycja obszaru kontynuacji eksploatacji  

Prognozowana widoczność zwałowiska wewnętrznego 

WIDOKI OD STRONY PÓŁNOCNEJ 

Ciąg widokowy drogi nr 352  
ok. 290 - 340 m n.p.m./ ok. 6,5 km 
Polska, gmina Bogatynia,  
N=50°57' E=14°55' 

Bardzo dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz 
zlokalizowanej przed nim szklarni. Brak ekspozycji wyrobiska. 

Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji. 

Ekspozycja fragmentu zwałowiska na trzecim planie za zespołem 
zabudowy elektrowni. 
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Nazwa punktu widokowego 
Wysokość m n.p.m./odl. od środka wyrobiska 
Lokalizacja 

Ekspozycja terenu Kopalni z punktu lub ciągu widokowego  

Ekspozycja obszaru kontynuacji eksploatacji  

Prognozowana widoczność zwałowiska wewnętrznego 

Punkt widokowy na szczycie wzniesienia Lei-
sehübel  
342 m n.p.m./ok. 8,2 km 
Niemcy, Ostritz,  
N=50°58′ E=14°44′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów.  
Brak ekspozycji wyrobiska.  

Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji. 

Dobra ekspozycja wierzchowiny zwałowiska na dalszym planie za 
naturalnymi strukturami krajobrazu.  

Ciąg widokowy drogi wojewódzkiej  
nr B 99 - odcinek na północ od osady Hir-
schfelde 
ok. 260 - 320 m n.p.m./ok. 6,5 km 
Niemcy, Zittau, N=50°58' E=14°53' 

Częściowa ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów.  
Brak ekspozycji wyrobiska. 

Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji. 

Ekspozycja szczytu zwałowiska jako tła dla zabudowy miejscowości 
Hirschfelde. 

Urządzony punkt widokowy na drodze nr K 
8617 z czterema lipami na zachód od wzniesie-
nia Schlegelberg  
widok tożsamy z potencjalnym punktem wido-
kowym na szczycie wzniesienia Buchberg  
ok. 320 m n.p.m./ok. 7,7 km 
Niemcy, Zittau, N=50°58′ E=14°51′ 

Bardzo dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz 
obszaru wyrobiska.  
Ok. 10 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie eksponowany częściowo.  

Ekspozycja znacznej części masywu zwałowiska na czwartym planie 
za zabudową miejscowości Dittelsdorf. 

Urządzony punkt widokowy Steinberg  
329 m n.p.m./ok. 6,3 km 
Niemcy, Zittau, N=50°57′ E=14°52′ 

Bardzo dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz 
obszaru wyrobiska.  
Ok. 9 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie eksponowany częściowo.  
Ekspozycja znacznej części masywu zwałowiska na czwartym planie 
za zabudową miejscowości Dittelsdorf. 

WIDOKI OD STRONY PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ 

Ciąg widokowy drogi nr K 8617 w rejonie 
wzniesienia Steinberg oraz Schanzberg 
ok. 370 - 400 m n.p.m./ok. 6,7 km  
Niemcy, Zittau, N=50°57′ E=14°50′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska.  
Ok. 10 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie eksponowany częściowo.  
Ekspozycja znacznej części masywu zwałowiska na czwartym planie 
za zabudową miejscowości Wittgendorf. 

Potencjalny punkt widokowy na szczycie góry 
Sonnenhübel lub szlakach pieszych na tym 
wzniesieniu 
469 m n.p.m./ok. 11 km 
Niemcy, Oderwitz, N=50°58′ E=14°46′ 

Minimalna ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów - są 
przesłonięte przez wzniesienia Buchberg, Steinberg oraz Schan-
zberg.  Brak ekspozycji wyrobiska.  

Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji. 

Brak ekspozycji najwyższego zwałowiska. 

Ciąg widokowy drogi nr B 178  
ok. 280 - 420 m n.p.m./ok. 8 km 
Niemcy, Zittau,  Mittelherwigsdorf, przy granicy 
z Oderwitz, N=50°55′ E=14°47′ 

Częściowa ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów - z 
ciągu widokowego rozpościera się kilka wglądów pomiędzy tere-
nami zabudowanymi.  Wyrobisko eksponowane w niewielkim stop-
niu.   

Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji. 

Częściowa ekspozycja wierzchowiny zwałowiska. 

Ciąg widokowy drogi wojewódzkiej  
nr B 99 - na odcinku wzdłuż Nysy Łużyckiej 
Niemcy, N=50°92′ E=14°85′ 

Bardzo dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz 
częściowa ekspozycja wyrobiska.  
Obszar kontynuacji eksploatacji będzie widoczny z pojedynczych 
wglądów w okresie bezlistnym - zadrzewienia w Dolinie Nysy prze-
słaniają widok na wyrobisko.  

Bardzo dobra ekspozycja masywu zwałowiska. 

WIDOKI OD STRONY ZACHODNIEJ 

Punkt widokowy na szczycie góry Spitzberg 
407 m n.p.m./ok. 12 km 
Niemcy, Mittelherwigsdorf, N=50°55′ E=14°43′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie. 
Ok. 13,5 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (11⁰).  

Częściowa ekspozycja masywu zwałowiska. 
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Nazwa punktu widokowego 
Wysokość m n.p.m./odl. od środka wyrobiska 
Lokalizacja 

Ekspozycja terenu Kopalni z punktu lub ciągu widokowego  

Ekspozycja obszaru kontynuacji eksploatacji  

Prognozowana widoczność zwałowiska wewnętrznego 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Breiteberg 
510 m n.p.m./ok. 13,8 km 
Niemcy, granica Bertsdorf-Hörnitz i Hainewalde, 
N=50°53′ E=14°42′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie.  
Ok. 14 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (8,5⁰).  

Pełna ekspozycja masywu zwałowiska - w wąskim polu widoku 8⁰. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Nonnenfelsen 
536 m n.p.m./ok. 16,4 km 
Niemcy, Jonsdorf, N=50°51′ E=14°41′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na ostatnim planie. Cały zespół obejmuje 21⁰ szero-
kości widoku.  
Ok. 17 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (5,5⁰).  

Pełna ekspozycja masywu zwałowiska - w wąskim polu widoku 7⁰. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWO - ZACHODNIEJ 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Töpfer 
582 m n.p.m./ok. 11,6 km 
Niemcy, Oybin, N=50°50′ E=14°45′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie. 
Ok. 12,5 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (6,5⁰).  

Pełna ekspozycja masywu zwałowiska. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Fuchskanzel 
532 m n.p.m./ok. 11,1 km 
Niemcy, Zittau, w pobliżu granicy Czesko-Nie-
mieckiej, N=50° 49' E= 14°47' 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie - częściowo przysłaniane przez 
drzewa na pierwszym planie. 
Ok. 12,5 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (8,5⁰).  

Pełna ekspozycja masywu zwałowiska. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Hvzod (Hochwald) 
749 m n.p.m./ok. 15,3 km 
Czechy, Jablonné v Podještědí, w pobliżu gra-
nicy Czesko-Niemieckiej, N=50°49′ E=14°43′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie. 
Ok. 16,5 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (5,5⁰).  

Pełna ekspozycja zwałowiska. 

Ciąg widokowy drogi nr 332 - na odcinku od 
Sieniawki do granicy Czeskiej 
ok. 270 m n.p.m./ok. 5 km 
Polska, gmina Bogatynia 
N=50°52′ E=14°50′ 

Częściowa ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów - jedy-
nie z wyżej położonego fragmentu bliżej Kopaczowa. Wyrobisko 
eksponowane w niewielkim stopniu.   
Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji - strefa ta jest 
przesłonięta przez las. 

Częściowa ekspozycja wierzchowiny zwałowiska. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWEJ 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Popova Skala 
565 m n.p.m./ok. 10,9 km 
Czechy, Hrádek nad Nisou, N=50°49′ E=14°48′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie. 
Ok. 12 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany, jednak w relatywnie wąskim za-
kresie widoku (8⁰).  

Pełna ekspozycja zwałowiska. 

Widok z drogi nr 2714 w rejonie miejscowości 
Uhelná na południowy-wschód od Guślicy 
ok. 340 m n.p.m./ok. 4,1 km 
Czechy, Hrádek nad Nisou, N=50°51’ E=14°54’ 

Częściowa ekspozycja obszaru wyrobiska. 

Ok. 4,5 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany w zakresie widoku (70⁰).  
Bardzo dobra ekspozycja masywu zwałowiska - przesłoni ono w du-
żym stopniu zabudowania elektrowni.  
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Nazwa punktu widokowego 
Wysokość m n.p.m./odl. od środka wyrobiska 
Lokalizacja 

Ekspozycja terenu Kopalni z punktu lub ciągu widokowego  

Ekspozycja obszaru kontynuacji eksploatacji  

Prognozowana widoczność zwałowiska wewnętrznego 

Urządzony punkt widokowy na północ od wsi 
Vaclavice  
ok. 330 m n.p.m./ok. 6 km 
Czechy, Hrádek nad Nisou, N=50°51’ E=14°54’ 

Bardzo dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz 
częściowa ekspozycja obszaru wyrobiska (jedynie jego wschodnia 
część). 
Ok. 3 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - strefa ta 
jest w całości przesłonięta przez lasy i zadrzewienia na pierwszym 
i drugim planie widoku. 
Ekspozycja wierzchowiny masywu - przesłoni ono w dużym stopniu 
zabudowania elektrowni. 

Ciąg widokowy drogi nr 35 - na odcinku od 
drogi nr 12 do granicy Polskiej w Kopaczowie 
Czechy, Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Ni-
sou, Chotyně, Hrádek nad Nisou 
ok. 350 m n.p.m./ ok. 8 km 
N=50°51′ E=14°52′ 

Częściowa ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów - jedy-
nie w zachodniej części ciągu. Na większości biegu widoki przesła-
niają ekrany i zadrzewienia. Brak ekspozycji wyrobiska.  

Brak ekspozycji obszaru kontynuacji eksploatacji. 

Częściowa ekspozycja wierzchowiny zwałowiska z odcinków otwarć 
widokowych. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 

Widoki z rejonu wzniesienia Lysy vrch oraz 
wschodniego odcinka drogi  
nr 27252 
ok. 580-640 m n.p.m. /ok. 8,2 km 
Czechy, Heřmanice, N=50°51′ E=15°00′ 

Dobra ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz ob-
szaru wyrobiska na dalekim planie - częściowo przysłaniane przez 
drzewa na pierwszym planie. 
Ok. 6 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany w zakresie widoku (25⁰).  

Pełna ekspozycja masywu zwałowiska. 

Ciąg widokowy drogi nr 13 - widok z krótkiego 
odcinka nakierowanego w stronę Bogatyni 
ok. 320 m n.p.m. /ok. 10 km 
Czechy, Dětřichov, N=50°52′ E=15°01′ 

Częściowa ekspozycja (za zrekultywowanym zwałowiskiem ze-
wnętrznym) zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz bardzo do-
bra ekspozycja obszaru wyrobiska. 
Ok. 8 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie dobrze eksponowany w zakresie widoku (17⁰).  
Bardzo dobra ekspozycja masywu zwałowiska oraz obszaru plano-
wanego zbiornika wodnego.  

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry 
Spicak  
724 m n.p.m./ok. 12,8 km 
Czechy, Oldřichov v Hájích, N=50°51′ E=15°04′ 

Pełna ekspozycja zespołu zabudowy elektrowni Turów oraz bardzo 
dobra ekspozycja obszaru wyrobiska. 
Ok. 11 km odległości do obszaru kontynuacji eksploatacji - obszar 
ten będzie częściowo eksponowany w zakresie widoku (13⁰) - w 
znacznym stopniu przesłonięte przez masyw wzniesienia Lysy vrch.  

Bardzo dobra ekspozycja masywu zwałowiska. 

Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 74 Punkty i ciągi widokowe w otoczeniu Kopalni Węgla Brunatnego Turów 

 
Źródło: opracowanie własne na podkładzie https://www.google.com/maps 
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4.12. Obszary chronione 

Lokalizację obszarów chronionych na terenach Polski, Czech i Niemiec w rejonie Niecki Żytawskiej przed-

stawia Rysunek 73 zamieszczony w Rozdziale 4.10.1. 

4.12.1. Obszary chronione na terytorium Polski 

Formy ochrony przyrody obowiązujące na terenie Polski definiuje ustawa o ochronie przyrody z dnia 

16 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami. Są to: 

− parki narodowe;  

− rezerwaty przyrody;  

− parki krajobrazowe;  

− obszary chronionego krajobrazu;  

− obszary Natura 2000;  

− pomniki przyrody;  

− stanowiska dokumentacyjne;  

− użytki ekologiczne;  

− zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  

W dalszej części rozdziału zidentyfikowano formy ochrony przyrody na terenie Polski występujące w ana-

lizowanym otoczeniu Kopalni Turów, jak również występowanie korytarzy ekologicznych. 

Obszary Natura 2000 

Obszar Natura 2000 - PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej, komplementarny z leżącym po stro-

nie niemieckiej obszarem Natura 2000 - DE4454302 Neißegebiet, ma swój początek na wysokości 

Trzcińca. Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej obejmuje fragment doliny Nysy Łużyckiej od Trzcińca 

po Zgorzelec i ma powierzchnię 1661,7 ha. Jest to silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii 

przełomowych między Trzcińcem a Posadą, po łagodnie płynący ciek obszaru podgórskiego, z mozaiko-

wym układem siedlisk i wieloma cennymi gatunkami biotopów nadrzecznych. W ukształtowaniu terenu 

dominują krajobrazy otwarte - łąki zmiennowilgotne i świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest 

rzeką uregulowaną, jednak częste wylewy powodują dobry stan zachowania towarzyszących jej siedlisk. 

Na skarpach pradoliny i na odcinku przełomowym wykształciły się zbiorowiska leśne. Obszar obejmuje 

wiele cennych i dobrze zachowanych siedlisk przyrodniczych, dzięki utrzymaniu tradycyjnego sposobu za-

gospodarowania terenu (ekstensywna gospodarka łąkarska i wypas). Regularne zalewy doliny utrudniają 

przekształcanie łąk i szuwarów w pola uprawne, zaś zachowane fragmenty charakteryzują się wysoką na-

turalnością. Obszar ma szczególne znaczenie z punktu widzenia Załącznika IV Ramowej Dyrektywy Wod-

nej. 

Parki narodowe 

W analizowanym obszarze otoczenia Kopalni Turów nie występują parki narodowe. 
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Rezerwaty przyrody 

W przyjętym do analizy obszarze otoczenia kopalni znajduje się jeden rezerwat przyrody - Grądy koło Po-

sady. Jest to obszar o powierzchni 5,27 ha, utworzony w 2002 roku dla ochrony fragmentów naturalnych 

grądów, w tym grądu lipowo-klonowego z typowym dla fitocenoz tego typu składem florystycznym. W ru-

nie rezerwatu bogata flora leśna w tym rośliny chronione: konwalia majowa i bluszcz pospolity. Rezerwat 

zlokalizowany jest na terenie gminy Bogatynia w odległości około 6 km na północ od terenu kopalni. 

Parki krajobrazowe 

W przyjętym do analizy obszarze otoczenia Kopalni nie jest zlokalizowany żaden park krajobrazowy. 

Obszary chronionego krajobrazu 

W analizowanym obszarze otoczenia Kopalni Turów nie występują obszary chronionego krajobrazu. 

Pomniki przyrody 

W przyjętym do analizy obszarze najbliżej przedsięwzięcia zlokalizowany jest pomnik przyrody - pień 

drzewa iglastego (rodzaj Podakapus) na dziedzińcu Dyrekcji KWB Turów. Kolejnymi najbliższymi kopalni 

pomnikami przyrody są lipa drobnolistna i dąb szypułkowy w Wigancicach Żytawskich. 

Tabela 69 Pomniki przyrody w obszarze prowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej 

Lp. Rodzaj obiektu Miejscowość Nr zarządzenia/ data Nr rejestru 
1 Kopalny pień drzewa iglastego 

Taxodixylon gypsaceum 
Bogatynia 4/91 10.05.1991 290 

2 Lipa drobnolistna Wigancice Żytawskie 4/91 10.05.1991 292 
3 Dąb szypułkowy Wigancice Żytawskie 4/91 10.05.1991 295 

Źródło: własne  



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

236 
Bogatynia, lipiec 2019 

Fotografia 19 Pień drzewa iglastego na dziedzińcu Dyrekcji KWB Turów 

 
Źródło: http://pomniki-przyrody.odskok.pl 

Stanowiska dokumentacyjne 

W przyjętym do analizy obszarze nie występują stanowiska dokumentacyjne. 

Użytki ekologiczne 

W przyjętym do analizy obszarze nie występują użytki ekologiczne. 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

W przyjętym do analizy obszarze otocznia Kopalni nie jest zlokalizowany żaden zespół przyrodniczo-kra-

jobrazowy. 

Korytarze ekologiczne 

W rejonie Worka Turoszowskiego nie występują korytarze ekologiczne istotne dla populacji dużych ssa-

ków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. 

Korytarze o znaczeniu lokalnym związane są przede wszystkim z niezabudowanymi dolinami cieków i te-

renami leśnymi – niewielki kompleks leśny między osadą Białopole a żwirownią Grabštejn oraz pasmo la-

sów na pograniczu polsko-czeskim począwszy od doliny Jaśnicy , przez Granicznik aż do Granicznego Wier-

cha. 
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4.12.2. Obszary chronione na terytorium republiki Czeskiej 

Obszary chronione w Czechach określa Ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu (nr 114/1992). W ustawie 

używa się terminu zvláště chráněná území (pl. szczególnie chronione obszary). Przez szczególną ochronę 

obszaru rozumie się bardziej ścisły tryb ochrony dotyczący konkretnego, precyzyjnie wyznaczonego ob-

szaru. Obszary chronione dzielą się na następujące kategorie: 

− park narodowy (národní park NP); 

− park krajobrazowy (chráněná krajinná oblast CHKO); 

− rezerwat przyrody (národní přírodní rezervace NPR); 

− użytek ekologiczny (přírodní rezervace PR); 

− narodowy pomnik przyrody (národní přírodní památka NPP); 

− pomnik przyrody (přírodní památka PP). 

Dla CHKO i NP używa się określenia velkoplošný, (wielkoobszarowy), w odróżnieniu od reszty, dla których 

używa się określenia maloplošný (o niewielkim obszarze). 

Na terenie Republiki Czeskiej w analizowany obszarze otoczenia Kopalni znajdują się dwa obszary chro-

nione (Rysunek 73). 

Użytek ekologiczny Meander Smědé 

Użytek ekologiczny Meander Smědé został utworzony 1 lipca 1998 r., w celu w celu ochrony naturalnego 

charakteru podgórskiej rzeki Smědá z rozwijającymi się meandrami, ślepymi odnogami i piaszczystymi 

brzegami. Ma on chronić przede wszystkim towarzyszące rzece zbiorowiska roślinne i zespoły zwierząt 

wodno-błotnych, a także lasy stokowe na prawym, stromym brzegu. Obszar ma powierzchnię 137 ha, leży 

na wysokości 220 - 280 metrów, znajduje się w obrębach wsi Višňová i Černousy. Jego częścią jest staw 

Dubový (lub Dubák), ważny ornitologicznie dla regionu północnych Czech.  

Z łącznej powierzchni 137 ha, 17,2 ha znajduje się na terenie leśnym. Tworzą go dąb bez- i szypułkowy, lipa 

drobno- i szerokolistna, wiąz górski, jawor, klon zwyczajny, grab, jarzębina, jesion, jodła i brzoza brodaw-

kowata. W runie lasów klonowo-lipowych występują m. in. lilia złotogłów, kokorycz pusta, kokorycz po-

średnia, konwalia majowa, wilczomlecz słodki, cis, czerniec gronkowy, kruszczyk szerokolistny czy zerwa 

kłosowa. W towarzyszących im zaroślach i grądach spotykamy także wawrzynek wilczełyko, piżmaczek 

czy miodunkę ćmą. 

Na terenach wodno-błotnych dominuje inny zestaw gatunków drzew i krzewów. Są wśród nich olcha 

czarna, wierzba biała, wierzba trójpręcikowa, wierzba uszata, topola osika, trzmielina europejska, kalina 

koralowa, bzy koralowy i czarny oraz czeremcha. W runie tych zbiorowisk o charakterze lasów i zarośli 

łęgowych oraz towarzyszącym im zbiorników wodnych spotykamy czermień błotną, trzcinę i rzęśl wiel-

koowockową. W samej rzece Smědé występują także inne rzadkie rzęśle - hakowata oraz płaskowockowa, 

dla której jest to obecnie jedyne znane stanowisko w Czechach. Dodatkowo w otoczeniu stawu Dubák wy-

stępuje turzyca ciborowata. 

W dolinie Smědé występuje także duża liczba zwierząt należących do różnych grup systematycznych, 

z czego co najmniej 40 jest chronionych prawem w Republice czeskiej. Wśród kręgowców są to m.in. wy-

dra, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, traszka grzebieniasta, liczni są przedstawiciele chronionych 
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gatunków ptaków, np. kszyk, perkoz rdzawoszyji, pójdźka, trzciniak zwyczajny czy zimorodek, często po-

jawia się żuraw. W wodach rzeki Smědá występuje istotna dla zachowania gatunku w Czechach populacja 

minoga strumieniowego, a z ryb można wymienić miętusa, strzeblę potokowa lub głowacza białopłe-

twego. Osobliwością wśród bezkręgowców jest pająk Arctosa diadora, żyjący na żwirowych łachach.  

Fotografia 20 CZ0513256 Smědá – Smědá w Boleslavie 

 
Źródło: Zasoby własne 
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Fotografia 21 CZ0513256 Smědá – Smědá koło Višňovej 

 
Źródło: Zasoby własne 

Obszar Natura 2000 CZ0513256 Smědá 

Obszar obejmuje dolinę rzeki Smědá pomiędzy granicą z Polską a miejscowością Frýdlant, na długości bli-

sko 23 km i powierzchni 142,43 ha. Najlepiej zachowany fragment o długości 5 km znajdujący się pomiędzy 

mostem w Zadních Předláncích a mostem na południe od stawu Dubák objęty jest ochroną w ramach po-

wyżej opisanego użytku ekologicznego Meandry Smědé. Rzeka na tym odcinku osiąga od 4 do 12 m sze-

rokości i wyraźnie widoczne są występujące tu procesy geomorfologiczne, związane z naturalnym korytem 

rzecznym (płycizny, bystrza, meandry). Dolina zalewowa o zmiennej szerokości zajęta jest przez łąki ko-

śne, częściowo zarastające młodymi zagajnikami brzozowymi i olchowymi, częściowo zdegenerowanymi 

wskutek inwazji nawłoci kanadyjskiej, rdestowca sachalińskiego, r. ostrokończystego oraz niecierpka gru-

czołowatego lub poprzez brak koszenia i ekspansję nitrofilnych bylin. 

Dolina ta podlega zalewom raz lub dwa razy do roku, co uniemożliwia jej wykorzystanie w gospodarce 

rolnej lub dla celów osadnictwa. W wielu miejscach rozwijają się bardzo dobrze wykształcone płaty łęgów 

wierzbowych, które jednak nie są przedmiotem ochrony w obszarze. Do najważniejszy wartości przyrod-

niczych, a zarazem przedmiotów ochrony należy zaliczyć jedno z niewielu stanowisk trzepli zielonej 

w Kraju Libereckim oraz bardzo liczną populacją minoga strumieniowego i głowacza białopłetwego. 

Na terenie doliny rzeki Smědá zanotowano występowanie łącznie 14 typów siedlisk przyrodniczych zaj-

mujących łącznie 27% powierzchni obszaru. Siedliska te jednak nie są przedmiotem ochrony w obszarze. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

240 
Bogatynia, lipiec 2019 

Korytarze ekologiczne 

Na terytorium Czech otaczającym od południa rejon Worka Turoszowskiego wyznaczony jest regionalny 

biokorytarz, przebiegający wzdłuż doliny cieku Oldřichovský potok i dalej na południowy wschód w kie-

runku terenów leśnych rozciągających się między miejscowościami Grabštejn a Bílý Kostel nad Nisou. 

W dalszej odległości w kierunku południowym – na obszarze Gór Łużyckich rozciąga się korytarz subregio-

nalny. Kolejny biokorytarz subregionalny obejmuje lasy znajdujące się na północ od m. Frýdlant. 

Poza wyżej wymienionymi korytarzami włączonymi w sieć krajową na terenach przygranicznych lokalne 

korytarze tworzą doliny cieków i niewielkie kompleksy leśne – górny odcinek Jaśnicy, tereny leśne od Gra-

nicznika, przez Výhledy do Granicznego Wierchu, dolina Heřmanickiego potoku wraz z jego dopływami 

w górnym biegu. 

4.12.3. Obszary chronione na terytorium Republiki Federalnej Niemiec 

Na terenie Niemiec współczesne formy ochrony przyrody zapewnia prawo federalne o ochronie przyrody 

z 20 grudnia 1976r. Administracją zajmuje się Federalny Urząd Ochrony Przyrody (Bundesamt für Natur-

schutz) z siedzibą w Bonn. Duże kompetencje mają też poszczególne landy, które mają własne regulacje 

prawne i na przykład decydują o powoływaniu parków narodowych. Obszary chronione dzielą się na na-

stępujące kategorie: 

− rezerwat przyrody (Naturschutzgebiet); 

− park narodowy (Nationalpark); 

− narodowy pomnik przyrody (Nationale Naturmonument); 

− rezerwat biosfery (Biosphärenreservat); 

− obszar chronionego krajobrazu (Landschaftschutzgebiet); 

− park krajobrazowy (Naturpark); 

− chronione siedliska (Besonders geschützte Biototypen); 

− pomniki przyrody (Naturdenkmal); 

− chronione fragmenty krajobrazu (geschützt Landschaftbestandteil); 

− obszary Natura 2000; 

− lasy ochronne (Bannwald); 

− rezerwaty leśne (Schonwald). 

Na terenie Niemiec w analizowanym obszarze otoczenia kopalni zinwentaryzowano 4 obszary Natura 

2000, 3 obszary chronionego krajobrazu i 1 park krajobrazowy. Ich lokalizacje przedstawia Rysunek 73. 

Obszar Natura 2000 DE4454302 Neißegebiet 

Obszar o powierzchni 2450 ha zajmuje terasę zalewową Nysy Łużyckiej oraz połączone z nią, zachowane 

fragmenty zbiorowisk leśnych od Dittelsdorf aż po Goerlitz. Poza ścisłą dolinę Nysy wykracza tylko w miej-

scowości Leuba oraz koło Dittelsdorf. Obszar jest komplementarny z leżącym po stronie polskiej obszarem 

Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej” – razem obejmują one całą dolinę Nysy wraz z zacho-

wanymi ekosystemami w jej bezpośrednim otoczeniu.  

W obszarze chronionych jest aż 13 typów siedlisk przyrodniczych (zarówno leśnych jak i łąkowych), które 

zajmują 14,74% powierzchni obszaru oraz 8 gatunków zwierząt z załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, 
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a wśród nich bóbr europejski, wydra europejska, kumak nizinny, piskorz, czerwończyk nieparek, modraszki 

– nausitous i telejus, trzepla zielona. Jest to najbogatszy w gatunki i najcenniejszy przyrodniczo obszar 

znajdujący się w zasięgu analiz przyrodniczych. 

Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze „Neißegebiet” na postawie wizji terenowej 

z roku 2010 przedstawia się następująco: 

Tabela 70 Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze „Neißegebiet” 

Kod siedliska Stan zachowania Uwagi  
3150 starorzecza i naturalne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami Nympheion, Po-
tamion 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

3260 nizinne i podgórskie rzeki ze zbioro-
wiskami włosieniczników 

U1 stan niezadowalający Rzeka zanieczyszczona, o uregulowanym na 
większej części przebiegu 

3270 zalewane muliste brzegi rzek 
XX Nie obserwowano wskutek wysokiego stanu 

wód Nysy Łużyckiej w sezonie 2010. 
6430 zarośla górskie i ziołorośla nad-
rzeczne 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytko-
wane ekstensywnie 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

9110 kwaśne buczyny 
U1 stan niezadowalający Częściowo zniekształcone wskutek dawnej 

gospodarki leśnej 

9130 żyzne buczyny 
U1 stan niezadowalający Częściowo zniekształcone wskutek dawnej 

gospodarki leśnej 

9160 grąd subatlantycki 
XX W interpretacji PL ten typ siedliska nie wystę-

puje na terenie Saksonii, w trakcie wizji tere-
nowej nie był więc odróżniany od 9170 

9170 grąd środkowoeuropejski i subkon-
tynentalny 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

9180 jaworzyny i lasy lipowo-klonowe na 
stromych stokach i zboczach 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

9190 pomorski kwaśny las brzozowo-dę-
bowy 

U1 stan niezadowalający Częściowo zniekształcone wskutek dawnej 
gospodarki leśnej 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesio-
nowe 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

91G0 pannońskie lasy z Quercus petraea 
i Carpinus betulus 

XX Nie odnaleziono w terenie badań, zapewne z 
uwagi na bardzo małą powierzchnię siedliska. 

Źródło: opracowanie własne 
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Fotografia 22 Nadrzeczne łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0) koło Drauensdorf 

 
Źródło: własne 

Obszar Natura 2000 DE5054301 Mandautal 

Obszar o powierzchni 302 ha obejmujący fragment doliny rzeki Mandau wraz z otaczającymi wzgórzami, 

powołany dla ochrony siedlisk przyrodniczych, które łącznie zajmują 15,09% powierzchni obszaru. Wśród 

nich najliczniej występują grądy środkowoeuropejskie (9170) – stanowią połowę powierzchni siedlisk, do-

brze wykształcone są także siedliska łąk świeżych (6510) oraz lasy klonowo-lipowe na stromych stokach 

(*9180). Obszar ważny jest także dla ochrony mopka oraz nocka dużego. W centrum obszaru znajduje się 

kamieniołom bazaltu.  

Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze „Mandautal” na postawie wizji terenowej 

z roku 2010 przedstawia się następująco: 

Tabela 71 Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze „Mandautal” 

Kod Stan zachowania Uwagi 

6210 murawy kserotermiczne U2 stan zły 
Wykształcone w formach inicjalnych bez wielu 
gatunków typowych dla siedliska 

6510 niżowe i górskie świeże łąki użytko-
wane ekstensywnie 

FV właściwy stan 
ochrony 

W SDF reprezentatywność oceniano na B, jed-
nak stan ochrony wskutek regularnego kosze-
nia na dużych powierzchniach można uznać 
aktualnie za wyższy, zaś stan zachowania za 
doskonały. 

8220 ściany skalne i rumowiska krzemia-
nowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia 
vanadelli 

U2 stan zły 
Wykształcone w formach inicjalnych bez wielu 
gatunków typowych dla siedliska 

9170 grąd środkowoeuropejski i subkon-
tynentalny 

FV właściwy stan 
ochrony 
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Kod Stan zachowania Uwagi 

9180 jaworzyny i lasy lipowo-klonowe na 
stromych stokach i zboczach 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe 
i jesionowe 

FV właściwy stan 
ochrony 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Fotografia 23 Świeże łąki kośne (6510) oraz grądy na wzgórzach (9170) w południowej części obszaru Mandautal 

 
Źródło: własne 

Obszar Natura 2000 DE5154301 Eichgrabener Feuchtgebiet 

Obszar o powierzchni 150 ha powołany dla ochrony 3 typów siedlisk przyrodniczych, zajmujących łącznie 

8,4% powierzchni. Pierwszoplanowym przedmiotem ochrony są nizinne łąki kośne (6510). W obszarze wy-

stępują ponadto i stanowią przedmiot ochrony wydra europejska, modraszek nausitous, traszka grzebie-

niasta.  

Większa część obszaru jest intensywnie zagospodarowana - prowadzony jest tu wypas i koszenie łąk świe-

żych. Fragmenty łąk podlegają także sukcesji wskutek zarastania brzozą brodawkowatą oraz gatunkami 

inwazyjnymi, jak nawłoć późna. 

Poniżej przedstawiono ocenę stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze „Eichgrabener Feuch-

tgebiet” na postawie wizji terenowej z roku 2010. 
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Tabela 72 Ocena stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze „Eichgrabener Feuchtgebiet” 

Kod Stan zachowania Uwagi 
3260 nizinne i podgórskie rzeki ze 
zbiorowiskami włosieniczników 

U2 stan zły Niewielki, silnie uregulowany fragment cieku. 

6510 niżowe i górskie świeże łąki 
użytkowane ekstensywnie 

FV właściwy stan 
ochrony 

W SDF reprezentatywność oceniano na B, jednak stan 
ochrony wskutek regularnego koszenia na dużych po-
wierzchniach można uznać aktualnie za wyższy, zaś 
stan zachowania za doskonały. Ocenę może obniżać 
fakt zarastania niektórych powierzchni przez naloty 
brzozowe. 

91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, 
olszowe i jesionowe 

FV właściwy stan 
ochrony 

W SDF reprezentatywność oceniano na B, jednak 
obecny stan zachowania można uznać za doskonały, 
wskutek znacznego ograniczenia zabiegów związa-
nych z hodowlą lasu, co uwidacznia się np. w dużej 
liczbie martwych i zamierających drzew w płatach sie-
dliska. 

Źródło: opracowanie własne 

Fotografia 24 Częściowo zarastające łąki kośne (6510) w północnej części obszaru Eichgrabener Feuchtgebiet koło 
Zittau 

 
Źródło: Zasoby własne 

Obszar Natura 2000 DE4454451 Neißetal  

Obszar o powierzchni 2373,13 ha zajmuje terasę zalewową Nysy Łużyckiej oraz przylegające do niej frag-

menty zbiorowisk leśnych od Dittelsdorf aż po Goerlitz. 

W obszarze zanotowano występowanie aż 30 gatunków ptaków z załącznika I oraz 54 gatunki ptaków re-

gularnie migrujących wyszczególnionych w Załączniku II Dyrektywy Ptasiej. Na szczególna uwagę zasłu-

gują stanowiska ptaków drapieżnych takich jak bielik, kania ruda, kania czarna oraz duże zagęszczenie 

stanowisk gąsiorka. 
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Obszar chronionego krajobrazu - Landschaftschutzgebiet Neißetal und Klosterwald 

Obszar o powierzchni 488 ha, utworzony w 1974 r. Obejmuje tereny wzdłuż Nysy Łużyckiej między Zittau 

a Görlitz. Obszar obejmuje niskie tarasy w szerokiej dolinie Nysy. Występują tu rzadkie i zagrożone zbio-

rowiska roślinne, gatunki roślin i zwierząt. Rozwijające się na terenach Łużyc od setek lat osadnictwo 

i uprawa przekształciły naturalną roślinność. Na omawianym obszarze zachowały się fragmenty charakte-

rystycznej roślinności lasów łęgowych olchowo-jesionowych i lasów klonowo-jesionowych.  

Ciekawym obiektem kulturowym jest klasztor St. Marienthal. Obszar ten ma również duże znaczenie dla 

zachowania naturalnej równowagi, rekreacji i poprawy warunków życia na obszarach mieszkalnych. 

Obszar chronionego krajobrazu Gór Żytawskich - Landschaftschutzgebiet Zittauer Gebirge 

Obszar naturalny „Zittauer Gebirge” leży na południowo-wschodnim krańcu Saksonii bezpośrednio przy 

granicy z Republiką Czeską. Obejmuje on rzeczywiste Góry Żytawskie i północną część Gór Łużyckich oraz 

części Zagłębia Großschönau-Varnsdorfer. Obszar ochrony krajobrazu obejmuje powierzchnię ok. 

5940 ha, w tym rezerwaty przyrody "Jonsdorfer Felsen-stadt" (64 ha) i "Lausche" (10 ha).  

Ważnymi elementami obszaru ochrony krajobrazu są tu też pojedyncze formacje przyrodnicze na małą 

skalę, biotopy, stanowiska cennych gatunków. Jednocześnie istotne jest zachowanie umiarkowanego 

użytkowania rekreacyjnego. 

Obszar chronionego krajobrazu - Landschaftschutzgebiet Mandautal 

Obszar o powierzchni 2136 ha, utworzony w 2005 r. obejmuje dolinę rzeki Mandau powyżej miasta Zittau. 

Obszar graniczy od południa z "Zittauer Gebirge", a na zachodzie z "Oberlausitzer Bergland". 

Obszar tworzony dla ochrony wartościowych elementów krajobrazu, decydujących o jego atrakcyjności 

rekreacyjnej, jak pojedyncze drzewa, pasma zadrzewień i zakrzewień, brzegi strumieni, w otwartym kra-

jobrazie rolniczym. Jednocześnie za wartościowe należy uznać charakter osadnictwa, z jego historią i kul-

turą.  

Park krajobrazowy Gór Żytwskich - Naturpark Zittauer Gebirge 

Park Krajobrazowy Gór Żytawskich o powierzchni 13337 ha jest krajobrazowym klejnotem Saksonii. Wraz 

z przygranicznymi, znajdującymi się po czeskiej stronie Górami Łużyckimi oraz z grzbietem Jeszted tworzą 

jedną przestrzeń krajobrazową. Krajobraz kulturowy kształtowała 1000-letnia historia osadnictwa. Cha-

rakterystyczna dla tego Parku Krajobrazowego jest harmonia Gór Żytawskich z jeziorem Olbersdorf, z hi-

storycznym miastem Zittau oraz z malowniczymi wioskami, które zachowały charakterystyczny dla Gór-

nych Łużyc domy przysłupowe.  

Rozwój na terenie parku powinien służyć dobru mieszkańców i odwiedzających turystów. Najważniejsze 

obszary działania to: zachowanie i rozwój krajobrazu kulturowego, wspieranie zrównoważonego rozwoju 

regionalnego, promowanie turystyki przyjaznej dla przyrody, wzmocnienie świadomości ekologicznej, 

współpraca transgraniczna.  

W parku wyznaczone są 3 strefy ochronne – w strefach I i II ochronie podlegają najcenniejsze elementy 

parku. Strefa III, obejmująca prawie 35 % powierzchni, służy do rozwoju harmonizujących z krajobrazem 
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osiedli mieszkalnych i działalności gospodarczej oraz długotrwałego rozwoju turystyki. Obejmuje ona ob-

szary zasiedlone oraz ich otoczenie. 

Korytarze ekologiczne 

Na terenie Niemiec ze względu na stan zagospodarowania terenów przygranicznych z Polską nie wystę-

pują korytarze o znaczeniu regionalnym lub krajowym, najbliższy korytarz przebiega terenami leśnymi po-

rastającymi wzniesienia Gór Łużyckich łącząc się z korytarzami czeskiej sieci. 

W rejonie Zittau ze względu na rozwój osadnictwa wzdłuż dolin rzecznych i stosunkowo intensywne wy-

korzystanie przestrzeni rolniczej mało w krajobrazie struktur tworzących lokalne korytarze. Jednym z po-

tencjalnych miejsc jest rejon doliny Nysy Łużyckiej na południe od Trójstyku i dalej na południe od m. Har-

tau tereny leśne łączące się bezpośrednio z rozległymi lasami Gór Łużyckich. Drugim lokalnym korytarzem 

może być dolina cieku Eichgrabener Pfaffenbach dzięki występującej tu mozaice lasów, łąk i zbiorników 

wodnych oraz dalej na zachód dolina rzeki Grundbach. Na wysokości m. Trzciniec lokalny korytarz tworzy 

zalesiona dolina potoku Kemmlitzbach oraz dolina Nysy Łużyckiej z rozległy kompleksem leśnym Kloster-

wald. 

4.13. Zagospodarowanie terenu 

4.13.1. Tło historyczne 

Rejon Bogatyni i Turoszowa, zwany potocznie Workiem Turoszowskim (z uwagi na workowaty kształt linii 

granicznej oddzielającej ten obszar od terytorium Czech i Niemiec), stanowiący obecnie teren gminy Bo-

gatynia, to z historycznego punktu widzenia południowo-wschodnie obrzeża Łużyc Górnych. Ta histo-

ryczna kraina w przeszłości wraz z Łużycami Dolnymi znajdowała się (ujmując to w uproszczeniu) pomię-

dzy terytorium Saksonii, Brandenburgii, Śląska i Czech.  

Na przestrzeni stuleci, od wczesnego średniowiecza po XX wiek, polityczno-administracyjna tożsamość 

Łużyc Górnych i ich granice zmieniały się – jednocześnie kształtowały się granice obszaru, który obecnie 

zajmuje gmina Bogatynia24.  

• Między 937 a 965 rokiem - podbicie przez margrabiego Gerona terytoriów słowiańskich, ustano-

wienie Marchii Wschodniej (Sächsische Ostmark, Geromark) podlegającej władcom królestwa 

wschodniofrankijskiego. 

• Po 965 roku – rozpad pogranicza na 5 pomniejszych marchii, w tym Marchię Łużycką (Mark Lau-

sitz, Ostmark) i Marchię Miśnieńską (Mark Meissen) – prapoczątek podziału Łużyc na Łużyce 

Dolne (Niederlausitz) oraz Łużyce Górne (Oberlausitz), stanowiące wschodnią część Marchii Mi-

śnieńskiej. 

• Wyodrębnienie w granicach Marchii Miśnieńskiej terytorium wschodniego zwanego Milsko (Gau 

Milsca - ziemia zamieszkała przez plemię Milczan), później ziemi budziszyńskiej (Land Budissin). 

Ziemia budziszyńska (późniejsze Łużyce Górne) nigdy nie były samodzielnym bytem politycznym 

(we współczesnym tego słowa znaczeniu): 

- podlegała władcom Marchii Miśnieńskiej, okresowo władcom ziem polskich (1002-1031); 

                                                                    
24 Historię Łużyc Górnych streszczam m.in. w oparciu o rozdziały książki: Bahlcke 2007. 
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- od 1158 r. do poł. XIII w. stanowiła własność lenną królów czeskich;  

- między 1253 a 1262 r. była lennem margrabiów Brandenburgii; 

- od 1262 do 1319 r. była lennem brandenburskich władców z rodu Askanczyków. 

• 1268 r. wyodrębnienie w granicach ziemi budziszyńskiej wschodniego terytorium zwanego ziemią 

zgorzelecką (Land Görlitz) 

- od 1319 do 1623 r. Łużyce Górne stanowiły lenno królów czeskich i wchodziły w skład ziem 

Korony Czeskiej (między 1377 a 1396 rokiem ziemia zgorzelecka stanowiła samodzielne księ-

stwo zgorzeleckie). 

• Najpóźniej w ciągu XIV w. – ukształtowanie się w obrębie ziemi zgorzeleckiej (późniejszego okręgu 

zgorzeleckiego (Kreis Görlitz) odrębnych obszarów jurysdykcyjnych, m.in. obszaru żytawskiego 

(późniejszego Zittauer Raths-Gebiet), posiadłości klasztoru w Marienthal (Kloster Marienthal) 

i klucza dóbr zawidowskich (późniejszego zawidowskiego państwa stanowego, freie Stan-

desherrschaft Seidenberg) zajmujących teren obecnego Worka Turoszowskiego 

- od 1623 r. jako zastaw (zakupiony od cesarza Ferdynanda II von Habsburg), od 1635 r. jako 

własność dziedziczna – Łużyce Górne były w ręku książąt Saksonii. 

• W 1815 r. na mocy traktatu wiedeńskiego część ziem Królestwa Saksonii – w tym całe Łużyce 

Dolne oraz północna i wschodnia część Łużyc Górnych – zostały włączone do Królestwa Prus; gór-

nołużyckie miasta i powiaty Lubań, Görlitz, Rothenburg i Hoyerswerda weszły w obręb Prowincji 

Śląskiej (Provinz Schlesien); obszar po południowej stronie koryta rz. Witki (w tym teren tzw. 

„worka turoszowskiego”) pozostały w granicach Królestwa Saksonii, administracyjnie przynależał 

do saskiej części powiatu zgorzeleckiego (sächs. Antheil des Görlitzer Kreis); rozdzielone zostało 

terytorium wolnego państwa stanowego Zawidów – jego saska część uzyskała nazwę Państwa 

Stanowego Rybarzowice (Standesherrschaft Reibersdorf). 

• W 1834 r. w wyniku reformy administracyjnej Królestwa Saksoni teren tzw. Worka Turoszow-

skiego w województwie budziszyńskim (Kreishauptmannschaft Bautzen, od 1834 r.), w starostwie 

lubijskim (Amtshauptmannschaft Löbau). 

• W następstwie wydarzeń lat 1867 (włączenie Królestwa Saksonii do Związku Północnoniemiec-

kiego) i 1871 w. (zjednoczenie ziem niemieckich pod berłem Hohenzollernów – reaktywowanie 

Cesarstwa Niemieckiego) granica sasko-pruska z 1815 r. na rz. Witce stała się granicą krajów 

związkowych. 

• W 1874 r. w wyniku reformy administracyjnej przeprowadzonej przez władze Królestwa Saksonii, 

teren Worka Turoszowskiego znalazł się w granicach nowo utworzonego starostwa żytawskiego 

(Amtshauptmannsschaft Zittau) 

- w okresie międzywojennym na terytorium saskim następowały zmiany ustrojowo-admini-

stracyjne: w 1918 r. Królestwo Saksonii straciło status monarchii stając się krajem związko-

wym Republiki Weimarskiej, później III Rzeszy (1933-1945) – Wolnym Państwem Saksonia / 

Republiką Saksonia (Freistaat Sachsen / Republik Sachsen); w 1932 r. województwo budzi-

szyńskie włączono do drezdeńskiego (Kreishauptmannschaft Dresden-Bautzen), w 1941 

przemianowano na rejencję (Regierungsbezirk Dresden-Bautzen); w 1938 starostwo żytaw-

skie (z którego w 1915 wydzielono powiat miejski) przemianowano na żytawski powiat ziem-

ski (Landkreis Zittau). 
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• W 1945 r. na mocy traktatów kończących II wojnę światową ziemie po wschodniej stronie rz. Nysy 

Łużyckiej – zostały włączone w granice Polski i weszły w skład Ziem Odzyskanych (1945-46); ich 

południowo-zachodnia część współtworzyła terytorium województwa wrocławskiego (1946-

1975), później województwa jeleniogórskiego (1975-1998), następnie województwa dolnoślą-

skiego; wschodni skrawek żytawskiego powiatu ziemskiego stał się obszarem dwóch gmin: część 

północna tego skrawka (wsie Ręczyn, Spytków, Kostrzyna, fragment Radomierzyc) została włą-

czona do gminy Zgorzelec, pozostała część weszła w skład gminy Bogatynia. 

Historyczno-kulturowa przynależność tego obszaru – rozpatrywanego w kontekście historyczno-kulturo-

wych regionów Polski – powinna być ujęta w następujący sposób: 

�dawne ziemie państw niemieckich i ziemie polskie pod zaborem pruskim 

�dawne ziemie państw niemieckich (część Królestwa Prus, część Królestwa Saksonii) 

� Łużyce Górne (część pruska i część saska) 

�fragment Łużyc Górnych (część saska) 

Polityczno-administracyjną przynależności Worka Turoszowskiego w czasach nowożytnych i współcze-

snych (do 1945 roku) – rzutującą pośrednio na tożsamość kulturową subregionu – należy ujmować nastę-

pująco: 

• Korona Czeska – Łużyce Górne – okręg zgorzelecki; 

• Królestwo Saksonii (od 1623/35) – Łużyce Górne – okręg zgorzelecki; 

• Królestwo Saksonii – saskie Łużyce Górne (od 1815) – saska część powiatu zgorzeleckiego 

(od 1815); 

• Królestwo Saksonii – województwo budziszyńskie (od 1832) – starostwo lubijskie; 

• Związek Północnoniemiecki (od 1867) – Królestwo Saksonii (od 1867 niemiecki kraj związkowy) – 

województwo budziszyńskie – starostwo lubijskie; 

• Cesarstwo Niemieckie (od 1871) – Królestwo Saksonii – województwo budziszyńskie – starostwo 

lubijskie; 

• Cesarstwo Niemieckie – Królestwo Saksonii – województwo budziszyńskie – starostwo żytawskie 

(od 1874); 

• Republika Weimarska (od 1919) – Wolne Państwo Saksonia (od 1918) – województwo budziszyń-

skie – starostwo żytawskie; 

• Republika Weimarska – Wolne Państwo Saksonia – województwo drezdeńsko-budziszyńskie 

(od 1932) – starostwo żytawskie; 

• III Rzesza Niemiecka (od 1945) – Wolne Państwo Saksonia – województwo drezdeńsko-budziszyń-

skie – starostwo żytawskie; 

• III Rzesza Niemiecka – Wolne Państwo Saksonia – rejencja drezdeńsko-budziszyńska (od 1939) – 

żytawski powiat ziemski (od 1938); 

• Rzeczpospolita Polska (od 1945) –Ziemie Odzyskane (od 1945). 
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Rysunek 75. Obszar „polskich Łużyc Górnych na mapie Łużyc Górnych z 1815 r., z wrysowanymi granicami państwo-
wymi ustanowionymi w 1945 roku; w dolnej części obszar gminy Bogatynia. 

 

Źródło: Podkład kartograficzny: www.geschichtsverein-rak.de/rak-Grenzsteine.htm (dostęp: 12.09.2016), granice z 1945 r. Oprac. Artur Kwa-

śniewski 

Krajobraz kulturowy gminy Bogatynia został zdeterminowany przez: 

• lokowanie wsi na prawie zachodnim i zakładanie folwarków w okresie późnośredniowiecznym 

(w większości w XIII-XIV w.), w wyniku których uformowały się 

- sieć jednostek osadniczych obejmująca standardowe („pełnowymiarowe”) wsie o rozłogu ła-

nowym oraz samodzielne folwarki, 

- lokalizacja, parcelacja i układ zabudowy wiejskiej, lokalizacja zabudowy folwarcznej, 

- układ parcel rolnych (rozłóg pól), 

- zrąb struktury socjotopograficznej – rozmieszczenie gospodarstw chłopskich, siedzib i obiek-

tów sołtysich (w tym: tzw. karczem sądowych), zabudowań kościelnych (kościołów, gospo-

darstw plebańskich), siedzib na prawie rycerskim; 

• wtórne procesy osadnicze w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XIX w.), w następstwie których 

powstały 

- nowe siedziby szlacheckie,  

- gospodarstwa folwarczne szlacheckie / kościelne,  

- przysiółki wsi (obszary gospodarstw zagrodniczych i chałupniczych); 

• procesy industrializacji i urbanizacji w okresie późnonowożytnym i w czasach współczesnych (XIX-

XX w.), w następstwie których doszło do 

- zakładania obiektów przemysłowych na dawnych parcelach budowlanych i agrarnych, 
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- powstawania quasi-miejskich struktur osadniczych (uzdrowisko Opolno-Zdrój; zespoły zabu-

dowy mieszkaniowej), 

- zajęcia terenów wsi na potrzeby górnictwa węgla brunatnego – tworzenie wyrobisk i hałd.  

Historyczną strukturę osadniczą na terenie obecnej gminy Bogatynia tworzą zestawione poniżej jednostki osad-

nicze (w układzie topograficznym, od północy). 

Tabela 73. Wykaz jednostek osadniczych w rejonie opracowania 

Wieś / 
--- d. przysiółek 
(nazwa przed / po 
1945 r.) 

Pierwsza 
wzmianka 
źródłowa 

Charakterystyka:  
- geneza,  
- typ wsi (obszar),  
- przynależność majątkowa 

Uwagi 

Krzewina (Grunau) 1294 
- wieś lokacyjna (w miejscu starszej osady?) 
- układ w typie wsi łanów leśnych (350 ha) 
- XVI-XVIII w.: własność klasztoru Marienthal 

 

Lutogniewice 
(Schönfeld) 

1294 
- wieś lokacyjna (w miejscu starszej osady?) 
- układ w typie wsi łanów leśnych (315 ha) 
- XVI-XVIII w.: własność klasztoru Marienthal 

 

Bratków (Blumberg) 1407 
- wieś lokacyjna (w miejscu starszej osady?) 
- układ w typie wsi łanów leśnych (417 ha) 
- XV-XVIII w.: własność klasztoru Marienthal 

 

Posada 
(Rusdorf) 

1273 
- wieś lokacyjna (w miejscu starszej osady?) 
- układ w typie wsi łanów leśnych (303 ha) 
- XVI-XVIII w.: własność klasztoru Marienthal 

 

Działoszyn (Königs-
hain / 
Królewszczyzna), 

1280 
- wieś lokacyjna 
- układ typowej wsi łanów leśnych (1294 ha) 
- XVI-XVIII w.: własność klasztoru Marienthal 

 

Trzciniec 
(Rohnau) 

1268 (za-
mek) 
1369 (fol-
wark) 

- pierwotnie folwark na przedpolu zamku 
- nieregularne rozplanowanie zabudowy skupionej 
wzdłuż dróg; grunty rolne o rozplanowaniu łanowym 
- XIII-XV w.: własność rycerska; XVI-XVIII w.: majątek 
rady miasta Żytawy 

 

--- bez nazwy 
(Hältern) 

1804 
- kolonia Trzcińca założona w 1804 na gminnych łą-
kach 
- układ wielodrożny 

 

--- Trzciniec Dolny 
częśćzachodnia 
(Lehde) 

XVI w. 

- kolonia założona na gruntach wsi Hirschfelde 
- zabudowa rozplanowana względem nieregularnej 
sieci dróg wiejskich (zdeterminowanych przez zbocza 
Winnej Góry) 

 

--- Trzciniec Dolny 
część wschodnia 
(Schaare) 

Przed 1494 

- folwark na gruntach przynależnych do zamku Trzci-
niec; podzielony 1576, część zachodnia włączona do 
Hirschfelde; 
- pierwotnie zespół zabudowy folwarcznej na grun-
tach o rozplanowaniu blokowym (?), w XX w. zespół 
zabudowy osiedlowej rozplanowany względem dość 
regularnej siatki ulic 

 

Zatonie  
(Seitendorf / Ustronie) 

1303 

- wieś lokacyjna 
- układ typowej wsi łanów leśnych (1455 ha) 
- w XVI-XVIII w. 2 majątki: klasztoru Marienthal i rady 
miasta Żytawa 

 

Strzegomice 
(Dorn-Hennersdorf / 
Podgórze) 

1482 

- wieś lokacyjna (zapewne z 1. tercji XIV w.) 
- układ typowej wsi łanów leśnych (675 ha) 
- 2 majątki szlacheckie (jeden w obrębie państwa sta-
nowego Rybarzowice) 

wieś nie istnieje – obszar 
zajęty przez hałdę górni-
czą 

Wigancice 
Żytawskie (Ober-
Weigsdorf + Mitell-
Weigsdorf, od 1923 
Weigsdorf)  

1334 

- wieś lokacyjna 
- układ typowej wsi łanów leśnych (majątek „górny” 
454 ha, majątek „środkowy” 530 ha) 
- majątki szlacheckie: „górny” należący w państwa 
stanowego Zawidów, później Rybarzowice; „środ-
kowy” własność rady miejskiej Żytawy 

w 1635 majątek „dolny” 
(Višňová u Frýdlantu) 
włączony do Czech  
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Wieś / 
--- d. przysiółek 
(nazwa przed / po 
1945 r.) 

Pierwsza 
wzmianka 
źródłowa 

Charakterystyka:  
- geneza,  
- typ wsi (obszar),  
- przynależność majątkowa 

Uwagi 

--- Wolanów  
(Gut Weigsdorf = Frie-
dreich), 

 
- folwark założony w obrębie majątku „środkowego” 
Wigancic 
- zespół zabudowy folwarcznej 

 

--- Wyszków  część 
środkowa (Neugers-
dorf) 

 
- kolonia założona w obrębie majątku „środkowego” 
Wigancic 
- układ zabudowy w typie ulicowym  

 

---Wyszków – część 
wschodnia (Maxdorf) 

 
- kolonia założona w obrębie majątku „środkowego” 
Wigancic 
- układ zabudowy w typie ulicowym 

 

--- Wyszków – część 
zachodnia 
(Brüderhäuser), 

 
- kolonia założona w obrębie majątku „górnego” Wi-
gancic 
- zespół osadniczy o układzie rzędowym 

 

Gościszów 
(Gießmannsdorf, 
Nadrzecze)  

1378 

- pierwotnie folwark 
- zabudowa wiejska w typie ulicowym, grunty rolne 
o rozplanowaniu łanowym (228 ha) 
- samodzielna własność szlachecka  

wieś nie istnieje, teren 
zajęty przez wyrobisko 
kopalni 

Turów  
(Türchau)  
 

1312 

-układ złożony, część północna w typie wsi folwarcz-
nej, część południowa w typie wsi łanów leśnych (697 
ha) 
- samodzielna własność szlachecka 

wieś nie istnieje, teren 
zajęty przez wyrobisko 
kopalni 

Pasternik  
(Zittel). 

1380 
-wieś lokowana wtórnie 
-układ w typie wsi ulicowej (135 ha) 
-własność rady miejskiej Żytawy 

1930 wieś włączona do 
Biedrzychowic; 
obecnie nie istnieje – te-
ren zajęty przez wyrobi-
sko kopalni 

Biedrzychowice 
Górne (Friedersdorf) 

1326 
-wieś lokacyjna 
-układ zabudowy zbliżony do wsi placowej 
- samodzielna własność szlachecka 

wieś nie istnieje, teren 
zajęty przez wyrobisko 
kopalni 

Rybarzowice (Rei-
bersdorf) 
 

1362 

-wieś lokacyjna 
-układ typowej wsi łanów leśnych (875 ha), 
- własność szlachecka obejmująca do XVI w. dwa ma-
jątki; od XV w. w obrębie państwa stanowego Zawi-
dów (później Rybarzowice) jako rezydencja właścicieli,  

- od 1700 osada targowa; 
- wieś nie istnieje – cały 
obszar zabudowy i więk-
sza część areału gruntów 
zajęte przez wyrobisko 
kopalni 

--- Las  
(Wald) 

 
- kolonia Rybarzowic 
- zabudowa skupiona wzdłuż mało regularnej sieci 
dróg 

 

Bogatynia (Rei-
chenau) 
 

1262 

- wieś lokacyjna 
- układ typowej wsi łanów leśnych (1880 ha) 
- XVI-XVIII w. podział na 2 własności: majątek klasz-
toru Marienthal i majątek rady miejskiej Żytawy  

od 1945 osada o statusie 
miasta 

Sieniawka (Klein-
schönau),  

1287 

- wieś lokacyjna 
- układ typowej wsi łanów leśnych, ale „jednostronnej” 
(526 ha z Porajowem i Luptin) 
- od 1387 własność rady miejskiej Żytawy 

 

Porajów – część połu-
dniowa (Grosspo-
ritsch),  

1387 

- pierwotnie folwark rycerski 
- układ typowy  dla wsi folwarcznej, rozplanowanie 
gruntów rolnych blokowe (101 ha) 
- od 1387 majątek pod jurysdykcją rady miejskiej Ży-
tawy 

 

--- Porajów – część 
północna (Kleinpo-
ritsch, Klein-Po-
ritzsch), 

1547 

- folwark wydzielony z gruntów folwarku folwarku 
Groß-Poritzsch jako majątek na prawie rycerskim 
- zespół zabudowy folwarcznej 
- od 1387 majątek pod jurysdykcją rady miejskiej Ży-
tawy 
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Wieś / 
--- d. przysiółek 
(nazwa przed / po 
1945 r.) 

Pierwsza 
wzmianka 
źródłowa 

Charakterystyka:  
- geneza,  
- typ wsi (obszar),  
- przynależność majątkowa 

Uwagi 

--- Luptin 
(Luptin) 

1390 

- folwark wydzielony ze wsi lokacyjnej Kopaczów, włą-
czony do dóbr ziemskich Sieniawka 
- układ o cechach osady folwarcznej 
- od 1387 majątek pod jurysdykcją rady miejskiej Ży-
tawy 

1920 kolonia włączona 
do Kopaczowa 

Kopaczów (Oberul-
lersdorf) 

1386 

- wieś lokacyjna 
- układ typowej wsi łanów leśnych, wtórnie rozdzielo-
nej w wyniku podziałów granicznych (część saska: 354 
ha) 
- własność szlachecka, okresowo podzielona na 2 ma-
jątki 

 

Białopole (Som-
merau) 

po 1381 

- wieś założona na gruntach folwarku Buchvorwerk, 
- układ zabudowy i gruntów rolnych w typie wsi łanów 
leśnych (388 ha) 
- własność szlachecka (zob. niżej). 

 

--- folwarkBiałopole 
(Gut Buschvorwerk} 

przed 1381 

- założony na gruntach Kopaczowa, wtórnie podzie-
lony w celu założenia wsi Białopole 
- rozplanowanie gruntów folwarku nieustalone 
- majątek szlachecki, do 1773 w ręku właścicieli Kopa-
czowa, później właścicieli państwa stanowego Ryba-
rzowice 

 

Opolno-Zdrój (Op-
pelsdorf, Bad Oppels-
dorf) 

1381 

- wieś lokacyjna 
- układ zabudowy i gruntów rolnych w typie wsi łanów 
leśnych (186 ha) 
- własność szlachecka 

od poł. XIX w. część wsi o 
funkcji uzdrowiska 

Jasna Góra (Lichten-
berg) 

1339 
- wieś lokacyjna, 
- układ typowej wsi łanów leśnych (604 ha)  
- XVI-XVIII w. własność rady miejskiej Żytawy 

 

Markocice (Markers-
dorf) 

1360 

- wieś lokacyjna, 
- układ typowej wsi łanów leśnych (540 ha)  
- majątek szlachecki, od końca XV w. w obrębie pań-
stwa stanowego Rybarzowice 

obecnie w granicach Bo-
gatyni 

Źródło: opracowanie własne 

4.13.2. Sieć osadnicza 

Wielowiekowa historia osadnictwa na terenie Górnych Łużyc, rozwijającego się z rosnącą intensywnością 

od czasów wczesnego średniowiecza m.in. z uwagi na walory wynikające z transgranicznego położenia 

(w sensie zarówno geograficznym jak i politycznym) oraz zintensyfikowanego jeszcze w XX w. wraz z roz-

wojem górnictwa węglowego i energetyki, doprowadziła do wyksztalcenia w analizowanym regionie sto-

sunkowo gęstej sieci osadniczej. Na otaczającym analizowaną inwestycję terytorium trzech państw rozwi-

nęły się znaczące, tak w skali lokalnej jak i regionalnej, ośrodki miejskie oraz powiązane z nimi osiedla pod-

miejskie i wsie, których lokalizacja dopasowana została w znacznej mierze do warunków orograficznych. 

Na terytorium Polski głównym ośrodkiem sieci osadniczej, a zarazem najważniejszym centrum gospodar-

czym regionu jest położone na wschód od KWB Turów miasto Bogatynia, zaś spośród osiedli o charakterze 

podmiejskim i miejscowości wiejskich wymienić należy zwłaszcza: Trzciniec Dolny i Zatonie (obecnie osie-

dla w granicach m. Bogatyni, położone w północnej części obszaru analizy), oraz Sieniawkę, Porajów, Ko-

paczów, Białopole, Opolno-Zdrój i Jasną Górę (położone po stronie południowej).  
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Bogatynia, licząca wg stanu z dnia 1 stycznia 2017 r. 18,0 tys. mieszk.25, skupia 75,9% populacji gminy 

(23,7 tys. mieszk., 174 os./km²). Jest ona zatem najważniejszym skupiskiem ludności w polskiej części 

Niecki Żytawskiej, decydującym o jej potencjale społecznym i gospodarczym. Centralna i zarazem histo-

ryczna część miasta położona jest w dolinie rzeki Miedzianka, zaś nowe, głównie wielorodzinne osiedla 

mieszkaniowe rozplanowane zostały na wschód od ww. doliny. W granicach administracyjnych miasta 

znalazły się również dawne wsie: Trzciniec, Trzciniec Dolny, Zatonie i Zatonie-Kolonia, otaczające kom-

pleks przemysłowy Elektrowni Turów, powstały na terenie dawnej wsi Turoszów, oraz leżące na północ od 

niego szklarnie przedsiębiorstwa Polskie Pomidory S.A. Pozostałe miejscowości wiejskie polskiego oto-

czenia KWB Turów leżą w pasie przygranicznym, na południe od aktualnego i planowanego rejonu eksplo-

atacji węgla. Osiedla te liczą odpowiednio (w tys. mieszk. wg danych NSP)26: Porajów (1,51), Opolno-Zdrój 

(1,19), Sieniawka (1,07), Kopaczów (0,33), Jasna Góra (0,28) i Białopole (0,05). Spośród wyżej wymienio-

nych, największe znaczenie gospodarcze mają Porajów i Sieniawka, na obszarze których zlokalizowanych 

jest kilka zakładów produkcyjnych i firm usługowych, wykorzystujących walor przygranicznego, tranzyto-

wego położenia. Należy dodatkowo nadmienić, że w Sieniawce zlokalizowany jest Wojewódzki Szpital dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych, zaś w przeszłości duże znaczenie w zakresie usług uzdrowiskowych peł-

niła wieś Opolno-Zdrój (niem. Bad Oppelsdorf), dziś już pozbawiona funkcji i statusu uzdrowiska.   

Tereny i osiedla na zachód od kopalni, położone są w obrębie niemieckiej części Koliny Żytawskiej. Tuż 

przy granicy z Polską, u ujścia rz. Mandau do Nysy Łużyckiej zlokalizowane jest największe z nich - miasto 

Zittau (Żytawa). Zittau, liczące w 2016 r. 25,72 tys. mieszk.27 jest tu głównym ośrodkiem osadniczym, oto-

czonym przez otwarte tereny rolnicze z niewielkim fragmentami lasów i zadrzewień (głównie na południe 

od miasta). W granicach administracyjnych gminy miejskiej Zittau znajduje się kilka dawnych wsi – dziś 

izolowanych osiedli, rozciągniętych w pasie przygranicznym z Polską. Należą do nich m.in.: Drausendorf, 

Wittgendorf, Dittelsdorf, Hirschfelde, Rosenthal (położone w dolinie Nysy Łużyckiej na północ od central-

nej części miasta, tuż przy granicy z Polską) oraz Eichgraben i Hartau (na południu). Zittau położone jest 

w widłach rzek Mandau i Eckartsbach, na wysokości 230-240 m n.p.m., podczas gdy tereny okalające cen-

tralną część miasta od północy są wyniesione do rzędnych 270-300 m n.p.m. a od południa na wysokość 

270-290 m n.p.m. Zittau, należąca w przeszłości do tzw. Związku Sześciu Miast, stanowi do dziś liczący się 

ośrodek miejski i gospodarczy południowo-wschodniej Saksonii. Pozytywny wpływ na rangę miasta w re-

gionie ma wielowiekowa tradycja miasta handlowego oraz rozwijająca się funkcja ośrodka uniwersytec-

kiego i kulturalnego (m.in. Uniwersytet Nauk Stosowanych Zittau/Görlitz, Teatr im. G. Hauptmanna). Zit-

tau był w przeszłości również ośrodkiem przemysłu włókienniczego, dziś zaś rozwija się tu przemysł elek-

tromaszynowy, metalowy i chemiczny (strefa przemysłowa położona jest nad Nysą Łużycką na północny 

wschód od centrum i na terenie dawnej elektrowni Hirschfelde - zakłady mechaniczne Hirschfelder Greifer 

und Stahlbau Gmbh). Miasto jest również ważnym ośrodkiem turystycznym, w tym pełniącym rolę węzła 

rozrządowego ruchu turystycznego, kierującego się do kurortów położonych w Górach Łużyckich (Oybin 

i Jonsdorf). 

                                                                    
25 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r., GUS, Warszawa 2017 
26 Ludność – struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r., Wyniki Narodowego 
Spisu Ludności i Mieszkań 2011, GUS, Warszawa 2015 
27 Dane wg.: Statistisches Bundesamt Deutschland (web) https://www.destatis.de/DE/Startseite.html i Statis-
tisches Landesamt Sachsen (web) https://www.statistik.sachsen.de/  
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W dalszej odległości i poza granicami miasta Zittau, znajdują się ponadto miejscowości (w nawiasie po-

dano liczbę mieszkańców poszczególnych gmin w tys. w roku 2016): Olbersdorf (4,95) i Oybin (1,39) – 

na południe od Zittau, Jonsdorf (1,57) i Bertsdorf-Hörnitz (2,13) - na południowy-zachód od miasta, 

Großschönau (5,23) i Hainewalde (1,52) - na zachód, a także: Mittelherwigsdorf (3,63) – na północny-za-

chód. Należy tu zaznaczyć, że trzon osadniczy obszaru stanowi tzw. zespół miejski Zittau o populacji rów-

nej 31,1 tys. mieszk., w skład którego wchodzą: centralna część gminy miejskiej Zittau oraz osiedla: Ol-

bersdorf, Bertsdorf, Hörnitz, Mittelherwigsdorf, Eckertsberg i Oberseifersdorf.  

Sieć osadnicza po stronie Czeskiej w znacznie większym stopniu niż po stronie polskiej i niemieckiej wa-

runkowana jest ukształtowaniem terenu. Z uwagi na bezpośrednią bliskość głównego pasma Gór Izerskich 

(na wschodzie) i Grzbietu Jesztedzko-Kozakowskiego, będącego orograficznym przedłużeniem Gór Łu-

życkich (na południowym zachodzie), osadnictwo w rejonie przygranicznym skupia się głównie w dolinach 

rzek rozcinających ww. pasma górskie: Nysy Łużyckiej (Lužicka Nisa) z dopływem Jeřice oraz Smedy 

(Smědá). Na południe od kopalni, w dolinie Nysy Łużyckiej, głównymi elementami sieci osadniczej są mia-

sta Hrádek nad Nisou (Gródek nad Nysą) oraz Chrastava, położone w obrębie Obniżenia Żytawsko-Zgo-

rzeleckiego, na wysokości 240-295 m n.p.m. Miasta te liczą odpowiednio: 7,65 oraz 6,19 tys. mieszk. 

(wg stanu z dnia 1.01.2017 r.)28. Sieć osadniczą obszaru uzupełniają położone w dolinach ww. rzek i ich pół-

nocnych dopływów wsie i osiedla podmiejskie: Oldřichov na Hranicích, Uhelná i Václavice (części 

m. Hrádek n.Nisou), Chotyně (0,99 tys. mieszk.), Bílý Kostel nad Nisou (0,97 tys. mieszk.), Vítkov (część 

m. Chrastava), Nová Ves (0,87 tys. mieszk.) i Mníšek (1,53 tys. mieszk.). 

Po stronie Czeskiej na wschód od kopalni rozciąga się obszar Pogórza Izerskiego z wcinającą się doliną 

rzeki Miedzianki i położonymi w jej obrębie miejscowościami: Heřmanice (0,26 tys. mieszk.) i Dětřichov 

(0,69 tys. mieszk.). Nieco dalej na wschód i na północ przebiega dolina Smédy (pol. Witki) i jej dopływów, 

gdzie rolę dominującego ośrodka sieci osadniczej pełni miasto Frýdlant (7,54 tys. mieszk.) a od strony pół-

nocno-zachodniej, na pograniczu z Polską, leżą wsie: Kunratice (0,37 tys. mieszk.) oraz Višňová z przysiół-

kami Minkovice i Víska (1,34 tys. mieszk.).  

Należy tu zaznaczyć, że ww. miasta położone w czeskiej części obszaru analizy stanowiły w przeszłości 

znaczące ośrodki przemysłu tkackiego, dziś natomiast pełnią głównie rolę lokalnych ośrodków handlowo-

usługowych, z niewielkimi udziałem przemysłu, szczególnie na przedmieściach Hrádka nad Nisou, gdzie 

funkcjonuje również duża piaskownia i żwirownia (Grabštejn, Václavice).  

4.13.3. Sieć komunikacyjna 

Sieć komunikacyjna w obszarze analizy została ukształtowana w wielowiekowym procesie rozwoju szla-

ków handlowych, a jej układ jest efektem dopasowania do naturalnych oraz sztucznych (głównie wynika-

jących z odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego) elementów topografii, a także zmieniającego się 

przebiegu granic państwowych i powiązań między głównymi ośrodkami miejskimi regionu.  

Głównymi węzłami sieci komunikacyjnej w układzie regionalnym są miasta: Zittau, Liberec Frýdlant, Bo-

gatynia oraz Görlitz i Zgorzelec. Sieć szlaków komunikacyjnych zapewniała w przeszłości w miarę najkrót-

sze i bezpośrednie połączenia między tymi ośrodkami, jednak powojenne zmiany granic i rozwój górnictwa 

                                                                    
28 Dane wg. Český Statistický Úřad (web) https://www.czso.cz/csu/czso/domov  
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węglowego po części przerwały a po części zmodyfikowały układ ukształtowanej już sieci. Zmiany te do-

tknęły szczególnie szlak drogowy łączący Frýdlant, Bogatynię i Zittau. W przeszłości, jeszcze przed II wojną 

światową, miasta te łączyła droga, która na odcinku Frýdlant - Bogatynia pokrywała się z dzisiejszym prze-

biegiem drogi wojewódzkiej nr 352, zaś pomiędzy Bogatynią i Zittau kierowała się z Bogatyni na zachód 

przez nieistniejące już miejscowości Rybarzowice i Biedrzychowice Górne, a następie Sieniawkę i funkcjo-

nujący do dziś most na Nysie Łużyckiej. Postępująca od północy eksploatacja węgla brunatnego osiągnęła 

z czasem otoczenia ww. drogi i spowodowała jej likwidację. Poza wyżej opisanym przypadkiem, na pozio-

mie połączeń regionalnych nie doszło do poważniejszych zmian, poza oczywistym w okresie powojennym 

ograniczeniem ruchu transgranicznego oraz oddaniem do ruchu po roku 2010 nowej drogi pomiędzy Chra-

stavą a Zittau (droga krajowa I kat. nr 35 na terytorium Czech, droga wojewódzka nr 332 na terytorium 

Polski i droga krajowa nr B178 na terytorium Niemiec).    

W stanie aktualnym zatem na terytorium Polski dojazd do Kotliny Turoszowskiej i komunikacja w jej obrę-

bie jest zapewniona drogą wojewódzką nr 352 ze Zgorzelca, przez Działoszyn, do Bogatyni. W Bogatyni 

droga zmienia kierunek na wschód ku granicy z Republiką Czeską i prowadzi do miasta Frýdlant (droga III 

kat. nr 03511). Na wysokości osiedla Zatonie od drogi tej odchodzi w kierunku południowo-zachodnim 

droga wojewódzka nr 354. Przebiega ona wąskim pasem terenu pomiędzy wyrobiskiem odkrywkowym 

a graniczną na tym odcinku Nysą Łużycką w kierunku miejscowości Sieniawka, gdzie łączy się z nową 

drogą tranzytową Zittau – Liberec (na terenie Polski jako droga wojewódzka nr 332). W dalszym biegu, już 

jako droga powiatowa nr 2363D i 2361D prowadzi ul. Kolejową przez most na Nysie Łużyckiej w kierunku 

centrum Żytawy (przechodząc w Chopinstrasse). Droga powiatowa nr 2363D (ul. Rolnicza) łączy również 

centrum Sieniawki z Porajowem a dalej z drogą powiatową nr 2364D (Aleja Trzech Państw), która jest pol-

skim fragmentem historycznego traktu między Zittau a Gródkiem nad Nysą (Hrádek nad Nisou).   

Droga powiatowa nr 2361D prowadzi także w kierunku wschodnim, zapewniając dojazd do m. Białopole 

i Opolno-Zdrój oraz dalej w kierunku Bogatyni. Droga ta stanowi obecnie połączenie zastępcze względem 

zlikwidowanego, historycznego traktu z Zittau przez Rybarzowice do Bogatyni, a wraz z drogami woje-

wódzkimi nr 354 i 352 tworzy pętlę wokół kopalni. Wspomnieć również należy o trzech innych odcinkach 

dróg powiatowych, zapewniających komunikację w południowej części tzw. Worka Turoszowskiego: ko-

lejny odcinek drogi powiatowej nr 2363D łączy z otoczeniem rejon wsi Kopaczów, droga 2366D zapewnia 

dojazd do wsi Jasna Góra, a droga nr 2378D zapewnia dojazd z Bogatyni poprzez Markocice i dalej drogą 

lokalną nr 03513 w kierunku czeskich Heřmanic. 

W regionalnym układzie dróg wyróżnić należy dodatkowo drogi leżące poza granicami Polski: 

− w Niemczech – drogę krajową nr B99, równoległą do granicznej Nysy Łużyckiej a łączącą Zittau 

z Görlitz; 

− w Czechach – drogę krajową (I kat.) nr 13, prowadząca od przejścia Zawidów- Habartice, przez 

Frýdlant, do Liberca oraz wspomnianą już drogę krajową nr 35 (Zittau - Hrádek nad Nisou – Chra-

stava – Liberec). 

Ww. sieć drogową na terenie Republiki Czeskiej uzupełniają ponadto następujące połączenia lokalne: 

− drogi III kat. nr: 2712, 2713, 2714 i 27251, łączące z miejscowościami Chotyně, BilýKostel i Chrastava 

osiedla Václavice, Uhelná, Grabštejn i położone w ich pobliżu kopalnie piasku; 
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− drogę II kat. nr 592, stanowiącą połączenie miejscowości Chrastava oraz Mnišek a jednocześnie, 

dzięki powiązaniu dróg krajowych nr 13 i 35, zapewniającą skrót do m. Frýdlant; 

− drogę III kat. nr 27252, zapewniającą dojazd do miejscowości Horní i Dolní Vítkov oraz w rejon za-

chodniego skłonu Gór Izerskich; 

− drogę III kat. nr 0353, przebiegającą na północ wzdłuż granicy polsko-czeskiej, m.in. przez miej-

scowości: Kunratice, Víska i Minkovice. 

Komunikację w rejonie planowanego przedsięwzięcia uzupełnia jeszcze sieć połączeń kolejowych. Po stro-

nie polskiej ograniczają się one do linii nr 290 Mikułowa – Bogatynia, na której prowadzony jest jedynie 

ruch towarowy. Przez terytorium Polski, w rejonie Porajowa, przebiega jeszcze linia kolejowa nr 346 relacji 

Liberec – Zittau, obsługiwana zarówno w ruchu towarowym jak i pasażerskim jedynie w połączeniach tran-

zytowych między Niemcami i Republiką Czeską. 

Po stronie niemieckiej sieć kolejowa układa się koncentrycznie od stacji węzłowej w Zittau i poza wspo-

mnianym wyżej połaczeniem w kierunku Liberca, zapewnia również połączenia w kierunku Göerlitz (linia 

kolejowa ta na odcinku Hirschfelde – Hagenwerder biegnie po stronie polskiej), Neugersdorf i Großsönau. 

Ponadto z Zittau do kurortów Jonsdorf i Oybin prowadzone są przewozy turystyczne linią wąskotorową. 

Funkcje węzła kolejowego po stronie czeskiej pełni Frýdlant, skąd linia kolejowa, funkcjonująca zarówno 

w ruchu towarowym jak i pasażerskim, odchodzi m.in. w kierunku stacji Černousy i Zawidów (po stronie 

polskiej). Ruch pasażerski na ww. linii prowadzony jest do st. Černousy a ruch towarowy - na całym od-

cinku. W rejonie planowanego przedsięwzięcia znajduje się również linia kolejowa Frýdlant – Liberec oraz 

wspomniana wcześniej linia Liberec – Zittau, przebiegająca m.in. przez stacje: Chrastawa i Hrádek nad Ni-

sou. Na obu liniach odbywają się regularne przewozy pasażerskie i transport towarowy. 

4.13.4. Turystyka 

Krajobraz przyrodniczy i historyczny Kotliny Żytawskiej i Turoszowskiej oraz otaczających je Gór Izerskich 

i Gór Łużyckich sprawia, że jest to rejon atrakcyjny turystycznie. 

Góry Izerskie są przedłużeniem Karkonoszy w kierunku zachodnim. Zbudowane niemal w całości z grani-

tów i gnejsów, charakteryzują się stromymi stokami, schodzącymi do głębokich dolin rzecznych oraz zrów-

naną powierzchnią wierzchowinową, pokrytą łąkami subalpejskimi, w obrębie których spotyka się również 

liczne torfowiska. Niektóre szczyty G. Izerskich przekraczają wysokość 1000 m n.p.m. a część z nich wień-

czą wychodnie skalne. Wysokość pasm górskich, które sięgają na zachód od linii Frýdlant – Liberec i stop-

niowo przechodzą w Pogórze Izerskie, nie jest już tak znaczna - najwyższe szczyty siegają tu wysokości 

600 – 700 m n.p.m. (np. Lysy vrch 643 m n.p.m., Špičák 724 m n.p.m.). Dalej na zachód i południe rozciągają 

się Góry Łużyckie i sąsiadujący z nimi od południowego wschodu Grzbiet Jesztedzko-Kozakowski o od-

miennym, pagórkowatym charakterze, ze stożkowatymi wzniesieniami szczytów, sięgającymi na południe 

od Zittau oraz górnego odcinka doliny Nysy Łużyckiej wysokości ok. 500 – 700 m n.p.m. Wszystkie, opisane 

wyżej pasma zachęcają do aktywnej turystyki, głównie pieszej i rowerowej, jednakże ruch turystyczny nie 

jest tu tak intensywny.  

U podnóży tych pasm górskich w pagórkowatym obszarze niemieckich Łużyc i na terenach Czech uloko-

wane są malownicze miasteczka i wioski z charakterystyczną dla tych pogranicznych terenów zabudową. 
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Wśród większych ośrodków miejskich wyróżnić należy czeski Liberec i Frýdland oraz leżące przy granicy 

z Polską niemieckie Zittau.  

Liberec to miasto, którego historia sięga połowy XIV w. i jest związana z przemysłem sukienniczym. Sym-

bolem miasta jest XIX-w. ratusz w stylu nowego gotyku, spośród innych atrakcji turystycznych wymienić 

należy: barokowy kościół Św. Krzyża z XVIII w., drewniane domy z XVII w. zwane domkami waldsztejn-

skimi, renesansowy zamek z XVI w. przebudowany w stylu baroku oraz ogród botaniczny i zoo. 

Frýdland- główną atrakcją tego miasta jest gotycki zamek zbudowany pod koniec XIII w., do którego do-

budowano w XVI w. renesansowy Zamek Dolny. 

Zittau to miasto, którego historia sięga XIII w. Szczególnie warta uwagi starówka z zachowanym, średnio-

wiecznym układem urbanistycznym i odnowionymi zabytkami (m.in. kościołem Św. Krzyża z XV w., Basztą 

Rzeźników z XVI w., ratuszem z XIX w.). Wielką atrakcją jest muzeum „Kościół Świętego Krzyża” i Duże 

Żytawskie Płótno Wielkopostne (tkanina udekorowana obrazami scen z Pisma Świętego) – jedyny tego 

typu eksponat zachowany na terenie Niemiec. 

Na terenie Polski należy wspomnieć o Bogatyni, z licznymi zabytkami nieruchomymi, zwłaszcza charakte-

rystycznymi dla budownictwa łużyckiego domami przysłupowymi z XVIII i XIX w. Tu jednak wiele zbytko-

wych budynków jest w złym stanie technicznym. 

Do grupy największych atrakcji regionu zaliczyć również należy: 

− kościół pw. św. Bartłomieja w Hrádku nad Nisou, zbudowany w 1286 r. jako gotycki, następnie 

przebudowany w XVIII w.; 

− zamek Grabštejn na północnych przedmieściach Hrádku nad Nisou, zbudowany w 2 poł. 

XIII w. a przebudowany w renesansową rezydencję mieszkalną w XVI w.; 

− tzw. Curia Vítkov w m. Horni  Vítkov, będąca rekonstrukcją średniowiecznej, drewnianej siedziby 

lokalnego wielmoży oraz towarzyszącej osady rzemieślniczej. 

Zarówno ww. obiekty historyczno-kulturowe jak i atrakcje przyrodnicze regionu łączy stosunkowo dobrze 

rozwinięta sieć szlaków turystycznych – zarówno pieszych jak i rowerowych. W najbliższym otoczeniu pla-

nowanej inwestycji przebiegają: 

− zielony szlak pieszy, prowadzący od Grzbietu Jesztedzko-Kozakowskiego, przez Hrádek nad Ni-

sou, Grabštejn, Václavice, Horni  Vítkov (z odgałęzieniem na szczyt granicznego Guślarza), Al-

brechtice i dalej na wschód, pasmem Gór Izerskich; 

− niebieski szlak pieszy, prowadzący z Frýdlantu, przez Dětřichov, Heřmanice, rejon Granicznego 

Wierchu do Chrastavy; 

− liczne szlaki rowerowe w zachodniej części Gór Izerskich, biorące swój początek na północny 

wschód od Albrechtic, z których jeden przebiega wzdłuż granicy polsko-czeskiej z Albrechtic przez 

Heřmanice, Kunratic i Minkovice na północ do Zawidowa. 

Na szlakach tych lub w ich sąsiedztwie znajduje się kilka popularnych punktów widokowych, wśród których 

wymienić należy zwłaszcza szczyty Guślarza i Špičáka. Wybrane punkty widokowe przedstawiono w Roz-

dziale 4.11.6 poświęconym charakterystyce krajobrazu. Opisuje je Tabela 68. 
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4.14. Zabytki 

4.14.1. Zabytki na terytorium Polski 

Strefy ochrony urbanistycznej 

W Opolnie-Zdroju wyznaczona jest strefa ochrony konserwatorskiej, opisana w Karcie adresowej Gminnej 

Ewidencji Zabytków (maj 2012 r.) w sposób następujący: 

Obiekt: układ ruralistyczny miejscowości Opolno-Zdrój 

Datowanie: XIII-XX w. 

Informacje o ochronie: Dolnośląska Wojewódzka Ewidencja Zabytków. Zapis w planach zagospodarowa-

nia przestrzennego: 1. uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 05 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatyni, rozdz. VI – Ochrona 

dziedzictwa kulturowego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 218 z dnia 16.10.2002 r., 

poz.3000). 2. uchwała Rady Gminy i Miasta w Bogatyni nr LXXXIII/507/10 z dnia 09 listopada 2010 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatyni w części 

miasta Bogatynia, obowiązuje (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego nr 8 z dn. 12.01.2010 r., 

poz. 93). 

Rodzaje zagrożeń: zagrożenia inwestycyjne względem układu ruralistycznego i w jego otoczeniu (obszar 

górniczy KWB Turów)   

Stan zachowania: zachowany w 70%, czytelny układ ruralistyczny. 

Uwagi: Układ ruralistyczny dawnej miejscowości uzdrowiskowej bardzo poważnie zagrożony z powodu 

działalności inwestycyjnej KWB Turów, pn.-zach. część miejscowości zostanie zlikwidowana a zabudowa 

zabytkowa i układ przestrzenny zniszczony. Granica obszaru obejmuje historyczny układ urbanistyczny, 

który sukcesywnie będzie się zmniejszał wraz z postępem robót górniczych. Ochrona obszarowa Gminnej 

Ewidencji Zabytków ustanowiona na podstawie Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków (wykaz obszarów 

na stronie BIP Wojewódzkiego Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków).  Wszelkie prace inwestycyjne 

mające wpływ na zmianę historycznego układu ruralistycznego wsi należy uzgadniać lub opiniować z De-

legaturą w Jeleniej Górze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu (nowe inwestycje, 

prace ziemne, zmiana układu komunikacyjnego, przebudowa, rozbudowa i rozbiórki obiektów budowla-

nych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków). Dokumentacja: dokumentacja urbanistyczna i konserwa-

torska znajdująca się w zasobach WUOZ w Jeleniej Górze – miejscowe plany zagospodarowania prze-

strzennego. 

Układ ruralistyczny Białopola nie został objęty ochroną i ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Układ ruralistyczny Rybarzowic nie jest objęty ochroną i ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Układ ruralistyczny Sieniawki nie jest objęty ochroną i ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

Układ ruralistyczny Porajowa nie jest objęty ochroną i ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków. 
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Rysunek 76 Opolno-Zdrój – granice stref ochrony konserwatorskiej wg stanu z 2012 r. oraz stanu obecnego: linia 
niebieska – strefa ochrony układu ruralistycznego, linia brązowa – strefa obserwacji archeologicznej 

Źródło: Karta adresowa Gminnej Ewidencji Zabytków 

Zabytki nieruchome 

Poniżej przedstawiono wykaz zabytków nieruchomych znajdujących się w rejestrze WKZ oraz w gminnej 

ewidencji zabytków zlokalizowanych w m. Opolno-Zdrój. 

Tabela 74. Zabytki nieruchome w strefie oddziaływania planowanego wyrobiska 

Lp. 
Obiekt [datowanie] 

Adres Nr wpisu do rejestru 
zabytków i data lub 

pozycja w GEZ ulica nr 

OPOLNO-ZDRÓJ 
1 Budynek byłego pensjonatu uzdrowiskowego (Erholungsheim Rudels-

burg), obecnie budynek mieszkalny 
(Inwestor złożył wniosek o usunięcie obiektu z rejestru zabytków) 

Kasztanowa 22 
A/6016 z dn. 
02.08.2016 
GEZ 2014, poz. 348 

2 Były kościół ewangelicki, obecnie kościół rzymsko-katolicki p.w. Na-
rodzenia NMP [przełom XIX/XX wieku] 

    
A/1060  
2008.05.19 
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Lp. 
Obiekt [datowanie] 

Adres Nr wpisu do rejestru 
zabytków i data lub 

pozycja w GEZ ulica nr 

3 Dom mieszkalny [4. ćwierć XIX wieku, modernizacja w latach 20. XX 
wieku - wg cech formalnych elewacji] 

Bogatyńska 1 GEZ 2014, poz. 361 

4 Budynek gospodarczy (dawna stodoła) [4. ćwierć XIX wieku] Bogatyńska 1  GEZ 2014, poz. 362 
5 Dom mieszkalny [ok. 1823; rozbudowywany i modernizowany m.in. w 

początku XX w. (facjata i elementy konstrukcji szkieletowej)] 
Bogatyńska 2  GEZ 2014, poz. 363 

6 Dawny „stary” budynek zdrojowy (Altes-Bad), obecnie mieszkalno-go-
spodarczy [4. ćwierć XIX wieku] 

Bogatyńska 4  GEZ 2014, poz. 364 

7 Były zdrojowy dom gościnny „Albert-Bad”, później hotel „Albert”, obec-
nie budynek mieszkalny wielorodzinny [3. ćwierć XIX wieku] 

Bogatyńska 6  GEZ 2014, poz. 365 

8 Dom mieszkalny [ok. 1819] Kasztanowa 1  GEZ 2014, poz. 366 
9 Była willa i pensjonat Schröterów (Villa Schröter, Schröteres Logierhaus), 

obecnie siedziba Biblioteki Publicznej [4. ćwierć XIX wieku] 
Kasztanowa 2  GEZ 2014, poz. 367 

10 Dom mieszkalny [4. ćwierć XIX wieku] Kasztanowa 3  GEZ 2014, poz. 368 
11 Dom mieszkalny [zapewne 1. połowa XIX w.: na podstawie cech rozpla-

nowania i konstrukcji; wg GEZ 2014: 4. ćwierć XIX wieku] 
Kasztanowa 4  GEZ 2014, poz. 369 

12 Dom mieszkalny [1869 r.] Kasztanowa 5  GEZ 2014, poz. 370 
13 Były budynek pensjonatowy (Logierhaus Genesungheim, Villa Gese-

nung), obecnie budynek mieszkalny [koniec XIX lub początek XX wieku: 
na podstawie cech wystroju architektonicznego; wg GEZ 2014: ok. 1915), 
modernizowany ok. 1920/1940] 

Kasztanowa 6  GEZ 2014, poz. 371 

14 Dom mieszkalny [1. ćwierć XIX wieku: na podstawie formy rozplanowa-
nia i konstrukcji; wg GEZ 2014 (błędnie): 4. ćwierć XIX wieku] 

Kasztanowa 9  GEZ 2014, poz. 372 

15 Budynek mieszkalny z lokalem handlowym w parterze [4. ćwierć XIX 
wieku] 

Kasztanowa 10b  GEZ 2014, poz. 373 

16 Były budynek pensjonatowy z lokalami handlowymi (Villa Vergißmein-
nicht), obecnie mieszkalno-usługowy [początek XX wieku; wg GEZ 2014: 
4. ćwierć XIX wieku; modernizacja ok. 1920/1940 (m.in. wprowadzenie 
balkonu w miejsce tarasu na drewnianych słupach)] 

Kasztanowa 10a  GEZ 2014, poz. 374 

17 Dom mieszkalny [2. ćwierć XIX wieku] Kasztanowa 11  GEZ 2014, poz. 375 
18 Willa [początek XX wieku] Kasztanowa 12  GEZ 2014, poz. 376 
19 Dom mieszkalny [...] Kasztanowa 15  GEZ 2014, poz. 377 
20 Dom mieszkalny [1891] Kasztanowa 16  GEZ 2014, poz. 378 
21 Dom mieszkalny [koniec XIX wieku] Kasztanowa 17  GEZ 2014, poz. 379 
22 Dom mieszkalny [początek XX wieku] Kasztanowa 18  GEZ 2014, poz. 380 
23 ... obecnie garaż [koniec XIX wieku] Kasztanowa 18  GEZ 2014, poz. 381 
24 Dom mieszkalny [koniec XIX wieku] Kasztanowa 19a  GEZ 2014, poz. 382 
25 Dom mieszkalny [2. ćwierć XIX wieku] Kasztanowa 21  GEZ 2014, poz. 383 
26 Hotel [początek XX wieku] Kasztanowa 23  GEZ 2014, poz. 385 
27 Dom mieszkalny [ok. 1880 r.] Kasztanowa 25  GEZ 2014, poz. 386 
28 Dom mieszkalny [3. ćwierć XIX wieku] Kasztanowa 27  GEZ 2014, poz. 387 
29 Budynek byłego pensjonatu uzdrowiskowego (Förster’s Logierhaus), 

obecnie budynek mieszkalny 
Kasztanowa 29 GEZ 2014, poz. 389 

30 Budynek byłego pensjonatu uzdrowiskowego (Logierhaus Erika), obecnie 
budynek mieszkalny 

Kasztanowa 31 GEZ 2014, poz. 390 

31 Dom jednorodzinny (Villa Herfurth), obecnie budynek mieszkalny Kasztanowa 33 GEZ 2014, poz. 391 
32 Budynek byłego pensjonatu uzdrowiskowego (Villa Willkommen), obec-

nie budynek mieszkalny 
Kasztanowa 35 GEZ 2014, poz. 392 

33 Dom mieszkalny [początek XX wieku] Kościelna 1  GEZ 2014, poz. 395 
34 Dom mieszkalny [koniec XIX wieku] Kościelna 3  GEZ 2014, poz. 396 
35 Dom mieszkalny [ok. 1910 r.] Kościelna 4  GEZ 2014, poz. 397 
36 Dom mieszkalny [2. ćwierć XIX wieku] Kościelna 5  GEZ 2014, poz. 398 
37 Dom mieszkalny [3. ćwierć XIX wieku] Kościelna 6  GEZ 2014, poz. 399 
38 Budynek mieszkalno - gospodarczy [1. połowa XIX wieku] Kościelna  9 GEZ 2014, poz. 400 
39 Dom mieszkalny [początek XX wieku] Lipowa 1  GEZ 2014, poz. 401 
40 Dom mieszkalny [początek XX wieku] Lipowa 2  GEZ 2014, poz. 402 
41 Dom mieszkalny [początek XX wieku] Lipowa 3  GEZ 2014, poz. 403 
42 Dom mieszkalny [ok. 1920 r.] Lipowa 4  GEZ 2014, poz. 404 
43 Budynek mieszkalno-gospodarczy Narutowicza 1 GEZ 2013, poz. 414 
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Lp. 
Obiekt [datowanie] 

Adres Nr wpisu do rejestru 
zabytków i data lub 

pozycja w GEZ ulica nr 

44 Budynek mieszkalny i budynek gospodarczy w zespole byłej zabudowy 
zagrodowej 

Narutowicza 5 GEZ 2013, poz. 416 

45 Budynek mieszkalny Narutowicza 11 GEZ 2013, poz. 418 
46 Budynek byłego pensjonatu uzdrowiskowego (Villa Clara), obecnie budy-

nek mieszkalny wielorodzinny 
Parkowa 1 GEZ 2014, poz. 405 

47 Altana ogrodowa na posesji byłego pensjonatu (Villa Clara) Parkowa 1 GEZ 2014, poz. 422 
48 Budynek byłego pensjonatu uzdrowiskowego (Villa Adlerhorst), obecnie 

budynek mieszkalny 
Parkowa 4 GEZ 2014, poz. 407 

49 Budynek mieszkalny (willa) Parkowa 6 GEZ 2014, poz. 408 
50 Budynek mieszkalny (willa) Parkowa 14 GEZ 2014, poz. 409 
51 Budynek mieszkalny Polna 1 GEZ 2014, poz. 410 
52 Budynek mieszkalny w zespole byłej zabudowy zagrodowej [3. ćwierć 

XIX wieku] 
Rybarzowicka  2  GEZ 2014, poz. 411 

53 Budynek gospodarczy I w zespole byłej zabudowy zagrodowej 
[ok.1880r.] 

Rybarzowicka  2  GEZ 2014, poz. 412 

54 Budynek gospodarczy II w zespole byłej zabudowy zagrodowej [4. ćwierć 
XIX wieku] 

Rybarzowicka  2  GEZ 2014, poz. 413 

55 Budynek mieszkalny dwurodzinny - zruinowany Zacisze 2-3 GEZ 2013, poz. 422 
56 Budynek mieszkalny - zruinowany Zacisze 4 GEZ 2013, poz. 423 
57 Dom mieszkalny [4. ćwierć XIX wieku] Zamknięta  3  GEZ 2014, poz. 425 
58 Dom mieszkalny [4. ćwierć XIX wieku] Zamknięta  5  GEZ 2014, poz. 426 
59 Były budynek pensjonatowy (Villa Erholung), obecnie budynek miesz-

kalny [początek XIX wieku] 
Zdrojowa  1  GEZ 2014, poz. 427 

60 Były budynek pensjonatowy (Villa Dresdensia), obecnie budynek miesz-
kalny [początek XX wieku] 

Zdrojowa  2  GEZ 2014, poz. 428 

61 Były budynek pensjonatowy (Villa Schweizerschlößchen), obecnie budy-
nek mieszkalny [koniec XIX wieku] 

Zdrojowa  3a  GEZ 2014, poz. 429 

62 Były budynek uzdrowiskowy „Kaiserbad”, obecnie .....[początek XX 
wieku] 

Zdrojowa  4 GEZ 2014, poz. 430 

63 Były budynek pensjonatowy (Villa Louise), obecnie budynek mieszkalny 
[koniec XIX wieku] 

Zdrojowa  4  GEZ 2014, poz. 431 

64 Były budynek pensjonatowy (Villa Edelweiß), obecnie budynek miesz-
kalny [początek XX wieku] 

Zdrojowa  5  GEZ 2014, poz. 432 

65 Były budynek pensjonatowy (Logierhaus Eintracht), obecnie budynek 
mieszkalny [początek XX wieku] 

Zdrojowa  7  GEZ 2014, poz. 433 

66 Budynek mieszkalny (dawniej Landhaus Michael) [1. połowa XIX wieku] Zdrojowa  11  GEZ 2014, poz. 434 
67 Była uzdrowiskowa łaźnia borowinowa (C. A. Preibsch Heim, Haus Bei-

ler), obecnie budynek mieszkalny [początek XX wieku] 
Zdrojowa  19   GEZ 2014, poz. 435 

 BIAŁOPOLE 
 Na terenie osady Białopole nie zidentyfikowano zabytków nieruchomych. 

 RYBARZOWICE 
 Na gruntach dawnej wsi Rybarzowice nie zidentyfikowano zabytków nieruchomych. 

 SIENIAWKA 
68 kościół ewangelicki, ob. filialny pw. Niepokalanego Poczęcia 

[1660,1794, 2 poł. XIXw.] 
  

A/2160/815/J 
1984.03.08 

 PORAJÓW 
 Na terenie wsi Porajów nie zidentyfikowano zabytków nieruchomych. 

 UHELNÁ 
 W miejscowości Uhelná nie zidentyfikowano zabytków nieruchomych 

Źródło: opracowanie własne 

 

Orientacyjną lokalizację wymienionych powyżej obiektów względem granicy planowanego przedsięwzię-

cia przedstawia Rysunek 77. 
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Rysunek 77. Zabytki nieruchome oraz stanowiska archeologiczne z obszarze planowanej kontynuacji eksploatacji 
kopalni węgła brunatnego Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład: ortofotomapa z zasobów własnych 

 

Stanowiska archeologiczne i strefy obserwacji archeologicznej 

Według karty ewidencji zabytków w zbiorach Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

– delegatury w Jeleniej Górze (nr obszaru AZP 84-4) w zasięgu planowanego przedsięwzięcia znajdują się 

następujące stanowiska archeologiczne: 

Opolno-Zdrój. Stanowisko nr 20 (Rysunek 78 poniżej) 

Osada pochodząca z późnego średniowiecza (XIV-XV w.). Stanowisko zarejestrowane w 2008 r. w ramach 

programu badań Archeologiczne Zdjęcie Polski, na podstawie znalezisk powierzchniowych – głównie 

szczątków ceramiki. Na numerycznym modelu terenu widoczne nierówności terenu w postaci lekkich za-

głębień i wypiętrzeń o charakterze antropogenicznym (relikt obszaru zabudowy lub łanowego rozłogu pól).  

Białopole. Stanowisko nr 17  

Stanowisko zarejestrowane w 2008 r. w ramach programu badań Archeologiczne Zdjęcie Polski, tylko na 

podstawie literatury, bez wskazania szczegółowej lokalizacji.  

Białopole. Stanowisko nr 18 (Rysunek 79 poniżej) 

Osada pochodząca z późnego średniowiecza (XIV-XV w.). Stanowisko zarejestrowane w 2008 r. w ramach 

programu badań Archeologiczne Zdjęcie Polski, na podstawie znalezisk powierzchniowych (głównie 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

263 
Bogatynia, lipiec 2019 

szczątków ceramiki). Na numerycznym modelu terenu widoczne nierówności terenu w postaci lekkich wy-

piętrzeń o charakterze antropogenicznym, będące reliktem średniowiecznego łanowego rozłogu pól. 

Na terenie wsi nie ustanowiono strefy obserwacji archeologicznej w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia (ani w zmianach do Studium). 

Orientacyjne rozmieszczenie wymienionych stanowisk archeologicznych w zasięgu planowanej kontynu-

acji eksploatacji złoża Turów przedstawia Rysunek 77 powyżej. 

Poza granicami planowanego przedsięwzięcia, w miejscowości Porajów zidentyfikowano dwa stanowiska 

archeologiczne: 

− Osadę datowaną na XIV-XV w. nr 1 w obszarze AZP 84-71; 

− Osadę datowaną na XIV-XV w. nr 2 w obszarze AZP 84-71. 
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Rysunek 78. Opolno-Zdrój – stanowisko archeologiczne nr 20 

  

a) na mapie topograficznej Messtischblatt, w skali 1:25.000, 
ark. Oberullersdorf und Merkersdorf [nr 5155], edycja z 1921 
r. (http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/ 
025K_TK25/5155 (108.109)_Oberullersdorf_und_Markers-
dorf_1921_AMWIG.jpg ,dostęp: 21.12.2017) 

b) na ortofotomapie (wg: http://mapy.geopor-
tal.gov.pl/imap/; dostęp: 21.12.2017, warstwy: Ortofoto-
mapa + Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) 

  

c) na numerycznym modelu terenu (wg: http://mapy.geo-
portal.gov.pl/imap/; dostęp: 21.12.2017, warstwy: Ortofoto-
mapa + Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów + Usługa prze-
glądania cieniowanej rzeźby terenu dla NMT o rozdzielczości 
1 m; dane z projektu ISOK) 

d) na numerycznym modelu terenu ze zwiększonym kon-
trastem obrazu – dla lepszego uwidocznienia deniwelacji 
terenu (wg: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/; dostęp: 
21.12.2017, warstwa: Usługa przeglądania cieniowanej 
rzeźby terenu dla NMT o rozdzielczości 1 m; dane z projektu 
ISOK) 

Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 79. Białopole – stanowisko archeologiczne nr 18 

 

a) na mapie topograficznej Messtischblatt, w skali 1:25.000, 
ark. Oberullersdorf und Markersdorf [nr 5155], edycja z 1921 
r. (http://maps.mapywig.org/m/German_maps/series/ 
025K_TK25/5155_(108.109)_Oberullersdorf_und_Markers-
dorf_1921_AMWIG.jpg ,dostęp: 21.12.2017) 

b) na ortofotomapie (wg: http://mapy.geopor-
tal.gov.pl/imap/; dostęp: 21.12.2017, warstwy: Ortofoto-
mapa + Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) 

  

c) na numerycznym modelu terenu (wg: http://mapy.geo-
portal.gov.pl/imap/; dostęp: 21.12.2017, warstwy: Ortofoto-
mapa + Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów + Usługa prze-
glądania cieniowanej rzeźby terenu dla NMT o rozdzielczości 
1 m; dane z projektu ISOK) 

d) na numerycznym modelu terenu ze zwiększonym kon-
trastem obrazu – dla lepszego uwidocznienia deniwelacji 
terenu (wg: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/; dostęp: 
21.12.2017, warstwa: Usługa przeglądania cieniowanej 
rzeźby terenu dla NMT o rozdzielczości 1 m; dane z projektu 
ISOK) 

Źródło: opracowanie własne 
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4.14.2. Zabytki na terytorium Republiki Czeskiej 

W świetle dostępnych on-line baz danych opracowanych przez urząd konserwatorski Republiki Czeskiej 

(Národní památkový ústav), zawierających informacje nt. zabytków objętych prawną ochroną (kulturní 

památka České republiky) – na terenie osady Uhelná brak obiektów objętych taką formą ochrony. 

Na podstawie kwerendy opracowań ustalono, że w obrębie wsi Uhelná znajdują się dwa obiekty o wartości 

kulturowej: 

− Kaplica p.w. Panny Marie Pomocné, z lat 1864-1867 (nt. historii i współczesności obiektu zob.: 

Řeháček 2011, s. 134-136; Prokopová 2016); 

− Budynek mieszkalny (dawne domostwo sołtysa, rychta) nr 4, z 1772 roku. Obiekt został zgłoszony 

do wpisania na listę zabytków, ale władze ministerialne odmówiły wpisu. 

4.14.3. Zabytki na terytorium Republiki Federalnej Niemiec 

Na terytorium Niemiec na terenach przygranicznych nie zidentyfikowano udokumentowanych układów 

ruralistycznych. Zidentyfikowano natomiast zabytki nieruchome – budynki, opisane w tabeli poniżej (Ta-

bela 75). 

Tabela 75. Wykaz obiektów zabytkowych w obszarze wsi Drausendorf 

miejsco-
wość 

obiekt adres nr datowanie 

Drausendorf Vorwerk Drausendorf Dorfstraße 2; 2a 
dwór - XVI w., nowy dom - 1910r., stodoła 
- 1666r., inne bud.  - XIX w., basen - 1786r. 

Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 5 2 poł. XVII w. 
Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 15 ok. 1800r. 
Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 17 ok. 1800r. 
Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 18 ok. 1800r. 
Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 21 ok. 1800r. (rdzeń starszy) 
Drausendorf stodoła Dorfstraße 24 ok. XVIII w. 
Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 25 ok. 1800r. 
Drausendorf stodoła Dorfstraße 29 ok. XVIII w. 
Drausendorf dom mieszkalny Dorfstraße 31 po 1700r. 
Drausendorf budynek mieszkalno - gospodarczy Dorfstraße 32 1 poł. XVIII w. 

Źródło: opracowanie własne 

 

W badanym obszarze brak udokumentowanych stanowisk archeologicznych. 
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5. SYTUACJA NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
WRAZ Z OPISEM JEJ SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko wymaga przeanalizowania środowi-

skowych konsekwencji okoliczności, w których dana inwestycja nie byłaby zrealizowana. Sytuację taką po-

wszechnie nazywa się niepodejmowaniem przedsięwzięcia. Stanowi ona scenariusz odniesienia do analiz 

oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 

Niepodejmowanie przedsięwzięcia w analizowanym przypadku zakłada zakończenie prac wydobywczych 

z dniem 30 kwietnia 2020 roku, tj. z dniem zakończenia okresu obowiązywania obecnej koncesji i oznacza 

zaniechanie dalszej eksploatacji złoża Turów. Do tego czasu roboty górnicze byłyby prowadzone w oparciu 

o obowiązującą dokumentację. Stan końcowy eksploatacji i zwałowania wewnętrznego de facto niewiele 

będzie się różnił od obecnego (kwiecień 2018 r.) zasięgu eksploatacji i zwałowania.  

Zakończenie eksploatacji z chwilą zakończenia posiadanej koncesji 65/94 wiązałoby się z pozostawieniem 

w złożu około 244 mln Mg operatywnych zasobów węgla (w zależności od zakładanego poziomu wydoby-

cia wynikającego z zapotrzebowania kraju na produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego) oraz ko-

niecznością natychmiastowej likwidacji zakładu górniczego. Sytuacja taka oznaczałaby niemożność reali-

zacji zasady racjonalnej gospodarki złożem oraz wiązałoby się z komplikacjami z przeprowadzeniem wła-

ściwej rekultywacji końcowej.  

W porównaniu do stanu prognozowanego dla roku 2044, zaniechanie eksploatacji złoża Turów w 2020 

roku skutkowałoby znacznymi utrudnieniami w procesie likwidacji Kopalni. Problemy będą wynikać nie 

tylko z braku środków finansowych (niezrealizowana część zysku), ale także z powodów technicznych 

i uwarunkowań środowiskowych, głównie z braku wystarczającej ilości wydobytego nadkładu do zabez-

pieczenia wyrobiska, które ma podlegać rekultywacji końcowej w kierunku wodnym.  

W końcowej fazie odkrywkowej eksploatacji złoża kształt wyrobiska i zwałowiska dostosowuje się w ra-

mach robót górniczych do ustalonego kierunku rekultywacji i zagospodarowania terenu pogórniczego. 

Kształt wyrobiska podczas eksploatacji znacznie odbiega od wymaganego docelowo, gdy ma ono pełnić 

funkcję zbiornika wodnego. Wynika to ze zmieniających się warunków stateczności zboczy – zmianie ule-

gają właściwości fizyczno-mechaniczne skał na zboczach wyrobiska oraz warunki hydrodynamiczne w jego 

otoczeniu. Górne partie wyrobiska powinny zostać przygotowane do pełnienia funkcji brzegu zbiornika 

wodnego, aby były odporne na abrazyjne działanie fal przyszłego akwenu. Kompleksowe wykonanie tych 

prac jest częścią procesu wydobycia i jest ujęte w planach eksploatacyjnych. Nieplanowana likwidacja za-

kładu górniczego uniemożliwia efektywne przygotowanie do rekultywacji końcowej.  

Brak odpowiedniej ilości wydobytego nadkładu do podzwałowania zboczy wyrobiska w celu uzyskania 

bezpiecznych nachyleń wyrobiska oraz pozostawienie niewyeksploatowanego węgla w złożu Turów po-

woduje następujące konsekwencje o charakterze techniczno-środowiskowym: 

1. Przygotowanie wyrobiska do pełnienia funkcji akwenu. 

Gdyby zakończyć eksploatację złoża Turów w roku 2020, wówczas wiele zadań projektowanych 

dla stanu docelowego odkrywki na rok 2044 nie zostanie zrealizowanych. Będzie to wpływać na 
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możliwości bezpiecznego wypełnienia wyrobiska wodą w procesie likwidacji kopalni i rekultywacji 

końcowej. 

Warunki stateczności zboczy wyrobiska końcowego w trakcie i po zalaniu wodą są odmienne niż 

warunki stateczności wyrobiska w trakcie prowadzonej eksploatacji. W planach eksploatacji złoża 

do 2044 roku założono, że jeszcze w trakcie eksploatacji wykonane zostaną zadania prowadzące 

do zapewnienia bezpieczeństwa geotechnicznego przyszłego wyrobiska przeznaczonego do peł-

nienia funkcji akwenu. W przypadku zakończenia wydobycia w 2020 roku i przeznaczenia wyrobi-

ska do pełnienia funkcji zbiornika wodnego, w kilku obszarach wyrobiska ze względu na niewyko-

nanie zadań przewidzianych na okres 2020-2044 mogą wystąpić zagrożenia geotechniczne (po-

wstawanie osuwisk), środowiskowe bądź wodne.  

W północno-wschodniej części wyrobiska – w rejonie IV pochylni transportowej oraz w miejscu, 

w którym prowadzony był odzysk odpadów paleniskowych z Elektrowni Turów – do 2019 roku nie 

przewiduje się zwałowania mas ziemnych. Gdyby zakończyć eksploatację w roku 2020, to brak 

wystarczającego podparcia skarp w warunkach wypełnienia wodą spowoduje zagrożenie geo-

techniczne północnego zbocza wyrobiska. Zbocze w wyniku wpływu wody może utracić statecz-

ność, co w konsekwencji może doprowadzić do powstania osuwiska. 

Gdyby wypełnić wyrobisko wodą w stanie, w jakim się ono znajdzie w roku 2020, do rzędnej 

+225 m n.p.m. (czyli do rzędnej poziomu wody w Nysie Łużyckiej, skąd będzie pobierana woda), 

to część terenów przemysłowych na północny-wschód od wyrobiska górniczego, obecnie zajętych 

pod infrastrukturę Kopalni, znajdzie się pod wodą.  

2. Konieczność zabezpieczenia przed rozmyciem terenu, na którym prowadzony był odzysk odpa-

dów paleniskowych z Elektrowni Turów. 

We wschodniej części wyrobiska Elektrownia Turów prowadziła do 2009 roku odzysk odpadów 

paleniskowych. Obecnie rejon ten jest już przykryty warstwą utworów izolacyjnych i zrekultywo-

wany. W projekcie eksploatacji złoża węgla do roku 2044 przewiduje się zabezpieczenie tego ob-

szaru warstwami utworów nadkładowych w celu stworzenia dodatkowej bariery, której zadaniem 

będzie odcięcie tej części wyrobiska eksploatacyjnego od przyszłego akwenu wodnego i tym sa-

mym zabezpieczenie tych odpadów przed rozmyciem i przedostaniem się do wody. W sytuacji 

zakończenia eksploatacji w roku 2020 bariera ta nie zostanie wykonana z powodu braku wystar-

czającej ilości wydobytego nadkładu. 

3. Potencjalne wystąpienie zagrożeń geotechnicznych na filarze Nysy Łużyckiej. 

Zagrożenia geotechniczne na filarze Nysy Łużyckiej mogą być związane z brakiem podparcia po-

łudniowo-zachodniego rejonu wyrobiska. Zwałowisko wewnętrzne w tym rejonie będzie kom-

pleksowo kształtowane dopiero po zakończeniu eksploatacji w tej części wyrobiska, co planowane 

jest po 2020 roku.  

4. Problem szybszej eutrofizacji przyszłego zbiornika wodnego. 

W dotychczasowych projektach likwidacji Kopalni, w których za datę zakończenia eksploatacji 

przyjęto rok 2044, w rejonie południowo-zachodnim zazwałowanego wyrobiska górniczego prze-

widuje się utworzenie zbiornika pośredniego (jego przewidywaną lokalizację wskazano graficznie 
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- Rysunek 7), którego celem będzie biologiczne oczyszczenie z substancji powodujących eutrofi-

zację (nutrientów) wód z Nysy Łużyckiej wprowadzanych do wyrobiska. 

W projektowanym stanie wyrobiska w roku 2020 w rejonie południowo-zachodnim nie będzie 

miejsca na zbudowanie infrastruktury hydrotechnicznej koniecznej dla napełniania wyrobiska 

wodą z Nysy Łużyckiej. Tym samym nie będzie możliwa budowa zbiornika pośredniego o zakła-

danych funkcjach.  

5. Pozyskanie wód do wypełnienia wyrobiska. 

Wypełnienie wodą przyszłego wyrobiska poeksploatacyjnego będzie wymagało wykorzystania 

zasobów wód z granicznej rzeki Nysy Łużyckiej. Przewiduje się, że dostępne zasoby wód w Nysie 

Łużyckiej umożliwiają pobór na poziomie 40 mln m³/rok, natomiast z Miedzianki około 

1 mln m³/rok. Przy takich ilościach dostępnej wody czas wypełniania wyrobiska końcowego sza-

cuje się na 35-37 lat. W sytuacji zakończenia eksploatacji w 2020 r. na okres zalewania wyrobiska 

KWB Turów nałoży się likwidacja niemieckiej kopalni Jänschwalde, w której wyrobisko końcowe 

również będzie wypełnienie wodą z zasobów Nysy Łużyckiej. Planowany obecnie czas zakończe-

nia wydobycia w kopalni Jänschwalde to 2023 r.29, co oznacza, że napełnianie wodą wyrobisk ko-

palni Turów (w sytuacji niepodejmowania kontynuacji eksploatacji) i Jänschwalde z zasobów Nysy 

Łużyckiej będzie miało miejsce w tym samym czasie. Tym samym ilość wody koniecznej do napeł-

niania przyszłego zbiornika będzie musiała ulec zmniejszeniu, w celu zachowania przepływu nie-

naruszalnego, co znacząco wydłuży czas rekultywacji końcowej zarówno kopalni Jänschwalde, jak 

i kopalni Turów. O ile pobór wody w tym okresie będzie w ogóle możliwy, to zbieżność okresów 

zalewania wyrobisk kopalni Jänschwalde i kopalni Turów przełoży się na znaczne wydłużenie czasu 

wypełnienia wodą obu wyrobisk - w przypadku kopalni Turów daleko ponad szacowane obecnie 

37 lat, w pesymistycznym wariancie nawet do 70 lat. To spowoduje, że koszty likwidacji Kopalni 

i wypełnia wodą ze względu na długi czas i konieczność długotrwałego utrzymania nieruchomości 

będą znacznie wyższe niż w wariancie zakończenia eksploatacji w 2044 roku. 

6. Kosztowne i długotrwałe przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom geotechnicznym w przypadku zakończenia eksploatacji 

w 2020 roku, konieczne będzie wykonanie prac ziemnych o bardzo dużym i trudnym do przewi-

dzenia zakresie. Ze względu na ilość newralgicznych miejsc, które należałoby zazwałować w wy-

robisku końcowym oraz ich zróżnicowane położenie w obszarze Kopalni już teraz można stwier-

dzić, że proces przygotowania wyrobiska po zakończeniu eksploatacji w 2020 roku będzie nie tylko 

trudny, ale również długotrwały i kosztowny. Do podparcia zagrożonych obszarów masami ziem-

nymi konieczne będzie wybudowanie rozbudowanych układów KTZ, które stopniem skompliko-

wania nie będą ustępowały obecnym układom pracującym na potrzeby eksploatacji złoża.  

Wstępne szacunki upoważniają do stwierdzenia, że ilość mas ziemnych, które zostaną zgroma-

dzone na zwałowisku wewnętrznym do 2020 roku, nie będzie wystarczająca dla wykonania zadań 

związanych z przygotowaniem wyrobiska do wypełnienia wodą. Podparcie masami ziemnymi 

wszystkich newralgicznych miejsc będzie wymagało dostarczenia ich spoza obecnego wyrobiska, 

                                                                    
29 https://www.leag.de/de/news/details/leag-legt-revierkonzept-fuer-die-lausitz-vor/ 
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np. z terenów zrekultywowanego zwału zewnętrznego. Koszty takiej hipotetycznej operacji by-

łyby bardzo wysokie ze względu na długość dróg transportowych oraz konieczność likwidacji ist-

niejących już zalesień. Operacja urabiania mas ziemnych ze zwału zewnętrznego byłaby przede 

wszystkim sprzeczna z logiką ochrony środowiska – oznaczałaby praktycznie budowę na terenach 

już zrekultywowanych nowej dużej kopalni pozyskującej materiał do wyprofilowania istniejącego 

wyrobiska. Na zrekultywowanym zwałowisku istnieją już ukształtowane zbiorowiska roślinne, 

tworzą się siedliska przyrodnicze, które uległby zniszczeniu. Po częściowym urobieniu zwałowiska 

konieczna byłaby ponowna rekultywacja zdegradowanych powierzchni. 

Należy również pamiętać, że sprowadzanie mas ziemnych spoza obecnego wyrobiska skutkowa-

łoby niezorganizowaną emisją pyłów na znacznej przestrzeni.  

Dla lepszego zrozumienia różnic, jakie wystąpią w procesie likwidacji Kopalni w roku 2020 i w roku 

2044, kiedy to planowane jest zakończenie eksploatacji złoża ze względu na wyczerpanie jego za-

sobów, należy krótko przedstawić sposób likwidacji kopalni po roku 2044. W przypadku eksploat-

acji złoża do czasu całkowitego wyczerpania zasobów nadkład znad pokładów węgla będzie pla-

nowo deponowany w różnych rejonach zwałowiska wewnętrznego w wyrobisku w taki sposób, 

aby maksymalnie przygotować wyrobisko końcowe do pełnienia przyszłych funkcji jako zbiornika 

wodnego oraz w sposób umożliwiający minimalizację koniecznych prac ziemnych związanych z li-

kwidacją Kopalni. Realizacja prac wydobywczych, w tym zwałowanie nadkładu, będzie jednocze-

śnie realizacją prac związanych z przygotowaniem wyrobiska do nowych funkcji jako akwenu. Do-

datkową korzyścią z kontynuowania eksploatacji będzie przyrost środków na funduszu likwidacji 

zakładu górniczego z tytułu eksploatacji pozostałych zasobów węgla. Wyrobisko w stanie, jaki 

osiągnie w 2044 roku, będzie w znaczny sposób przygotowane do pełnienia funkcji zbiornika. Jego 

kształt będzie wymagał nieznacznej korekty polegającej na przeniesieniu mas ziemnych ze zwa-

łowiska wewnętrznego na zbocze południowe wyrobiska.  

7. Ewentualne ponowne udostępnienie pozostałych w złożu zasobów węgla brunatnego. 

Gdyby zakończono eksploatację węgla w 2020 roku, to w złożu pozostanie około 244 mln Mg ope-

ratywnych zasobów węgla. Jest to ilość odpowiadająca średniej wielkości złożom, których samo-

dzielna eksploatacja może być opłacalna. Ze względu na ochronę zasobów naturalnych, jakimi są 

zasoby złóż kopalin należałoby przewidzieć możliwość przyszłej eksploatacji zasobów pozosta-

wionych w złożu. W praktyce spowoduje to niemożność przeprowadzenia rekultywacji końcowej 

w kierunku wodnym, akceptację porzucenia kopalin lub kosztów ponownego wypompowania 

wody ze zbiornika po jego zalaniu. Budowa geologiczna złoża Turów oraz obecny kształt wyrobi-

ska górniczego sprawiają bowiem, że udostępnienie pozostawionych w złożu zasobów możliwe 

byłoby wyłącznie od strony obecnego wyrobiska. Nie jest możliwa samodzielna eksploatacja za-

sobów złoża poza konturami obecnie istniejącego wyrobiska górniczego.  

Ewentualna eksploatacja pozostawionych zasobów wiązałaby się z koniecznością wypompowania 

wody i osuszenia wyrobiska. Ze względu na objętość wody na poziomie 1,6 mld m³ koszt finan-

sowy i środowiskowy operacji wypompowania oraz ponownego wypełnienia wyrobiska wodą po 

wydobyciu pozostałych zasobów stawia racjonalność takiego przedsięwzięcia pod dużym zna-
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kiem zapytania. Gdyby zatem po likwidacji Kopalni podjąć próbę ponownej eksploatacji pozosta-

wionych zasobów złoża Turów, to obok wypełnienia wodą wyrobiska po zakończeniu eksploatacji 

w roku 2020 należałoby ponieść koszty (w tym również środowiskowe) odpompowania wody ze 

zbiornika oraz odwodnienia nawodnionego wtórnie górotworu dla uruchomienia wydobycia po-

zostałych zasobów oraz następnie ponieść koszty wypełnienia wodą zbiornika końcowego po za-

kończeniu ponownie uruchomionej eksploatacji. Podobne operacje w tak dużych obiektach jak 

Kopalnia Turów nie były dotąd prowadzone. 

Należy również zaznaczyć, że część pozostawionych zasobów w ponownie udostępnionym wyro-

bisku ze względu na erozję wodną nie będzie mogła być wykorzystana. Szacuje się, że z ilości 

244 mln Mg do ponownego wydobycia pozostałoby mniej niż 200 mln Mg, co nie zapewni zwrotu 

poniesionego kapitału na odtworzenie zdolności wydobywczych zlikwidowanej w 2020 roku Ko-

palni i byłoby sprzeczne z zasadą racjonalnego gospodarowania złożem kopalin. 

8. Funkcjonowanie Elektrowni Turów w sytuacji zaprzestania eksploatacji węgla w 2020 r. 

KWB Turów w zasadzie pracuje wyłącznie na potrzeby zaopatrzenia Elektrowni Turów w paliwo 

umożliwiające produkcję energii elektrycznej. W sytuacji zakończenia eksploatacji złoża węgla 

brunatnego Turów w 2020 r. dalsze funkcjonowanie Elektrowni Turów wiązałoby się ze koniecz-

nością zmiany źródła dostaw węgla np. ze złóż niemieckich lub też konwersją poszczególnych blo-

ków elektrowni na inne paliwo. Konsekwencją zaprzestania wydobycia może być także likwidacja 

elektrowni, co biorąc pod uwagę przewidywane na 2020 r. uruchomienie budowanego właśnie 

bloku 11 oraz prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, byłoby 

działaniem nieracjonalnym zarówno z punktu widzenia gospodarczego, jak i środowiskowego 

oraz społecznego.  

 

Do kwestii techniczno-środowiskowych należy również dołączyć społeczne skutki zaprzestania funkcjono-

wania Kopalni w 2020 r. Kopalnia jest jednym z największych pracodawców w województwie dolnoślą-

skim, warunkuje obecne ekonomiczne funkcjonowanie całej gminy Bogatynia. W sytuacji nagłego zaprze-

stania funkcjonowania Kopalni mieszkańcy stracą ekonomiczne podstawy utrzymania, co spowoduje zu-

bożenie i upadek lokalnej społeczności.  

W przypadku zaniechania przedsięwzięcia wpływ na środowisko związany z zaprzestaniem eksploatacji 

złoża Turów w 2020 roku można postrzegać w świetle pozytywnym, jako przyspieszenie o ponad dwadzie-

ścia lat procesu rekultywacji końcowej. Teoretycznie można wyobrażać sobie, że wraz z zaprzestaniem 

wydobycia węgla znikną występujące obecnie uciążliwości środowiskowe oraz że powstanie wielki zbior-

nik wodny, elektrownia przestanie spalać węgiel, a mieszkańcy będą utrzymywać się ze świadczenia usług 

turystycznych – jednakże to zbyt uproszczona wizja skutków zaprzestania działalności Kopalni. Należy pa-

miętać nie tylko o wymienionych wyżej problemach technicznych, ale również o braku strategicznej wizji 

funkcjonowania tych terenów bez przemysłu energetycznego i związanych z nim usług.  

Wymienione wyżej skutki nagłego zakończenia eksploatacji złoża Turów w 2020 roku niosą ze sobą szereg 

nieprzewidywanych ryzyk środowiskowych. W świetle braku dokumentów strategicznych kompleksowo 

określających warunki funkcjonowania społeczności i środowiska po zakończeniu eksploatacji złoża Turów 
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należy obecnie zapewnić możliwość realizacji zasady racjonalnej gospodarki złożem, czyli wydobycie ko-

paliny z poszanowaniem obowiązujących zasad ochrony środowiska oraz prawa geologicznego i górni-

czego. Społeczność lokalna wraz z administracją rządową i samorządową zyskają w ten sposób czas na 

przygotowanie się do radykalnej zmiany warunków funkcjonowania. Czas na przeprowadzenie debat spo-

łecznych, określenie możliwych wizji rozwoju terenów w czasie prowadzenia rekultywacji końcowej i po jej 

zakończeniu, opracowanie strategii postępowania w zmieniających się okolicznościach. Historia górnictwa 

węgla brunatnego na tych, doświadczonych przez historię, terenach sięga ponad 200 lat – przygotowanie 

się do sytuacji, kiedy ten kluczowy czynnik rozwoju przestanie funkcjonować, wymaga zrozumienia donio-

słości sytuacji, śmiałych wizji przyszłości oraz porozumienia społecznego i współdziałania różnych lokal-

nych liderów. Dwadzieścia cztery lata kontynuacji eksploatacji dają czas niezbędny na podjęcie takich dzia-

łań.  
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6. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA GÓROTWÓR 

6.1. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na górotwór 

Analizując charakter przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące źródła oddziaływań (presje) jakie będą 

mieć wpływ na struktury geologiczne: 

Tabela 76 Matryca źródeł oddziaływań na górotwór 

usunięcie skał nad-

kładu i/lub skał po-

ziomu międzywę-

glowego,  

wydobycie węgla 

→ przemieszczanie 

rozdrobnionych 

skał w obrębie wy-

robiska 

→ zwałowanie i 

kształtowanie 

zboczy wyro-

biska 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 
pewne 
możliwość minimalizacji: nie 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• oddziaływanie nieodwracalne 

• oddziaływanie transgraniczne: nie 

Źródło: opracowanie własne 

6.2. Analiza oddziaływań na górotwór 

Kontynuacja eksploatacji węgla spowoduje trwałą i nieodwracalną ingerencję w struktury geologiczne po-

łudniowego i południowo-wschodniego przedpola odkrywki. W tym rejonie eksploatacji podlegać będą 

pokłady węgla I i II.  

Skały nadkładu osadów czwartorzędowych, trzeciorzędowych i kompleksu międzywęglowego będą prze-

mieszczane w obrębie wyrobiska na zwałowisko wewnętrzne. Osady w trakcie urabiania ulegają rozkru-

szeniu i zmieszaniu, zmieni się ich struktura, zwłaszcza iły pod wpływem zawilgocenia ulegają pęcznieniu 

i zmieniają się ich właściwości fizyczne. Oczywistym jest zatem, że odtworzenie układu i stratyfikacji 

warstw w trakcie depozycji skał nadkładu i kształtowania skarp zwałowiska wewnętrznego jest niemoż-

liwe. 

Rysunki w Rozdziale 3.3 (Rysunek 16 i Rysunek 17) przedstawiają przekroje geologiczno-górnicze obrazu-

jące planowany zasięg wydobycia i ukształtowanie zwałowiska wewnętrznego, co obrazuje nieodwracalny 

wpływ istniejącej i planowanej eksploatacji złoża Turów na górotwór analizowanego obszaru. 
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7. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA WODY PODZIEMNE 

Dla zobrazowania przestrzennych zmian w położeniu zwierciadeł wód podziemnych (w poszczególnych 

poziomach hydrogeologicznych) opracowano mapy przyrostu leja depresji w okresach:  

˗ 2015-2020 obrazujące stan istniejący i prognozę do roku 2020 (Rysunek 80 - Rysunek 84) – jako 

stan wyjściowy do dalszych analiz; 

˗ 2015-2044 obrazujące warianty 1 i 2 planowanego przedsięwzięcia - oznaczone na rysunkach jako 

(A)  (Rysunek 85 - Rysunek 89); 

˗ 2015-2044 obrazujące wariant 3 planowanego przedsięwzięcia – oznaczony na rysunkach jako (B) 

(Rysunek 90 - Rysunek 94).  

Należy zauważyć, że powodem stałego przyrostu leja depresji w poziomie wodonośnym podwęglowym 

(Pw) jest fakt odtwarzania w modelu, sposobu prowadzenia odwodnienia tego poziomu z utrzymywaniem 

w każdym modelowanym stanie czasowym, również warunków drenażu z poprzednich stanów czasowych. 

Założenie takie zostało przyjęte z uwagi na konieczność zabezpieczania, podłoża zwałowiska wewnętrz-

nego przed nawodnieniem przez wody podziemne. Tak więc nie występuje zjawisko podnoszenia się po-

ziomu zwierciadła wody podziemnej w tym poziomie na obszarach już wyeksploatowanych.  

Analiza oddziaływania odwodnienia KWB Turów prognozowana na podstawie wymodelowanych zwier-

ciadeł wód podziemnych jest utrudniona z uwagi na zbliżony kształt hydroizopiez w tych poziomach. 

Można jedynie stwierdzić, że najmniejsze oddziaływanie występuje dla 2020 r., a maksymalne na koniec 

eksploatacji w 2044. Potwierdzają to obliczone rzędne zwierciadła wody w ujęciu Uhelná, które dla po-

szczególnych stanów czasowych rozwoju odkrywki i systemu odwodnienia są następujące:  

˗ 2020 r.: 261.0 m n.p.m.; 

˗ 2025 r.: 258.6 m n.p.m.; 

˗ 2030 r.: 258.8 m n.p.m.; 

˗ 2035 r.: 258.2 m n.p.m.; 

˗ 2040 r.: 258.2 m n.p.m.; 

˗ 2044 r.: 258.2 m n.p.m. 

Różnice pomiędzy poszczególnymi latami od 2025 r. do założonego końca okresu eksploatacji złoża Turów 

są niewielkie. Należy tu nadmienić, że w ujęciu Uhelná były już okresy, gdy zwierciadło wody występowało 

na tak niskich rzędnych jak prognozowane. W okresie od grudnia 1996 r. do sierpnia 2009 r. utrzymywało 

się ono na rzędnych w zakresie 256.27-256.83 m n.p.m. bez utraty możliwości poboru wody przez ujęcie. 

7.1. Rozwój leja depresji w roku 2020 – stan wyjściowy 

Leje depresji w poziomach trzeciorzędowych nie wywierają bezpośredniego wpływu na pozostałe aspekty 

środowiska, ale poprzez przesiąkanie do nich wód z poziomu czwartorzędowego, oddziaływanie takie 

może powstawać, jednak na znacznie mniejszym obszarze niż zasięgi lejów depresji w trzeciorzędzie. Gra-

ficznie zasięg leja depresji w poziomie czwartorzędowym (Q) przedstawia Rysunek 80. Obejmuje on mały 

fragment południowego przedpola odkrywki na terenie Polski, wzdłuż wschodniego uskoku Białopola 
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oraz znacznie większy obszar na terenie Czech, w centrum którego znajduje się ujęcie Uhelná. Dodatkowa 

depresja w miejscu jego lokalizacji spowodowana odwadnianiem KWB Turów w 2020 r. wyniesie 1.6 m. 

W trzeciorzędowym poziomie wodonośnym nadkładowym górnym prognozuje się rozwój leja depresji na 

terenie Czech o niewielkiej głębokości 1-1.6 m i niewielkim rozprzestrzenieniu (Rysunek 81). Prognozuje 

się również możliwość obniżenia zwierciadła wód podziemnych tego poziomu o wielkościach 

ok. 1 m na północnych obrzeżach Niecki Żytawskiej na terenie Niemiec z powodu kontaktów z niżej le-

głymi poziomami wodonośnymi Nd, Mw i Pw, objętymi większymi depresjami. 

Natomiast w poziomie wodonośnym nadkładowym dolnym (Nd), na terenie Polski w obszarze Rowu Ry-

barzowic lej depresji poza konturem odkrywki nie powstaje. Na obszarze Zrębu Białopola depresje przyj-

mują wielkości 2-3 m, a na terenie Czech 1-2 m (Rysunek 82). Depresje o wielkości 1-5 m powstają również 

na terenie Niemiec, na zachodnich obrzeżach Niecki, w obrębie Rowu Żytawskiego. Jest to spowodowane 

istniejącymi tu kontaktami hydraulicznymi z niżej ległymi trzeciorzędowymi poziomami wodonośnymi 

Mw i Pw, w których odwadnianie Kopalni Turów powoduje większe depresje. 

W poziomach wodonośnych międzywęglowym (Mw; Rysunek 83) i podwęglowym (Pw; Rysunek 84) do-

chodzi w wyniku projektowanego rozwoju odkrywki do nacięcia skarpami wschodniego uskoku Białopola. 

Powoduje to powstanie w tych poziomach ponad 60 m depresji. Powstały lej depresji propaguje się w po-

ziomie międzywęglowym w kierunku południowym i zachodnim wkraczając również na teren Czech i Nie-

miec (Rysunek 83). W rejonie zrębu Białopola na terenie Polski depresje zawierają się w przedziale 

60÷10 m. Na terenie Czech maleją one do wielkości 1.5-10 m. W kierunku na zachód od zachodniego 

uskoku Białopola obniżenie zwierciadła wody w tym poziomie, zarówno na terenie Polski jak i Czech oraz 

w obszarze Niemiec na południe od uskoku południowego, wynosi 1-2 m.  

Rozprzestrzenianie się leja depresji w poziomie podwęglowym ma podobny charakter, z tym, że jego za-

sięg w kierunku zachodnim jest nieco większy niż w poziomie międzywęglowym. Rośnie również wielkość 

depresji na terenie południowego przedpola w obszarze Polski (Rysunek 84). Osiąga ona tu wielkości 3-

15 m. 

Tak duże zasięgi lejów depresji w kierunku zachodnim wynikają z faktu, że mamy tu do czynienia z pozio-

mami wodonośnymi stricte naporowymi. Inaczej dzieje się na obszarze Rowu Rybarzowic na terenie Pol-

ski. Tam leje depresji nie rozwijają się praktycznie poza konturem odkrywki z uwagi na brak utworów prze-

puszczalnych i istniejący już znaczny stopień odwodnienia tych poziomów (Rysunek 83, Rysunek 84). 

Na terenie Niemiec w obszarze położonym na północ od uskoku południowego (Rów Żytawski) powstają 

w poziomach międzywęglowym i podwęglowym obniżenia zwierciadła wód podziemnych o maksymalnej 

depresji ok. 17 m wzdłuż Nysy Łużyckiej, które propagują się na zachód, aż do granic występowania tych 

poziomów. 
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7.2. Rozwój leja depresji w roku 2044 w wariantach 1 i 2 

Prognozowane obniżenia zwierciadła wód podziemnych w końcowym stanie eksploatacji w 2044 r. w wa-

riantach 1 i 2 (oznaczonych na poniższych rysunkach jako „A”) mają analogiczny charakter jak dla roku 

2020 (Rysunek 85 - Rysunek 89). Nieznacznie zwiększają się ich zasięgi w kierunku na zachód na terenie 

Czech oraz Niemiec w obszarze położonym na południe od uskoku południowego. Powiększa się również 

nieznacznie wielkość tych obniżeń. W poziomie czwartorzędowym (Q), prognozowane obniżenie zwier-

ciadła wody dla ujęcia Uhelná, w stosunku do stanu z 2015 r., powiększa się do 3.4 m (Rysunek 85). Pojawia 

się w tym poziomie również obniżenie zwierciadła wód podziemnych na południowym przedpolu odkrywki 

w obszarze Rowu Rybarzowic. Zaznacza się strefa niewielkiego obniżenia zwierciadła wody (ok. 1 m) 

wzdłuż konturu Niecki Żytawskiej i druga strefa z obniżeniem 1-7 m w zakolu potoku Ślad w rejonie miej-

scowości Opolno-Zdrój. Jest to spowodowane propagacją obniżeń zwierciadeł wód w trzeciorzędowych 

poziomach wodonośnych. W poziomie nadkładowym górnym obniżenie to wyniesie od 1 do 10 m (Rysunek 

86), w nadkładowym dolnym będzie miało podobne wielkości, ale większy zasięg (Rysunek 87), a w pozio-

mie międzywęglowym wyniesie od 1 do 7 m, ale jego zasięg sięgnie dalej na południe (Rysunek 88). Nato-

miast w poziomie podwęglowym obniżenia będą podobne, ale sięgną najdalej na południe, aż do granic 

występowania tego poziomu (Rysunek 89). 

7.3. Rozwój leja depresji w roku 2044 w wariancie 3 

Prognozowane obniżenia zwierciadła wód podziemnych w końcowym stanie eksploatacji w 2044 r. dla wa-

riantu 3 (oznaczonego na poniższych rysunkach jako „B”) są dla obszaru Czech i Niemiec identyczne jak dla 

roku 2020 w wariancie 1 i 2 (A). Zmiany zaznaczają się jedynie na terenie Polski w obszarze Rowu Rybarzo-

wic (Rysunek 90 - Rysunek 94). W wariancie tym krawędź odkrywki nacina koryto Potoku Ślad (Rysunek 

90). Jednakże potok ten po przełożeniu zagrożonego nacięciem odcinka koryta, nie powinien ulec wy-

schnięciu, ponieważ jest zasilany od południa z terenu położonego poza granicami Niecki Żytawskiej, 

a podłoże czwartorzędowego poziomu wodonośnego między odkrywką a potokiem nie wykazuje pochy-

lenia w kierunku odkrywki. 

W poziomie wodonośnym czwartorzędowym zaznacza się w stosunku do wariantu 1 i 2 pogłębienie leja 

(do ok. 3 m) w obszarze między Potokiem Ślad a konturem Niecki Żytawskiej oraz przesunięcie zasięgu 

tego leja w kierunku na wschód (Rysunek 90). Jest to spowodowane propagacją obniżeń zwierciadeł wód 

w trzeciorzędowych poziomach wodonośnych. W każdym z nich leje depresji pogłębiają się, a ich zasięg 

przesuwa się w kierunku wschodnim dochodząc do Bogatyni (Rysunek 91 - Rysunek 94). Można na tej pod-

stawie stwierdzić, iż projektowana eksploatacja w wariancie 3 (B) oddziałuje na środowisko wodne w stop-

niu większym niż w przypadku wariantu 1 i 2 (A).  
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Rysunek 80 Mapa przyrostu depresji wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2020 – poziom Q (warstwa 1) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 81 Mapa przyrostu depresji wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2020 – poziom Ng (warstwa 2) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 82 Mapa przyrostu depresji wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2020 – poziom Nd (warstwa 3) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 83 Mapa przyrostu depresji wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2020 – poziom Mw (warstwa 4) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 84 Mapa przyrostu depresji wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2020 – poziom Pw (warstwa 5) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 85 Mapa przyrostu depresji w wariancie 1 i 2 (A) wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Q (warstwa 1) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 86 Mapa przyrostu depresji w wariancie 1 i 2 (A) wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Ng (warstwa 2) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 87 Mapa przyrostu depresji w wariancie 1 i 2 (A) wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Nd (warstwa 3) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 88 Mapa przyrostu depresji w wariancie 1 i 2 (A) wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Mw (warstwa 4) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 89 Mapa przyrostu depresji w wariancie 1 i 2 (A) wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Pw (warstwa 5) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 90 Mapa przyrostu depresji w wariancie 3, oznaczonym na rysunku jako (B), wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Q (warstwa 1) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 91 Mapa przyrostu depresji w wariancie 3, oznaczonym na rysunku jako (B), wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Ng (warstwa 2) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 92 Mapa przyrostu depresji w wariancie 3, oznaczonym na rysunku jako (B), wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Nd (warstwa 3) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 93 Mapa przyrostu depresji w wariancie 3, oznaczonym na rysunku jako (B), wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Mw (warstwa 4) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 94 Mapa przyrostu depresji w wariancie 3, oznaczonym na rysunku jako (B), wskutek odwadniania odkrywki Turów w latach 2015-2044 – poziom Mw (warstwa 5) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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7.4. Oddziaływanie leja depresji na terytorium Republiki Czeskiej i ujęcie 
Uhelná 

Wykonane badania modelowe wykazały, że maksymalne oddziaływanie eksploatacji i odwadniania KWB 

Turów związane jest z obniżeniem zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym w miejscu lokalizacji 

tego ujęcia o 3-4 m w stosunku do stanu z 2015 r. Wówczas poziom zwierciadła wody w ujęciu ustabilizuje 

się na rzędnej 258.2 m n.p.m. Wyniki te osiągnięto przy założeniu, że pobór ujęcia wynosi 572 m³/d. Analiza 

wahań zwierciadła wody w tym ujęciu w okresie lat 1993÷2015 wskazuje, że od grudnia 1996 r. do sierpnia 

2009 r. zwierciadło wody utrzymywało się już na rzędnych w zakresie 256.27÷256.83 m n.p.m. bez utraty 

możliwości poboru wody (Rysunek 95). Tak więc można na tej podstawie wnioskować, że planowana eks-

ploatacja Kopalni nie zagrozi możliwości poboru wody przez to ujęcie. 

Rysunek 95 Wykres zmian poziomu zwierciadła wody w ujęciu Uhelna w latach 1963-2015  

 
Źródło: opracowanie własne 

W prowadzonych do tej pory rozmowach polsko-czeskich podnoszono przede wszystkim problem oddzia-

ływania KWB Turów na ujęcie Uhelná jednakże bez analizy oddziaływania samego ujęcia na depresję 

w utworach czwartorzędowych na terenie Czech. Nieco inne światło na ten problem rzuca porównanie re-

jestrowanych dopływów podziemnych od strony południowej do systemu odwadniania Kopalni i poboru 

wody przez ujęcie Uhelná, które w 2015 r. wyniosły: 

• dopływ do studni położonych na południe od uskoku południowego 3.10 m³/min 

• dopływ w rejonie Rowu Rybarzowic      1.72 m³/min 

Tak więc całkowity dopływ wód podziemnych do Kopalni od południa wynosi 4.8 m³/min, natomiast bez 

Rowu Rybarzowic (nie jest to dopływ z terenu Czech) 3.10 m³/min. Tak więc pobór wody przez ujęcie 
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Uhelná w wysokości 0.4 m³/min (572 m³/d) stanowi 13% poboru wód podziemnych przez KWB Turów od 

strony południowej (z terenów Polski i Czech). 

Wykorzystując zbudowany model do analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne 

wyznaczono przy jego pomocy lej depresji jaki powoduje ujęcie Uhelná z poborem wody w wielkości 

572 m³/d z 2015 r - Rysunek 96 . Obliczone obniżenie wód podziemnych w poziomie wodonośnym czwar-

torzędowym wynosi 4.3 m, a zasięg leja depresji obejmuje cały sporny obszar na terenie Czech, obejmując 

również fragment terenu Polski położony na obszarze Zrębu Białopola. 

Celem stwierdzenia jaki wpływ na wahania zwierciadła wód podziemnych w rejonie ujęcia Uhelná mogą 

powodować zmiany wielkości opadów atmosferycznych, wykonano dodatkową symulację pracy tego uję-

cia z wydatkiem 572 m³/d, zwiększając w jego rejonie wielkość infiltracji efektywnej o ok. 80%, co jak po-

kazuje wykres poboru wody przez to ujęcie w odniesieniu do rocznej sumy opadów (Rysunek 52) ma od-

zwierciedlenie w rzeczywistych danych. Rezultat tej symulacji przedstawiono graficznie – Rysunek 97. Po-

kazuje on, że zwierciadło wód podziemnych w analizowanym rejonie podniosło się o ok. 2 m, co świadczy 

o tym, że na obserwowane wahania poziomu zwierciadła wody w utworach czwartorzędowych duży wpływ 

ma wielkość opadów atmosferycznych. 

Konkludując powyżej przedstawione wyniki można stwierdzić, że pobór wody przez ujęcie Uhelná może 

powodować na terenie Czech zauważalne obniżenie zwierciadła wód w czwartorzędowym poziomie wo-

donośnym, nakładające się na obniżenia wynikające z przesiąkania wód z tego poziomu do poziomów wo-

donośnych trzeciorzędowych, objętych głębokim lejem depresji spowodowanym odwadnianiem Kopalni 

Turów (oddziaływanie skumulowane).  

Największe zasięgi lejów depresji występują w poziomach trzeciorzędowych. Jednakże nie mogą one wy-

chodzić poza kontur Niecki Żytawskiej, ponieważ stanowi on jednocześnie kontur występowania tych po-

ziomów. Wzdłuż tego konturu występuje strefa zasilania każdego z nich. Poza granicami Niecki Żytawskiej 

występują skały magmowo-metamorficzne, które nie stanowią rozległych poziomów wodonośnych. Prze-

pływ wód podziemnych w ich obrębie występuje jedynie w strefach spękań. Brak jest informacji geologicz-

nych potwierdzających istnienie sugerowanych przez hydrogeologów czeskich, daleko sięgających poza 

granice Niecki Żytawskiej stref wymyć erozyjnych, sprzyjających rozprzestrzenianiu lejów depresji poza jej 

granice. Również w odkrywce, zwłaszcza od strony wschodniej, brak jest stref skoncentrowanych miejsc 

wypływów wód podziemnych, sugerujących istnienie wspomnianych wyżej struktur. Dlatego też terenom 

Czeskim znacznie oddalonym od granic Niecki Żytawskiej (jak np. Frýdlant 3.7 km, czy Chrastava 6.2 km) 

nie grozi utrata wód podziemnych spowodowana planowaną kontynuacją eksploatacją złoża Turów 

do czasu jego wyeksploatowania w zakładanym 2044 roku.  
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Rysunek 96 Lej depresji w poziomie Q spowodowany poborem wody w ujęciu Uhelna (Q= 572 m³/d) 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 97 Wznios zwierciadła wody w rejonie ujęcia Uhelna (pobór Q=593 m³/d) w okresie mokrym 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Należy natomiast zauważyć, że oddziaływanie odwodnienia KWB Turów w zakładanym okresie przedłu-

żenia eksploatacji 2020-2044 jest oddziaływaniem, które w przypadku wystąpienia długotrwałej suszy 

(braku opadów atmosferycznych zasilających ujęcie Uhelná) może doprowadzić do konieczności zmniej-

szenia poborów wody pitnej pochodzących z tego źródła.  

Z tego względu przeanalizowano możliwość zastosowania środków minimalizujących negatywne oddzia-

ływanie planowanego przedsięwzięcia pozwalających na znaczne zmniejszenie leja depresji w utworach 

trzeciorzędowych, co w sytuacji kontaktów hydraulicznych na granicy Niecki Żytawskiej z utworami 

czwartorzędowymi (rejon ujęcia Uhelná) zmniejszy oddziaływanie na zasoby dyspozycyjne wód w tych 

utworach. 

Wybór metody ograniczania zasięgu leja depresji oraz ocena skuteczności zaproponowanego rozwiązania 

zostały szczegółowo omówiony w Rozdziale 22.2.4.  

Z uwagi na to, że w wyniku wykonanych analiz modelowych zaproponowano budowę ekranu przeciwfil-

tracyjnego w poziomie międzywęglowym (Mw), który ograniczy oddziaływanie leja depresji zarówno 

na tereny Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec – wynik tych analiz przedstawiono 

w kolejnym rozdziale poniżej. 

7.5. Oddziaływanie leja depresji po zastosowaniu środków minimalizują-
cych 

Wyniki badań modelowych wykonanych dla stanów 2020 r. i 2044 r., z przyjęciem istnienia ekranu prze-

ciwfiltracyjnego o podstawowych parametrach: około 1 m szerokości, 990 mb długości i do 100 m głębo-

kości, przedstawiono dla wszystkich poziomów wodonośnych w postaci map izoliniowych wzniosu zwier-

ciadła wód podziemnych w stosunku do stanu z 2015 r. (Rysunek 98 - Rysunek 102 oraz Rysunek 108 - 

Rysunek 112), a także przyrostu depresji po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego (Rysunek 103 - Ry-

sunek 107 adekwatne dla wszystkich analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia i Rysunek 

113- Rysunek 117 dla wariantów 1 i 2 oraz Rysunek 118 - Rysunek 122 dla wariantu 3).  

Analiza wyników badań modelowych przedstawionych na ww. rysunkach pozwala na wyciągnięcie nastę-

pujących wniosków: 

Prognoza dla 2020 roku: 

• W poziomie wodonośnym czwartorzędowym Q (Rysunek 98) wznios zwierciadła wód podziem-

nych przyjmuje wielkości nieprzekraczające 6 m. Centrum strefy wzniosu znajduje się w rejonie 

ujęcia Uhelná. W miejscu jego lokalizacji wynosi 5.9 m. Oznacza to, że zwierciadło wody w ujęciu 

osiągnie rzędną ok. 267 m n.p.m. Nadal więc utrzymywać się będzie w nim depresja 8÷9 m poniżej 

zwierciadła wody mierzonego w tym otworze w latach 1963-71. Jak wykazały badania modelowe 

leja depresji będącego skutkiem poboru wody przez ujęcie w wielkości 1 144 m³/d odpowiada zbli-

żona wielkość depresji wynosząca 8.1 m.  

• Zastosowanie ekranu powoduje powstanie wzniosu zwierciadła wód podziemnych w stosunku 

do stanu występującego w 2015 r., w obszarze położonym na południe od uskoku południowego 

we wszystkich poziomach wodonośnych pomimo prowadzonego odwadniania złoża. W poziomie 

trzeciorzędowym Ng wznios ten nie przekracza 6 m (Rysunek 99). Największe prognozowane 
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wzniosy zwierciadła wody występują dla poziomów wodonośnych trzeciorzędowych Nd, Mw i Pw 

(Rysunek 100 - Rysunek 102) osiągając maksymalną wielkość ponad 30 m w poziomie Mw.  

• Zastosowanie ekranu powoduje zanik depresji w obszarze położonym na południe od uskoku po-

łudniowego na terenach Polski (w obszarze Zrębu Białopola) oraz na terenie Czech i Niemiec, 

we wszystkich poziomach wodonośnych (Rysunek 103 - Rysunek 107) w każdym analizowanym 

wariancie planowanego przedsięwzięcia. 

Prognoza dla 2044 roku dla wariantów 1 i 2: 

• W poziomie wodonośnym czwartorzędowym Q (Rysunek 108) prognozowany wznios zwierciadła 

wód podziemnych przyjmuje wielkość maksymalną 3.7 m w miejscu lokalizacji ujęcia Uhelná. Jest 

to wielkość o 2,2 m mniejsza niż prognozowana dla stanu w 2020 r.   

• Nadal utrzymuje się wznios zwierciadła wód podziemnych w stosunku do stanu stwierdzonego 

w 2015 r. w obszarze położonym na południe od uskoku południowego we wszystkich poziomach 

wodonośnych pomimo prowadzonego odwadniania złoża. Są one tylko nieznacznie niższe niż dla 

stanu z 2020 r. (ok. 3 m dla maksymalnych wartości). W poziomie trzeciorzędowym Ng wznios ten 

osiąga maksymalnie 3 m (Rysunek 109). Największe prognozowane wzniosy zwierciadła wody wy-

stępują dla poziomów wodonośnych trzeciorzędowych Nd, Mw i Pw (Rysunek 110 - Rysunek 112) 

osiągając maksymalną wielkość ponad 30 m w poziomie Mw.  

• Zastosowanie ekranu powoduje także dla tego stanu eksploatacji zanik depresji w obszarze poło-

żonym na południe od uskoku południowego na terenach Czech i Niemiec, dla poziomów wodo-

nośnych: Q, Ng i Nd (Rysunek 113 do Rysunek 115). W poziomach Mw i Pw utrzymuje się jedynie 

niewielka depresja 1÷5 m w strefie przygranicznej na terenie Czech, w obszarze Zrębu Białopola 

(Rysunek 116 i Rysunek 117). 

• Znaczne zmniejszenie depresji we wszystkich poziomach wodonośnych w stosunku do wcześniej 

prognozowanych występuje również na terenie Polski, w obszarze Zrębu Białopola (Rysunek 113 

do Rysunek 117). 

Prognoza dla 2044 roku dla wariantu 3: 

• Efekt oddziaływanie na wody podziemne analizowanego ekranu przeciwfiltracyjengo dla roku 

2044 w wariancie 3 jest taki sam dla terenów Czech i Niemiec jak dla wariantów 1 i 2. Natomiast 

na terenie Polski, w obszarze Rowu Rybarzowic przyrosty depresji są nieco większe i będą miały 

większy zasięg w kierunku południowym i wschodnim (Rysunek 118 - Rysunek 122). 

 

Podsumowując przedstawioną powyżej analizę wyników badań modelowych, można stwierdzić, że wyko-

nanie proponowanego ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywęglowym poziomie wodonośnym, jest sku-

tecznym sposobem minimalizacji oddziaływania odwadniania prowadzonego dla docelowej eksploatacji 

złoża Turów w latach 2020-2044, na wody podziemne w jej otoczeniu. Eliminuje on możliwość dalszego 

obniżania zwierciadła wody we wszystkich poziomach wodonośnych, w obszarze położonym na południe 

od uskoku południowego, na terenie Czech i Niemiec, a także znacznie ogranicza oddziaływanie na wody 

podziemne na terenie Polski. 
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Rysunek 98 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Q (warstwa 1) w latach 2015-2020, wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 99 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Ng (warstwa 2) w latach 2015-2020, wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 100 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Nd (warstwa 3) w latach 2015-2020, wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 101 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Mw (warstwa 4) w latach 2015-2020, wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 102 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Pw (warstwa 5) w latach 2015-2020, wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 103 Mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Q (warstwa 1) w latach 2015-2020 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 104 Mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Ng (warstwa 2) w latach 2015-2020 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 105 Mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Nd (warstwa 3) w latach 2015-2020 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 106 Mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Mw (warstwa 4) w latach 2015-2020 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

307 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 107 Mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Pw (warstwa 5) w latach 2015-2020 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 108 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Q (warstwa 1) w latach 2015-2044 wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 109 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Ng (warstwa 2) w latach 2015-2044 wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 110 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Nd (warstwa 3) w latach 2015-2044 wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 111 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Mw (warstwa 4) w latach 2015-2044 wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 112 Mapa wzniosu zwierciadła wód podziemnych w poziomie Pw (warstwa 5) w latach 2015-2044 wskutek działania ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 113 Wariant 1 i 2: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Q (warstwa 1) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

314 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 114 Wariant 1 i 2: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Ng (warstwa 2) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 115 Wariant 1 i 2: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Nd (warstwa 3) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 116 Wariant 1 i 2: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Mw (warstwa 4) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 117 Wariant 1 i 2: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Pw (warstwa 5) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 118 Wariant 3: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Q (warstwa 1) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 119 Wariant 3: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Ng (warstwa 2) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 120 Wariant 3: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Nd (warstwa 3) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 121 Wariant 3: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Mw (warstwa 4) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Rysunek 122 Wariant 3: mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie Pw (warstwa 5) w latach 2015-2044 po uwzględnieniu ekranu przeciwfiltracyjnego  

 
Źródło: opracowanie własne. 
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Opracowany hydrogeologiczny model matematyczny obejmujący swoim zasięgiem cały obszar Niecki Ży-

tawskiej, przy pomocy którego wykonane zostały prognozy rozwoju lejów depresji w objętych odwadnia-

niem KWB Turów poziomach wodonośnych skalibrowany w oparciu o dotychczasowe wieloletnie pomiary 

z ponad 550 otworów daje wyniki pozwalające na analizę tego oddziaływania w sposób wiarygodny i wy-

starczający dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko. Podsumowując wykonane analizy należy 

stwierdzić, że: 

1. Prognostyczne badania modelowe wykazały, że eksploatacja złoża węgla brunatnego Turów 

w okresie do 2044 r. spowoduje powiększenie lejów depresji w poziomach trzeciorzędowych nie 

tylko na obszarze Polski, ale również na terenie Czech i Niemiec. Jednakże oddziaływania te nie 

mogą wychodzić poza kontur Niecki Żytawskiej, ponieważ stanowi on jednocześnie kontur wystę-

powania tych poziomów. 

2. Jak wynika z wykonanych analiz jedynym obszarem poza granicami Polski, w którym powstawać 

może lej depresji w utworach czwartorzędowych jest terytorium Czech w rejonie ujęcia Uhelná. 

Przyczyną powstawania tego leja jest przeciekanie wód z poziomu czwartorzędowego do pozio-

mów trzeciorzędowych, które występuje w tym miejscu (na obrzeżu Niecki Żytawskiej). 

3. Główną rolę w tworzeniu się leja depresji na terenie Czech pełni poziom wodonośny międzwę-

glowy. To w tym poziomie wodonośnym działają studnie odwadniające Kopalnię, które zlokalizo-

wane są po południowej stronie uskoku południowego, stanowiącego barierę hydrauliczną. 

4. Potencjalną możliwością wyeliminowania leja depresji w utworach czwartorzędowych na terenie 

Czech, jest ograniczenie leja depresji w poziomie wodonośnym międzywęglowym. Nie ma jednak 

możliwości zlikwidowania studni odwadniających zlokalizowanych w tym poziomie po południo-

wej stronie uskoku południowego. Stwarzałoby to zagrożenie dla istniejących tam skarp odkrywki. 

Jedyną możliwością jest ograniczenie dopływu wód do studni od strony południowej. Można 

to osiągnąć budując ekran przeciwfiltracyjny na drodze strumienia wód podziemnych zasilającego 

te studnie. 

5. Budowa geologiczna południowego przedpola odkrywki, której istotnymi elementami są uskoki 

tektoniczne o charakterze blokującym: uskok południowy i uskok zachodni Białopola zbiegające 

się w rejonie lokalizacji studni, sprawia, że zastosowanie ekranu w tym miejscu jest szczególnie 

korzystne. Jego długość ograniczona będzie uskokami. Może on zostać wykonany ze stałych półek 

zbocza południowego odkrywki na poziomie 190÷200 m n.p.m. Miałby wówczas ok. 100 m głębo-

kości.  

6. Celem badań modelowych było także określenie skuteczności zaproponowanego ekranu prze-

ciwfiltracyjnego. Podstawowym kryterium oceny skuteczności ekranu było spowodowanie wyeli-

minowania przyrostu depresji wywołanej docelową eksploatacją złoża Turów w czwartorzędo-

wym poziomie wodonośnym na terenie Czech.  

7. Ocenę skuteczności ekranu wykonano przy pomocy badań modelowych z wykorzystaniem hydro-

geologicznego matematycznego modelu służącego do wykonania prognozy oddziaływania. Usta-

lona w badaniach modelowych długość ekranu wynosi ok. 990 m, a wielkość współczynnika filtra-

cji zapewniającego jego skuteczne działanie, wynosi 0.0016 m/d.  

8. Zastosowanie ekranu przeciwfiltracyjnego powoduje powstanie wzniosu zwierciadła wód pod-

ziemnych w stosunku do stanu występującego w 2015 r., w obszarze położonym na południe 
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od uskoku południowego we wszystkich poziomach wodonośnych, pomimo prowadzonego od-

wadniania złoża. Największe prognozowane wzniosy zwierciadła wody występują dla poziomów 

wodonośnych trzeciorzędowych: Nd, Mw i Pw, osiągając maksymalną wielkość ponad 30 m w po-

ziomie Mw. W poziomie trzeciorzędowym Ng wznios ten nie przekracza 6 m w roku 2020 

i 3 m w roku 2044. 

9. Zastosowanie ekranu powoduje także zanik depresji wykazywanych w prognozach dla 2015 r., 

w obszarze położonym na południe od uskoku południowego na terenach sąsiednich państw, dla 

poziomów wodonośnych: Q, Ng i Nd. W poziomach trzeciorzędowych Mw i Pw utrzymuje się je-

dynie niewielka depresja 1-5 m w strefie przygranicznej na terenie Czech, w obszarze Zrębu Biało-

pola dla stanu w 2044 r. 

10. Znaczne zmniejszenie depresji we wszystkich poziomach wodonośnych w stosunku do wcześniej 

prognozowanych występuje również na terenie Polski, w obszarze Zrębu Białopola. 

11. Można stwierdzić, że wykonanie proponowanego ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywęglo-

wym poziomie wodonośnym, jest skutecznym sposobem minimalizacji oddziaływania odwadnia-

nia prowadzonego dla docelowej eksploatacji złoża Turów, na wody podziemne w jej otoczeniu. 

12. Z uwagi na dotychczasowe rozpoznanie budowy geologicznej, wskazujące na występowanie 

w poziomie międzywęglowym soczewek utworów przepuszczalnych o niedużej miąższości, wśród 

utworów ilastych lub słabo przepuszczalnych pyłów i mułków, zaleca się zastosowanie do wyko-

nania ekranu technologii iniekcji niskociśnieniowej. Ostateczny wybór technologii dokonany zo-

stanie po wykonaniu niezbędnych badań hydrogeologicznych i geologicznych w miejscu jego lo-

kalizacji oraz po analizie kosztów planowanej inwestycji.  

7.6. Ocena oddziaływania na jednolite części wód podziemnych 

Zgodnie z wymaganiami prawnymi (opisanymi w Rozdziale metodycznym 22.3) ocenę oddziaływania na 

JCWPd prowadzi się w odniesieniu do stanu ilościowego i jakościowego wód. Projektowane przedsięwzię-

cie może mieć potencjalny negatywny wpływ na oba podstawowe kryteria oceny stanu wód podziemnych: 

kwestie ilościowe (zasoby) i kwestie jakościowe (zanieczyszczenie wód). Z uwagi na warunki hydrogeolo-

giczne w omawianym rejonie oraz lokalizację przedsięwzięcia przy zbiegu granic Niemiec, Czech i Polski, 

oddziaływania takie mogą mieć także wpływ na stan JCWPd na terenie tych trzech państw. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze JCWPd nr 105 należącej do zlewni rzeki 

Nysy Łużyckiej. W jej otoczeniu poza granicami Polski, znajduje się 6 dodatkowych JCWPd – 2 na terenie 

Niemiec i 4 na terenie Czech (Rysunek 124). Potencjalna możliwość oddziaływania odwadniania KWB Tu-

rów na analizowane tu JCWPd jest mocno ograniczona zasięgiem Niecki Żytawskiej. Jest to bowiem od-

rębna jednostka geologiczna, której budowa w formie głębokiego na ponad 300 m zapadliska tektonicz-

nego, ogranicza w sposób znaczący kontakty hydrauliczne z obszarami z nią sąsiadującymi. 

W obowiązującym aPGW dla regionu wodnego Środkowej Odry ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Mi-

nistrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 1967), stan JCWPd nr 105 został określony jako 

słaby ze względu na stan ilościowy. Stan jakościowy wód podziemnych uznano za dobry. Na podstawie 

art. 38j ustawy Prawo wodne (art. 4 RDW) została przyjęta derogacja dopuszczająca ustalenie celów mniej 

rygorystycznych dla JCWPd nr 105. Jako podstawę derogacji wskazano brak możliwości likwidacji Kopalni, 
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aż do wyeksploatowania złoża węgla brunatnego. Przesłanki umożliwiające przyjęcie takiego odstępstwa 

również w następnym okresie planowania w gospodarowaniu wodami opisano w rozdziale 24.2. 

Prognozowanie oddziaływania w zakresie jakościowym 

Oddziaływanie przedsięwzięć na wody podziemne JCWPd nr 105 w zakresie jakościowym może mieć po-

tencjalny wpływ na jakość wód pitnych i do celów gospodarczych (przemysł spożywczy, rolnictwo) oraz  

na stan siedlisk chronionych o charakterze wodozależnym. Oddziaływania takie mogą powstać w wyniku: 

− zmiany dynamiki wód podziemnych w strefie przypowierzchniowej, powodującej intensywną in-

filtrację powierzchniowych zanieczyszczeń do wód podziemnych; 

− odprowadzania wód kopalnianych do wód podziemnych; 

− samoistnych procesów chemicznych w górotworze, generowanych przez prowadzone odwodnie-

nie i zwiększenie miąższości warstwy aeracji. 

W KWB Turów wody kopalniane, po uprzednim poddaniu tych wód oczyszczaniu w trzech oczyszczalniach, 

są odprowadzane do wód powierzchniowych. Tym samym nie zachodzi możliwość oddziaływania na wody 

podziemne zrzutów wód kopalnianych.  

Z kolei budowa geologiczna Niecki Żytawskiej powoduje występowanie w spągu czwartorzędu kompleksu 

osadów o niskim współczynniku filtracji (iły neogenu), co stanowi naturalną barierę infiltracji zanieczysz-

czeń powierzchniowych o charakterze komunalnym lub rolniczym do głębszych poziomów wodonośnych. 

Uwzględniając morfologię omawianego rejonu, gdzie odpływ powierzchniowy jest elementem dominują-

cym, wymienione zanieczyszczenia powierzchniowe spływają do wód powierzchniowych, co potwierdza 

stan wód JCWP opisany w Rozdziale 4.6. 

Na stan jakościowy wód JCWPd będą miały wpływ procesy chemiczne zachodzące w obrębie warstw wo-

donośnych w wyniku odbudowy lustra wód podziemnych, na etapie likwidacji przedsięwzięcia tj. po osta-

tecznym zakończeniu odwadniania wyrobiska odkrywkowego. Procesy te spowodują zwiększenie w wo-

dach podziemnych piętra neogenu zawartości siarczanów i żelaza, które naturalnie występują w osadach 

tego okresu. Wody podziemne związanych z osadami facji buroweglowej miocenu (neogen), ze względu 

na swoje parametry organoleptyczne i warunki hydrogeologiczne (brak poziomów wodonośnych o zna-

czeniu regionalnym), generalnie nie posiadają w obrębie Niecki Żytawskiej znaczenia gospodarczego. 

Obecnie głównym źródłem zaopatrzenia w wodę w rejonie KWB Turów są zbiorniki wód powierzchnio-

wych i uzupełniające ujęcia drenażowe w obrębie utworów czwartorzędowych zlokalizowane poza grani-

cami Niecki Żytawskiej. Taki system gospodarki wodnej będzie zapewne prowadzony w omawianym rejo-

nie także w przyszłości. Tym samym można założyć, że wpływ analizowanego przedsięwzięcia na stan 

JCWPd w zakresie jakościowym będzie się ograniczał wyłącznie do obszaru Polski i JCWPd nr 105, będzie 

minimalny i nie będzie miał znaczenia dla prowadzonej oceny.  

Głównym elementem oceny wpływu przedsięwzięcia na JCWPd będą kwestie ilościowe (zasoby) i w tym 

zakresie zostanie przeprowadzona analiza w dalszej części rozdziału. 
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Prognozowanie oddziaływania w zakresie ilościowym 

Potencjalne oddziaływania generowane przez przedsięwzięcia na zasoby wód podziemnych JCWPd są ge-

nerowane poprzez: 

− pobór wód podziemnych w znacznych ilościach do celów technologicznych i socjalno-bytowych; 

− prowadzenie długotrwałego głębokiego obniżenia lustra wód podziemnych dla odwodnień wyro-

bisk, powodujące zmiany dynamiki wód podziemnych. 

W przypadku planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność stosowania długotrwałego i głębokiego 

odwadniania wyrobiska odkrywkowego, za pomocą barier studni systemu odwodnieniowego KWB Turów. 

Wody z odwodnień górotworu są jednocześnie wykorzystywane dla celów technologicznych, a zaopatrze-

nie w wodę socjalno-bytową jest prowadzone z sieci komunalnej. 

Odwadnianie Kopalni może potencjalnie spowodować zmniejszenie dostępnych zasobów wód, jeżeli sta-

nowią źródło zaopatrzenia w wodę w omawianym rejonie (GPU). Ocena gospodarowania wodami pod-

ziemnymi w skali kraju jest prowadzona systematycznie, a dane przedstawiane w formie bilansów wodno-

gospodarczych. 

W „Bilansie wodnogospodarczym wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzch-

niowymi dla dorzecza Odry” (PIG, 2013, zmodyfikowany na styczeń 2017), omawiany rejon znajduje się 

w regionie wodnym Środkowej Odry, obszarze bilansowym W-V Nysa Łużycka (prawa), rejonie wodnogo-

spodarczym Nysy Łużyckiej Górnej. Stopień wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych 

w tym obszarze jest bardzo niski, tak obecnie, jak i w perspektywie kształtuje się w granicach 15 %. Wynika 

to w części z wieloletniej eksploatacji odkrywkowej węgla brunatnego na obszarze Niecki Żytawskiej 

w granicach wszystkich trzech państw, co spowodowało znaczące zmiany pierwotnych warunków hydro-

geologicznych. Z drugiej strony lokalna budowa geologiczna (mała miąższość osadów czwartorzędowych 

i naturalne niekorzystne parametry wód podziemnych z utworów facji buroweglowej) powoduje, że zao-

patrzenie w wodę na terenie Niemiec i Polski jest prowadzone głównie z wód powierzchniowych i ujęć dre-

nażowych zlokalizowanych poza obszarem Niecki Żytawskiej. Tym samym w rejonie oddziaływania KWB 

Turów na obszarze Polski (JCWPd nr 105) i Niemiec brak jest ujęć wód podziemnych i projektowane przed-

sięwzięcie na etapie eksploatacji nie wpłynie negatywnie na obecne zaopatrzenie w wodę w tym rejonie.  

Stopień wykorzystania wód podziemnych na terenie Polski w omawianym rejonie przedstawiono na ry-

sunku poniżej (Rysunek 123).  
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Rysunek 123. Stopień wykorzystania zasobów gwarantowanych wód podziemnych w obszarach bilansowych w rejo-
nie planowanego przedsięwzięcia na tle regionu wodnego Środkowej Odry, a – aktualny, b – prognozowany 

 
Źródło: Bilans wodno-gospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w dorzeczu Odry”, 

PIG, 2017 

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku Czech, gdzie w bliskim sąsiedztwie granicy znajduje się ujęcie 

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę dla miejscowo-

ści Hrádek (GPU). Oddziaływanie odwodnień kopalni odkrywkowej może mieć wpływ na zasoby ujęcia, 

znajdującego się w granicach Niecki Żytawskiej, zagadnienie to zostało więc szczegółowo przeanalizo-

wane metodą badań modelowych, na etapie eksploatacji oraz dla stanu wyjściowego do etapu likwidacji 

przedsięwzięcia. Wyniki analizy zostały przedstawione w kolejnych podrozdziałach Rozdziału 7. 

Wymienione w poprzednich rozdziałach potencjalne oddziaływania analizowanego przedsięwzięcia 

na wody podziemne dotyczą wód trzech pięter wodonośnych (czwartorzędu, neogenu, neogeńsko-paleo-

zoicznego), reprezentowane przez pięć kompleksów wodonośnych, opisanych szczegółowo w Rozdziale 

4.3.1. 
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Rysunek 124 Zasięg Niecki Żytawskiej w obszarze JCWPd narażonych na oddziaływanie odwadniania KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, na podkładzie google.com/maps 

 

Dla wstępnej oceny można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że stopień potencjalnego oddziały-

wania odwadniania KWB Turów na globalną ocenę stanu analizowanych tu JCWPd zależeć będzie 

od udziału powierzchni Niecki Żytawskiej w całkowitej powierzchni poszczególnych JCWPd. W poniższym 

zestawieniu tabelarycznym (Tabela 77) przedstawiono wielkości powierzchni analizowanych JCWPd w po-

równaniu do wielkości powierzchni znajdujących się w ich zasięgu części Niecki Żytawskiej. 
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Tabela 77 Udział Niecki Żytawskiej w obszarach JCWPd. 

Oznaczenie JCWP Stratygrafia  
Powierzch-
nia JCWPd 
 [km²] 

Pow. udziału 
części Niecki 
Żytawskiej 
[km²] 

Udział 
Niecki Ży-
tawskiej w 
pow. 
JCWPd [%] 

nr 105 
czwartorzęd i neogen, w podłożu 
skały krystaliczne i ich zwietrzeliny 

332.8 70.3 21.1 

DE_GB_DESN_NE 
2 

czwartorzęd i neogen, w podłożu 
skały krystaliczne i ich zwietrzeliny 

507.8 47.7 9.4 

DE_GB_DESN_NE 
3 

czwartorzęd i neogen, w podłożu 
skały krystaliczne i ich zwietrzeliny 

27.8 0 0 

CZ 64300 
poziom główny: neogen, w pod-
łożu skały krystaliczne i ich zwie-
trzeliny 

701.1 20.4 2.9 

CZ 14100 poziom górny: czwartorzęd 20.7 0 0 

CZ 14200 poziom górny: czwartorzęd 21.4 18.2 85 

CZ 14300 poziom górny: czwartorzęd 172.2 2.2 1.3 

Źródło: opracowanie własne 

Z wielkości przedstawionych w tabeli powyżej (Tabela 77) wynika, że w przypadku niektórych z JCWPd 

oddziaływanie odwadniania KWB Turów na ich stan jest niemożliwe. Jest tak w przypadku 

DE_GB_DESN_NE 3 zlokalizowanego w Górach Żytawskich (Zittauer Gebirge) na terenie Niemiec oraz CZ 

14100 na terenie Czech. Procentowy udział Niecki Żytawskiej w przypadku pozostałych JCWPd nie jest 

tożsamy z zasięgiem prognozowanego oddziaływania odwadnia KWB Turów w okresie kontynuacji eks-

ploatacji w latach 2020-2044. Odnosi się on jedynie do maksymalnego potencjalnego oddziaływania wy-

nikającego z możliwości rozwoju leja depresji ograniczonego granicami Niecki Żytawskiej. Szczegółowa 

analiza oddziaływania przedstawiona została niżej. Zasięgi prognozowanych przyrostów lejów depresji dla 

poszczególnych wariantów eksploatacji przedstawione zostały dla poziomu czwartorzędowego (Rysunek 

125) oraz dla piętra neogenu (Rysunek 126). Na rysunkach tych przedstawiono również lokalizację istnie-

jących w obszarach analizowanych JCWPd ujęć wód podziemnych wraz z odpowiadającymi im wielko-

ściami poboru wody. 
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Rysunek 125 Maksymalne zasięgi przyrostu lejów depresji w poziomie czwartorzędowym w obszarach JCWPd narażonych na oddziaływanie odwadniania KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 126 Maksymalne zasięgi przyrostu lejów depresji w poziomie neogenu w obszarach JCWPd narażonych na oddziaływanie odwadniania KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne 
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7.6.1. Oddziaływanie na JCWPd na terytorium Polski 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w całości na obszarze JCWPd nr 105. Już obecnie znajduje 

się ona pod wpływem głębokiego, trwającego od ponad pół wieku odwadniania. Leje depresji wywołane 

odwadnianiem objęły wszystkie poziomy wodonośne, dochodząc na zachodzie i południu do granicy Pol-

ski. Na kierunku północnym, wschodnim i południowo-wschodnim naturalnym ograniczeniem dla leja de-

presji jest granica Niecki Żytawskiej. Poza tą granicą krystaliczne skały podłoża występują bezpośrednio 

na powierzchni terenu lub płytko pod nią, przykryte utworami czwartorzędowymi o niewielkiej miąższości.  

W 2017 roku całkowity średni dopływ do Kopalni wyniósł 29,1 m³/min i był o ponad 4 m³/min większy od 

wielkości dopływu z 2016 roku. Największą ilość wód wypompowano w październiku (35,5 m³/min). Naj-

mniejszy dopływ wystąpił w kwietniu, około 21,5 m³/min. Wielkości dopływów są uzależnione od ilości opa-

dów, przy czym wielkość dopływów podziemnych od kilkunastu już lat praktycznie nie podlega większym 

zmianom i średnio wynosi około 20 m³/min. 

Prognozowane maksymalne zasięgi rozwoju lejów depresji dla poszczególnych wariantów eksploatacji 

przedstawiono dla poziomu czwartorzędowego (Rysunek 125), a dla poziomów neogenu (Rysunek 126): 

− Stan wyjściowy w 2020 r. – Powiększenie zasięgu leja depresji w poziomie czwartorzędowym 

obejmie tylko niewielki fragment JCWPd 105 w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój oraz wzdłuż 

granicy Polski w rejonie czeskiej miejscowości Uhelna. Wzrost depresji będzie niewielki 1-1.5 m. 

Natomiast w warstwach neogenu pogłębienie leja depresji obejmie całe południowe przedpole 

odkrywki. Największe przyrosty depresji 10-60 m będą miały miejsce w głębiej zalegających po-

ziomach wodonośnych. Na wschód od miejscowości Opolno-Zdrój lej depresji w utworach neo-

genu nie będzie się powiększał. 

− Warianty 1 i 2 (2044 r.) – W poziomie czwartorzędowym, prognozuje się obniżenie zwierciadła 

wód podziemnych na południowym przedpolu odkrywki w obszarze Rowu Rybarzowic. Zaznacza 

się strefa niewielkiego obniżenia zwierciadła wody (ok. 1 m) wzdłuż południowej granicy Niecki 

Żytawskiej i druga strefa z obniżeniem 1-7 m w zakolu potoku Ślad w rejonie miejscowości Opolno 

Zdrój. Jest to spowodowane propagacją obniżeń zwierciadeł wód w poziomach wodonośnych 

neogenu. Maksymalne przyrosty depresji w neogenie osiągną wielkości do 10 m. Maksymalny za-

sięg leja depresji w neogenie przesunie się od Opolna-Zdrój do Bogatyni nie przekraczając linii 

rzeki Miedzianki.   

− Wariant 3 (2044 r.) – W poziomie wodonośnym czwartorzędowym zaznacza się w stosunku 

do wariantów 1 i 2 pogłębienie leja depresji (do ok. 3 m) w obszarze między Potokiem Ślad a kon-

turem Niecki Żytawskiej oraz przesunięcie zasięgu tego leja w kierunku na wschód. Leje depresji 

w poziomach wodonośnych neogenu pogłębiają się nieznacznie, a ich zasięg przesunie się w kie-

runku wschodnim wchodząc na teren Bogatyni z niewielkim (ok. 200 m) przekroczeniem linii rzeki 

Miedzianki. 

Na obszarze gminy Bogatynia, wodę do celów komunalnych ujmuje się głównie z ujęć powierzchniowych: 

ze zbiornika Witka i Zatonie (Plebanka) oraz awaryjnie ze zbiornika wyrównania dobowego, a tylko nie-

wielki procent stanowią ujęcia drenażowe wód podziemnych. Ujęcia wód podziemnych należące 

do BWiO S.A. jedynie dosilają sieć wodociągową gminy, zwłaszcza że ich wydajność jest silnie uzależniona 
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od opadów deszczu. Eksploatowane są 4 takie ujęcia wód podziemnych do celów zaopatrzenia ludności 

(Rysunek 125): 

− ujęcie wody nr 1 i nr 4 w Bogatyni, ul. Pocztowa (Q=9.1 l/s); 

− ujęcie wody nr 5 i nr 6 w Bogatyni – Markocicach (Q=6.3 l/s); 

− ujęcie wody w Jasnej Górze (Q=0.3 l/s); 

− ujęcie wody w Opolnie-Zdroju (Q=1.4 l/s). 

Ujęcia te mają budowę barier studni drenażowych zasobowych i przepływowych o głębokości od 2 do 

6,8 m oraz zbiorników jedno lub dwukomorowych. Woda z ujęcia nr 1 i nr 4 w Bogatyni przy ul. Pocztowej 

oraz nr 5 i nr 6 w Bogatyni – Markocicach dostarczana jest dla mieszkańców Bogatyni, woda z ujęcia w Ja-

snej Górze dostarczana jest dla mieszkańców Jasnej Góry, a woda z ujęcia w Opolnie-Zdroju dostarczana 

jest dla mieszkańców Opolna-Zdroju. Proces uzdatniania wody z tych ujęć polega na korekcji odczynu 

wody i dezynfekcji. Wszystkie te ujęcia znajdują się poza granicami Niecki Żytawskiej, tak więc dodatkowe 

pogłębienie w jej obszarze lejów depresji wskutek odwadniania KWB Turów, nie będzie miało żadnego 

wpływu na wydajność tych ujęć. 

Z uwagi na to, iż nie prognozuje się istotnego zwiększenia dopływów wód podziemnych do urządzeń sys-

temu odwadniającego Kopalnię, można wykluczyć jej oddziaływanie na zasoby wód podziemnych, prze-

kraczające stan aktualny. Po zakończeniu eksploatacji i wypełnieniu zbiornika poeksploatacyjnego wodą, 

dojdzie do odbudowy zasobów statycznych JCWPd w rejonie północnej części Niecki Żytawskiej w stopniu 

umożliwiającym ich eksploatację z poziomu czwartorzędowego. Obecnie rejon ten jest intensywnie od-

wadniany. 

W obszarze JCWPd nr 105 zawartym pomiędzy południowym konturem maksymalnego rozwoju eksploa-

tacji a granicą Polski, również dojdzie do odbudowania części zasobów statycznych warstw wodonośnych, 

lecz głównie w utworach neogenu. Nie zostanie, jednakże osiągnięty stan z okresu sprzed rozpoczęcia eks-

ploatacji złoża Turów, z uwagi na warunki hydrodynamiczne jakie się wytworzą wskutek ustabilizowania 

się zwierciadła wody w zbiorniku poeksploatacyjnym na rzędnej + 225 m n.p.m., a więc niżej niż to miało 

miejsce w warunkach naturalnych. Spowoduje to brak możliwości powrotu zwierciadła wód podziemnych 

i zasobów statycznych w obszarze przedpola południowego do warunków naturalnych. 

Przewiduje się również potencjalne pogorszenie jakości wód podziemnych w JCWPd 105 w obszarze obję-

tym lejem depresji, wskutek przemian hydrogeochemicznych związanych z utlenianiem siarczków żelaza 

zawartych w utworach wodonośnych. Zjawiska te mogą występować w wyniku napowietrzenia odwadnia-

nych warstw wodonośnych. Ponieważ odwadniane warstwy wodonośne leżą na dużej głębokości i charak-

teryzują się naporowymi warunkami hydrodynamicznymi, ich kontakt z atmosferą zachodzić może głów-

nie w odkrywce i jej najbliższym otoczeniu (także na zwałowisku wewnętrznym). W okresie eksploatacji 

do roku 2044 skutkować to będzie głównie zwiększeniem zawartości siarczanów, natomiast w okresie za-

tapiania wyrobiska poeksploatacyjnego wzrośnie w wodach podziemnych zawartość żelaza. Zmiany te 

dotyczyć będą jednak tylko części JCWPd nr 105 w obrębie wyrobiska i jego najbliższego otoczenia. Nie 

obejmą one swoim wpływem ujęć drenażowych dla gminy Bogatynia.  
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7.6.2. Oddziaływanie na JCWPd na terytorium Republiki Czeskiej 

Na terenie Czech w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej, w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się 

cztery JCWPd (Tabela 77, Rysunek 124). Trzy z nich CZ14100, CZ14200, CZ14300 wyznaczone zostały w ob-

rębie górnych czwartorzędowych poziomów wodonośnych. Jednakże tylko jedna z tych JCWPd może być 

objęta oddziaływaniem odwodnienia KWB Turów, jest nią CZ14200. Jest ona zlokalizowana w obrębie tzw. 

Obniżenia Hrádka, stanowiącego czeską część Niecki Żytawskiej. Południowa granica tej struktury geolo-

gicznej oraz jej podłoże wraz z przebiegiem uskoków tektonicznych, zostały wyznaczone w wyniku wielo-

letniej wspólnej pracy Tymczasowej grupy roboczej ekspertów ds. wpływu KWB Turów na terytorium Re-

publiki Czeskiej, powołanej w 1994 r. Głównym zadaniem grupy roboczej było rozwiązanie problemu 

spadku zwierciadła wód podziemnych w wykorzystywanym wodociągowo odwiercie U 1 w Uhelnej (ujęcie 

dla Hrádka nad Nysą). W ramach tej czesko-polskiej grupy roboczej wytworzono tzw. Wspólny czesko-

polski schemat tektoniczny południowej części Niecki Żytawskiej (Hrádeckiej). W roku 1997 rozpoczęto 

wspólny monitoring zwierciadeł wód podziemnych w wybranych piezometrach na terytorium czeskim 

i polskim, który trwa aż do tej pory.  

W okresie opracowywania wspólnej sieci monitoringu nie widziano konieczności lokowania punktów po-

miarowych w obszarze JCWPd nr CZ14100 zlokalizowanym w całości poza ustalonymi granicami południo-

wej części Niecki Żytawskiej (Rysunek 125), ponieważ nie było podstaw do twierdzenia o możliwości od-

działywania na niego ze strony systemu odwodnienia KWB Turów. 

Podobnie JCWPd CZ14300 znajduje się poza możliwościami oddziaływania na nią systemu odwodnienia 

KWB Turów. Jest ona zlokalizowana w odrębnym basenie sedymentacyjnym Frýdlant-Višňova stanowią-

cym niewielkie śródgórskie zapadlisko, odizolowane od basenu Niecki Żytawskiej (Badura J., 1996). Brak 

jest jakichkolwiek informacji na temat istnienia połączenia hydraulicznego pomiędzy tymi strukturami 

geologicznymi. Nie istnieją również pośrednie oznaki istnienia takich połączeń, w formie rejestrowanych 

dopływów wód podziemnych do odkrywki Kopalni Turów z kierunku wschodniego, o wielkościach prze-

kraczających zasoby dynamiczne z bezpośredniej zlewni jej południowo-wschodniego przedpola. 

W związku z tym można wykluczyć oddziaływanie odwodnienia kopalni na JCWPd nr CZ14300. Dalsza ana-

liza dotyczyć więc będzie oddziaływania odwodnienia KWB Turów w latach 2020 i 2044 na JCWPd 

nr CZ14200 (poziom górny czwartorzędowy) i CZ64300 (poziom neogeński). 

• Stan wyjściowy w 2020 r. – Prognozuje się przyrost leja depresji w JCWPd nr CZ14200 w obszarze 

zasilania ujęcia w Uhelnej w zakresie 1.0-1.6 m. Maksymalne prognozowane obniżenie zwierciadła 

wody występuje w miejscu lokalizacji ujęcia (Rysunek 80). Powodem wystąpienia obniżenia zwier-

ciadła wody w tym właśnie rejonie jest przeciekanie wód z utworów czwartorzędowych do warstw 

neogenu JCWPd nr CZ64300 występujących pod ujęciem i znajdujących się w leju depresji spowo-

dowanym działaniem systemu odwodnienia KWB Turów. Prognozowana maksymalna wielkość 

przyrostu depresji dla analizowanego wariantu przedmiotowego przedsięwzięcia w warstwach 

neogenu wynosi ok. 10 m i ma miejsce przy granicy z Polską na obszarze zrębu Białopola (Rysunek 

83, Rysunek 84). Prognozowany przyrost leja depresji 1-10 m obejmuje swoim zasięgiem prawie 

cały obszar Obniżenia Hrádka. 

• Warianty 1 i 2 (2044 r.) – W obszarze JCWPd nr CZ14200 powiększa się prognozowana depresja 

w rejonie ujęcia w Uhelnej do 3.4 m (Rysunek 85). Pogłębieniu ulega również w stosunku do stanu 
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wyjściowego prognozowany lej depresji w utworach neogenu JCWPd nr CZ64300. Maksymalne 

obniżenie do 15 m występuje wzdłuż granicy z Polską w obszarze zrębu Białopola (Rysunek 88, 

Rysunek 89). 

• Wariant 3 (2044 r.) – Prognozowane obniżenia dla dwóch analizowanych JCWPd są takie same jak 

dla wariantów 1 i 2. 

W opracowanych na podstawie badań modelowych prognozach hydrogeologicznych nie przewidywano 

utraty wydajności przez ujęcie w Uhelnej. Jednakże w pomiarach piezometrycznych na wspólnej polsko-

czeskiej sieci monitoringu zaobserwowano od sierpnia 2016 roku znaczny spadek zwierciadła wody w mo-

nitorowanym obszarze. Jego przyczyna jest jeszcze niewyjaśniona, nie wiadomo również czy obniżenie to 

ma charakter stały, czy było pojedynczym epizodem w długiej serii pomiarowej (ponad 20 letniej). Jed-

nakże w celu zabezpieczenia ujęcia w Uhelnej i obszaru Republiki Czeskiej przed potencjalnym zagroże-

niem dla istniejących warunków hydrogeologicznych, podjęto w KWB Turów kroki nad opracowaniem 

technicznych sposobów ograniczenia wpływu odwadniania na terytorium czeskie. Na podstawie wykona-

nych badań modelowych stwierdzono skuteczność działania w tym względzie, ekranu przeciwfiltracyjnego 

wykonanego w międzywęglowym poziomie wodonośnym (Rozdział 7.5 i Rozdział 22.2.5). Jego budowa 

jest w stanie powstrzymać obniżanie się zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym w miejscu loka-

lizacji ujęcia, podnosząc jego poziom maksymalnie o 5.9 m w stosunku do stanu z 2015 r. (Rysunek 98). 

Wykonawca ekranu został już wybrany i aktualnie przystępuje do realizacji prac.  

Odwadnianie KWB Turów nie będzie miało wpływu na jakość wód podziemnych JCWPd na terenie Czech, 

ponieważ odwadniane warstwy wodonośne leżą na dużej głębokości i charakteryzują się naporowymi wa-

runkami hydrodynamicznymi. Do wzrostu zawartości żelaza czy siarczanów może dochodzić w wyniku 

przemian hydrochemicznych, których występowanie jest uwarunkowane dostępem do atmosfery. Napo-

rowe warunki hydrodynamiczne, brak kontaktu leja depresji w neogenie z atmosferą oraz ściąganie wód 

podziemnych w kierunku Kopalni zapobiegają możliwości wystąpienia wpływu planowanego przedsię-

wzięcia na jakość wód podziemnych. 

7.6.3. Oddziaływanie na JCWPd na terytorium Republiki Federalnej Niemiec 

Na terenie Niemiec znajduje się tylko jedna JCWPd oznaczona kodem DE_GB_DESN_NE 2, na obszarze 

której zaznaczyć się może oddziaływanie odwadniania KWB Turów w okresie eksploatacji do 2044 r. Może 

to zaistnieć jedynie w granicach Niecki Żytawskiej. Jej powierzchnia w obszarze analizowanej JCWPd wy-

nosi 47,7 km² co stanowi 9,4 % udziału w całym obszarze DE_GB_DESN_NE 2. Należy tu jednak zaznaczyć, 

że możliwe jest również lokalne niewielkie (100÷200 m) przekroczenie tej granicy przez zasięg oddziały-

wania odwodnienia, wskutek wzmożonego dopływu wód podziemnych spoza granic Niecki (strefa usko-

ków tektonicznych, czy obniżenia stropu podłoża krystalicznego wypełnionego przepuszczalnym materia-

łem czwartorzędowym). Jednakże liczba takich miejsc rozpoznanych w trakcie budowy modelu matema-

tycznego, za pomocą którego opracowano prognozy hydrogeologiczne, jest niewielka. Zostały one 

uwzględnione w badaniach modelowych. Prognozowane maksymalne zasięgi rozwoju lejów depresji dla 

poszczególnych wariantów eksploatacji przedstawiono dla poziomu czwartorzędowego (Rysunek 125) 

i dla poziomów neogenu (Rysunek 126): 
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• Stan wyjściowy w 2020 r. – Nie prognozuje się w obrębie analizowanej JCWPd dodatkowego od-

działywania na zwierciadło wód podziemnych w poziomie wodonośnym czwartorzędowym. Za-

istnieje natomiast przyrost depresji zwierciadła wody w poziomach wodonośnych neogenu. Duży 

wpływ na ich wielkość ma tu tektonika Niecki. Największe przyrosty depresji (ok. 17 m) wystąpią 

na północ od uskoku południowego w obszarze tzw. Rowu Żytawskiego wzdłuż Nysy Łużyckiej. 

Mniejsze (do 3 m) i o mniejszym zasięgu wystąpią w obszarze położonym na południe od uskoku 

południowego również wzdłuż Nysy Łużyckiej (Rysunek 126). 

• Warianty 1 i 2 (2044 r.) – Nie prognozuje się w obrębie analizowanej JCWPd dodatkowego od-

działywania na zwierciadło wód podziemnych w poziomie wodonośnym czwartorzędowym. 

Zmiany leja depresji w obrębie neogenu w obszarze położonym na północ od uskoku południo-

wego będą takie same jak dla stanu wyjściowego. W obszarze położonym na południe od tego 

uskoku lej depresji ulegnie nieznacznemu pogłębieniu (ok. 1 m) w stosunku do stanu wyjściowego, 

a jego zasięg przesunie się dalej na zachód o około 100÷500 m (Rysunek 126). 

• Wariant 3 (2044 r.) – Oddziaływanie na zwierciadło wody w analizowanej JCWPd dla tego wa-

riantu eksploatacji nie różni się od oddziaływania prognozowanego dla wariantów 1 i 2. 

W analizowanym obszarze JCWPd nr DE_GB_DESN_NE 2 brak jest ujęć wód podziemnych. Miasto Zittau 

i sąsiednie miejscowości zaopatrywane są w wodę z ujęć zlokalizowanych na terenie gór Zittauer Gebirge 

w obszarze JCWPd nr DE_GB_DESN_NE 3, leżącej poza strefą oddziaływania systemu odwodnienia KWB 

Turów.  

Odwadnianie KWB Turów nie będzie miało wpływu na jakość wód podziemnych JCWPd na terenie Nie-

miec, ponieważ odwadniane warstwy wodonośne leżą na dużej głębokości i charakteryzują się naporo-

wymi warunkami hydrodynamicznymi. Do wzrostu zawartości żelaza czy siarczanów może dochodzić 

w wyniku przemian hydrochemicznych, których występowanie jest uwarunkowane dostępem do atmos-

fery. Naporowe warunki hydrodynamiczne, brak kontaktu leja depresji w neogenie z atmosferą oraz ścią-

ganie wód podziemnych w kierunku Kopalni zapobiegają możliwości wystąpienia wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na jakość wód podziemnych.  
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8. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBY 

8.1. Analiza oddziaływań na powierzchnię ziemi 

Pierwszym bezpośrednim oddziaływaniem planowanej eksploatacji na powierzchnię ziemi będzie zajęcie 

terenu i sukcesywna całkowita zmiana ukształtowania powierzchni na skutek zdejmowania i przemiesz-

czania gleby, skał nadkładu oraz wydobywania kopaliny. Kolejnym oddziaływaniem będą pionowe prze-

mieszczania powierzchni – osiadania i wzniosy. Mogą być one stwierdzane na podstawie wyników precy-

zyjnych pomiarów jako zmiany w ukształtowaniu powierzchni ziemi oraz jako szkody w obiektach budo-

walnych wrażliwych na takie odkształcenia. Pionowe przemieszczenia powierzchni ze względu na ich nie-

wielką wartość, małą prędkość oraz wielkopromienny charakter nie będą odczuwalne w inny sposób.  

Na potrzeby niniejszej oceny oddziaływania na środowisko opracowana została prognoza wartości prze-

mieszczeń pionowych terenu położonego na południe i południowy zachód od wyrobiska KWB Turów. Pro-

gnozę sporządzono dla zasadniczych etapów eksploatacji odkrywki:  

− projektowany docelowy układ skarp odkrywki dla następujących wariantów:  

o wariant 1 i 2 - 2044 r.,  

o wariant 3 – 2044 r., 

− projektowany układ skarp dla fazy likwidacji odkrywki (warianty: 1 i 2 oraz 3). 

Analizy przebiegu procesu deformacji powierzchni terenu będących skutkiem prowadzonej eksploatacji, 

odwodnienia górotworu i likwidacji wyrobiska zostały przeprowadzone w siedmiu przekrojach geologicz-

nych zboczy eksploatacyjnych, sporządzonych dla południowej części odkrywki. 

Przeprowadzona prognoza pionowych przemieszczeń terenu uwzględnia następujące składowe, wywo-

łane różnymi procesami, zachodzącymi po części niezależnie w różnych przedziałach czasowych: 

− przemieszczenia pionowe wywołane przemieszczaniem mas ziemnych w miarę prowadzenia pla-

nowanej eksploatacji i przesuwania się krawędzi odkrywki aż do osiągnięcia stanu końcowego 

bądź fazy likwidacji wyrobiska, 

− osiadania i wzniosy terenu zachodzące w wyniku aktualnie prowadzonego odwodnienia i rozwo-

jem leja depresji. 

Uzyskane wyniki w każdym z zasadniczych etapów eksploatacji stanowią superpozycję wymienionych po-

wyżej czynników. Należy tu podkreślić, iż wpływ wymienionych czynników na deformacje analizowanego 

terenu będą miały charakter złożony, mogą one powodować zarówno osiadania jak i również wzniosy te-

renu. Wpływy te zatem mogą się wzajemnie znosić, prędkość zachodzenia tych procesów może być różna, 

a czas ich zaistnienia (zakończenia) odłożony w czasie, gdyż jest zależny również od właściwości reologicz-

nych bardzo zróżnicowanych gruntów zalegających w górotworze. 

W przeprowadzonych analizach uwzględniono takie czynniki jak przerzuty mas ziemnych i trwający proces 

odwodnienia górotworu. 
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Tabela 78 Matryca źródeł oddziaływań na powierzchnię ziemi 

zajęcie terenu → przemieszczanie 

mas ziemnych 

(zwałowanie, 

kształtowanie 

zboczy) 

→ zmiana rzeźby 

terenu 

→ pionowe prze-

mieszczanie te-

renu (osiadanie, 

wzniosy) 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 
możliwość minimalizacji: nie (w zasięgu eksploatacji) 

• oddziaływania bezpośrednie oraz wtórne, średniotermi-

nowe 

• oddziaływanie nieodwracalne (rekultywacja nie przy-

wróci pierwotnego ukształtowania powierzchni terenu) 

• oddziaływanie transgraniczne: nie 

 
odwadnianie 
wyrobiska 

→ rozwój leja depre-

sji 

→ pionowe prze-

mieszczanie po-

wierzchni terenu 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 
możliwość minimalizacji: tak (ekran przeciwfiltracyjny) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• oddziaływania częściowo odwracalne (po napełnieniu 

zbiornika poziom wód podziemnych podniesie się, ale 

nie wróci do pierwotnego poziomu) 

• oddziaływanie transgraniczne: tak 

Źródło: opracowanie własne 

Rozpatrywane warianty przedsięwzięcia różnią się powierzchnią zajęcia terenu i powierzchnią, na której 

w sposób bardzo wyraźny zmianie ulegnie ukształtowanie powierzchni. W wariancie 3 zakłada się większe 

o ok. 59 hektarów zajęcie terenu niż w wariantach 1 i 2.  

Pagórkowaty teren obecnego południowego przedpola odkrywki zostanie radykalnie zmieniony. Masy 

ziemne nadkładu do głębokości zalegania złoża węgla zostaną wybrane i przemieszczone w inne rejony 

wyrobiska. Teren ten całkowicie i nieodwracalnie straci swój obecny charakter. Łagodnie ukształtowane 

pagórki i obniżenia zostaną zastąpione tarasowo ukształtowanymi półkami poziomów eksploatacji. Nawet 

po dokonaniu rekultywacji tarasowy kształt zboczy wyrobiska nie zostanie całkowicie zniwelowany.  

Po wyeksploatowania złoża Turów pozostaną obiekty i tereny pogórnicze o powierzchni ok. 30 km², 

ukształtowane w formie wyrobiska końcowego i zwałowiska wewnętrznego położone poniżej i powyżej 

koryt rzek Nysa Łużycka i Miedzianka przepływających odpowiednio wzdłuż zachodniej i wschodniej kra-

wędzi odkrywki.  

Granice, kształt i parametry geometryczne wyrobiska poeksploatacyjnego, które będzie podlegać likwida-

cji i rekultywacji końcowej, zdeterminowane będą stanem końcowym eksploatacji złoża i zwałowania we-

wnętrznego nadkładu. Przygotowanie wyrobiska końcowego do zagospodarowania w kierunku wodnym 

wymaga zapewnienia bezpieczeństwa geotechnicznego zboczy zbiornika wodnego i przyległych do niego 

terenów. Jest to szczególnie ważne ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miejscowości Bogatynia po-

łożonej częściowo w granicach Niecki Żytawskiej i Opolno-Zdrój na wschodzie oraz potencjalną lokalizację 

planowanych form i obiektów przyszłego zagospodarowania zrekultywowanych terenów pogórniczych 

(np. w kierunku rekreacyjnym).  

Generalnie przygotowanie wyrobiska do rekultywacji końcowej ma polegać na wykonaniu podparcia pod-

wodnych części zboczy wyrobiska (i ewentualnie częściowego wypłycenia jego dna) masami ziemnymi 

oraz przeprofilowanie części nadwodnej zboczy wyrobiska do nachylenia umożliwiającego jego rekulty-

wację leśną i inne sposoby zagospodarowania terenów. Położenia lustra wody przyszłego zbiornika wynie-

sie około 225 m n.p.m. Kwestie zostały już omówione w Rozdziałach 2.3.5 i 6.  
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Na analizowanym obszarze południowego przedpola wyrobiska wgłębne odwodnienie górotworu powo-

duje osiadanie podłoża, proces ten jest w toku, powodując dalsze przyrosty deformacji podłoża. Prognozę 

przyrostów osiadań lub wzniosu powierzchni terenu, wywoływanych przez proces wgłębnego odwadnia-

nia górotworu i rozwoju leja depresji opracowano przy wykorzystaniu teoretycznych krzywych osiadań 

modelu geodezyjnego oraz wyników rzeczywistych pomiarów wysokości wybranych reperów, co zostało 

omówione w Rozdziale 22.4. Prognozowane przemieszczenia pionowe gruntu stanowią zatem ekstrapo-

lację wyników pomiarów geodezyjnych i oparte są o zjawiska obserwowane na powierzchni bez sięgania 

do przyczyn ruchów, czyli np. do aktualnego stanu rozwoju leja depresji. Należy zauważyć, że KWB Turów 

prowadzi wieloletni monitoring przemieszczeń pionowych gruntu, co zostało szczegółowo omówione 

w Rozdziale 21. 

Prowadzenie projektowanej eksploatacji, zdejmowanie gruntów nadkładowych i ich przemieszczanie bę-

dzie powodować wystąpienie w południowo-wschodniej części rozpatrywanego obszaru (przekroje 1, 3 i 5 

zobrazowane graficznie - Rysunek 239 w Rozdziale 22.4.2) w strefie przykrawędziowej odkrywki osiadania 

o zmiennych wartościach. Z kolei dodatkowe zwałowanie w południowo-zachodniej części przedmioto-

wego obszaru (przekroje 6, A i B na tym samym rysunku) spowoduje zmianę stanu naprężenia w górotwo-

rze i wywoła dodatkowe wypiętrzenia w strefie przykrawędziowej spowodowane m. in. zwiększonym par-

ciem zwału.  

W przekrojach obliczeniowych 1, 3, i 5 dla wariantów 1 i 2 oraz 3 koncepcja ukształtowania skarp końco-

wych (etap likwidacji) obejmuje uformowanie przypory, która złagodzi nachylenie skarp końcowych zbior-

nika, co w konsekwencji spowoduje znaczące ograniczenie przyrostu osiadań w strefie przykrawędziowej.  

Z kolei w przypadku przekrojów obliczeniowych 6, A i B, w których według wariantów 1 i 2 oraz 3 plano-

wane jest dalsze rozszerzenie zwałowania, osiadania będą ograniczać się do dna projektowanego zbior-

nika oraz masywu dosypanych gruntów zwałowych, poza którymi przyrosty przemieszczeń pionowych 

będą nieznaczne.  

8.1.1. Prognoza wielkości sumarycznych przemieszczeń pionowych powierzchni terenu 

Na podstawie prognozowanych składowych od poszczególnych oddziaływań określono sumaryczne wiel-

kości prognozy osiadań i wzniosów dla poszczególnych wariantów eksploatacji, które przedstawia Tabela 

79.  

Należy zauważyć, że taka superpozycja składowych jest możliwa w zasadzie tylko w strefie oddziaływań 

pośrednich, gdyż w strefie przykrawędziowej nie ma możliwości określenia prognozy osiadania po-

wierzchni terenu spowodowanych trwającym procesem odwadnia. Z tego względu w strefie przykrawę-

dziowej o szerokości ok. 100 m przyjęto prognozowane wartości przemieszczeń pionowych wywołanych 

planowaną eksploatacją.  

Opracowane dla takich założeń wykresy warstwicowe prognozowanych sumarycznych pionowych prze-

mieszczeń powierzchni terenu przedstawiono na rysunkach poniżej (od Rysunek 127 do Rysunek 130). 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

340 
Bogatynia, lipiec 2019 

Tabela 79 Sumaryczne prognozowane pionowe przemieszczenia powierzchni terenu dla wybranych otworów wiert-
niczych (wartości ujemne oznaczają wzniosy terenu) 

L.p. Otwór 
Prze-
krój 

Przemieszczenie pionowe [mm] 

Warianty 1 i 2 Wariant 3 

Układ skarp  
końcowych 

Faza likwidacji 
Układ skarp  
końcowych 

Faza likwidacji 

1 HP-15w/55 1 28,0 72,0 - - 

2 HPz-20w/58 1 3,0 3,0 4,0 3,0 

3 GT40F 4 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 B27w/41 4 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 B30w/41 4 1,0 1,0 1,0 1,0 

6 BH13/65 5 5,0 4,0 5,0 4,0 

7 HPz-15/70 5 3,0 3,0 3,0 3,0 

8 CZHr-74 5 3,5 3,5 3,5 3,5 

9 HPz-31/53bis 6 -53,0 12,0 -53,0 12,0 

10 HPz-33/55 6 -68,0 -38,0 -68,0 -38,0 

11 HPz-37/63 6 -0,5 0,0 -0,5 0,0 

12 HPz-40/71 6 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 HPz-59 A -19,5 -2,5 -19,5 -4,5 

14 B414 A -5,5 0,5 -5,5 0,5 

15 410z/80 A -0,5 0,5 -0,5 0,5 

16 B43/45 B 8,0 9,0 8,0 9,0 

17 HPz-02 B 5,5 6,0 5,5 6,0 

18 HPz-53/51 B 2,0 2,0 2,0 2,0 

Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 127 Izolinie prognozy sumarycznych przemieszczeń pionowych powierzchni ziemi– warianty 1 i 2. Układ skarp końcowych. 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 128 Izolinie prognozy sumarycznych przemieszczeń pionowych powierzchni ziemi – warianty 1 i 2. Faza likwidacji. 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 129 Izolinie prognozy sumarycznych przemieszczeń pionowych powierzchni ziemi – wariant 3. Układ skarp końcowych. 

 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 130 Izolinie prognozy sumarycznych przemieszczeń pionowych powierzchni ziemi – wariant 3. Faza likwidacji. 

 
Źródło: opracowanie własne  
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8.1.2. Ocena oddziaływania pionowych deformacji terenu na przepływy w Nysie Łużyc-
kiej 

Teoretycznie wskutek deformacji powierzchni terenu spowodowanej eksploatacją złoża, zwałowaniem 

wewnętrznym i wypełnieniem wyrobiska wodą na etapie rekultywacji końcowej (nieobjętej niniejszym 

opracowaniem), mogłoby dojść do zmian spadku dna rzeki Nysy Łużyckiej, co mogłoby potencjalnie wpły-

nąć na warunki przepływu wód w jej korycie. Powodem takiego stanu rzeczy mogłyby być zarówno osia-

dania powierzchni terenu jak i jego wypiętrzanie.  

Wyniki obliczeń deformacji terenu przedstawione w postaci izoliniowych map sumarycznych przemiesz-

czeń pionowych powierzchni ziemi (Rysunek 127 - Rysunek 130), wykazały, że największe prognozowane 

zmiany w położeniu powierzchni terenu na granicznym odcinku Nysy Łużyckiej związane są z jego wypię-

trzaniem. Jednakże wielkość tego prognozowanego wzniosu terenu, będącego wypadkową wszystkich 

czynników jakie zajdą w okresie 2015÷2044 roku nie przekraczają 10 mm (Rysunek 130). Jest to wielkość 

bez żadnego znaczenia dla spadków dna koryta tej rzeki i jej przepływów. Można więc wykluczyć możli-

wość oddziaływania deformacji terenu towarzyszącego eksploatacji złoża na warunki przepływu wód w tej 

rzece.  

8.2. Analiza oddziaływań na gleby 

W zakresie oddziaływania na gleby zidentyfikowano następujące presje związane z eksploatacją Kopalni: 

− zajęcie terenu; 

− emisja zanieczyszczeń; 

− odwadnianie wyrobiska. 

Tabela 80 Matryca źródeł oddziaływań na gleby 

zajęcie terenu → usunięcie gleby, w tym humusu prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 
możliwość minimalizacji: nie 

• oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe 

• oddziaływanie częściowo odwracalne (w zasięgu rekultywa-

cji leśnej konieczna będzie odbudowa pokrywy glebowej) 

• oddziaływanie transgraniczne: nie 

    

emisja zanie-

czyszczeń py-

łowych 

→ zanieczyszczenie gleb prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (mgła wodna, zraszanie, rekulty-
wacja w kierunku leśnym, zadarnienia i inne) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• oddziaływanie częściowo odwracalne 

• oddziaływanie transgraniczne: nie 

    

odwadnianie 

wyrobiska 
→ rozwój leja 

depresji 

→ zmiana wilgot-

ności podłoża, 

degradacja gleb 

hydrogenicznych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (ekran przeciwfiltracyjny) 

• oddziaływania pośrednie, długoterminowe 

• oddziaływanie częściowo odwracalne po rekultywacji koń-

cowej 

• oddziaływanie transgraniczne: nie (po zastosowaniu ekranu 

przeciwfiltracyjnego) 

Źródło: opracowanie własne 
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W zasięgu planowanego przedsięwzięcia (we wszystkich analizowanych wariantach) największy udział 

mają gleby bielicowe i pseudobielicowe (płowe) – w przypadku wariantu 1 i 2 zajmują one 3,1 km², nato-

miast w wariancie 3 - 3,3 km². Mady i gleby brunatne we wszystkich wariantach zajmują wyraźnie mniejszą 

powierzchnię (Tabela 81 poniżej, Rysunek 56 w Rozdziale 4.4.2). 

Tabela 81. Udział typów gleb w zasięgu przedsięwzięcia - wariant 1 i 2 oraz wariant 3 

Typ Nazwy typów gleb 
W zasięgu wariantów 1 i 2 W zasięgu wariantu 3 

pow. km² pow. km² 

A bielicowe i pseudobielicowe 3,1 3,3 

B brunatne 0,2 0,2 

F mady 0,5 0,8 
Źródło: opracowanie własne  

Ponadto występują tu typy gleb o nieoznaczonym profilu, które w każdym wariancie zajmują 28,5 km². 

Zostały one w dużej mierze przekształcone przez Kopalnię wskutek prowadzonego wydobycia złoża oraz 

występują pod zabudową i drogami. 

Wymienione typy gleb zaliczane są do różnych kompleksów rolniczej przydatności (Rysunek 57 w Roz-

dziale 4.4.2).  

We wszystkich wariantach planowanego przedsięwzięcia przeważają gleby kompleksu pszennego do-

brego (powierzchnia w wariantach 1 i 2 – 2,1 km², natomiast w wariancie 3 – 2,2 km²; Tabela 82), które 

z definicji są glebami bardziej zwięzłymi i cięższymi do uprawy. Gleby te są zdolne do magazynowania du-

żej ilości wody. Poziom wód gruntowych może ulegać pewnym wahaniom, prowadząc do okresowych sła-

bych niedoborów lub nadmiaru wilgoci. W obecnych warunkach klimatycznych gleby te nie wykazują pro-

cesów degradacji polegających na wzmożonej mineralizacji próchnicy powodowanej zmianą stosunków 

wodnych. Gleby kompleksu pszennego dobrego znajdują się w południowo-wschodniej części projekto-

wanego przedsięwzięcia. 

Bardzo mały udział (jednakowy we wszystkich wariantach planowanego przedsięwzięcia) mają gleby kom-

pleksu pszennego bardzo dobrego, którego powierzchnia wynosi <0,1 km². Gleby te zaliczane są do naj-

lepszych, zasobnych w składniki pokarmowe gleb, o głębokim poziomie próchnicznym, zdolne do maga-

zynowania dużej ilości wilgoci z opadów zimowych i letnich. Nie wymagają regulacji stosunków wodnych, 

a duży zapas wody glebowej, łatwo dostępnej dla roślin sprawia, że kompleks ten jest bardzo odporny 

na suszę glebową. 

Spośród użytków zielonych, we wszystkich wariantach projektowanego przedsięwzięcia dominują użytki 

zielone średnie (Tabela 82), które przeważnie występują na glebach mineralnych i mułowo-torfowych 

oraz na glebach torfowych o uregulowanych stosunkach wodnych. Okresowo zdarzają się zalewy, jednak 

ukształtowanie powierzchni decyduje o dobrym na ogół odpływie wód. W składzie runi traw bardzo do-

brych i dobrych jest więcej niż 15%. Występowanie pozostałych użytków zielonych, z uwagi na niewielkie 

powierzchnie, ma drugorzędne znaczenie (Tabela 82).  
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Tabela 82. Udział kompleksów rolniczej przydatności gleb w zasięgu projektowanego wyrobiska 

Kompleks 
Nazwa kompleksów rolniczej  

przydatności gleb 

W zasięgu wariantów 1 i 2 W zasięgu wariantu 3 

pow. km² pow. km² 

1 pszenny bardzo dobry <0,1 <0,1 

2 pszenny dobry 2,1 2,2 

3 pszenny wadliwy 0,4 0,4 

5 żytni dobry 0,1 0,1 

6 żytni słaby <0,1 <0,1 

1z użytki zielone bardzo dobre i dobre <0,1 <0,1 

2z użytki zielone średnie 0,8 1,1 

3z użytki zielone słabe i bardzo słabe <0,1 0,03 

Ls lasy 1,0 1,1 

N nieużytki rolnicze 27,4 27,4 

Tz tereny zabudowane i osiedlowe 0,5 0,6 

WN wody nieużytki - <0,1 

Łącznie 32,4 32,9 
Źródło: opracowanie własne  

Oddziaływania bezpośrednie we wszystkich wariantach odnoszą się do obszaru kompleksów gleb o różnej 

przydatności rolniczej.  

Zasięg strefy oddziaływań bezpośrednich dla każdego wariantu ma charakter lokalny, zwłaszcza w odnie-

sieniu do całkowitej wielkości kopalni. 

Kluczowym oddziaływaniem na gleby jest fizyczna likwidacja jej profilu wskutek wydobycia węgla, w tym 

przede wszystkim utrata wierzchniej warstwy gleby, czyli humusu.  

W przypadku emisji zanieczyszczeń pyłowych pochodzących z działalności kopalni nie przewiduje się, aby 

ich emisja mogła stanowić zagrożenie dla jakości gleb w otoczeniu kopalni. Natomiast nie można całkowi-

cie wykluczyć wpływu opadającego pyłu pochodzącego z rozproszonych emisji z KWB Turów (w szczegól-

ności w przypadku suchych i wietrznych warunków pogodowych), nawet w sytuacji braku przekroczeń ob-

owiązujących norm, na jakość gleb – w szczególności w skumulowaniu z niską emisją oraz innymi źródłami 

zanieczyszczeń, w tym spalaniem wydobytego węgla w Elektrowni Turów.  

Z danych państwowego monitoringu środowiska (opisanych w części raportu ooś poświęconej charakte-

rystyce środowiska – Rozdział 4.4.2) wynika, że występujące zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi (ar-

sen, nikiel, miedź) w rejonie rzeki Miedzianka jest wynikiem depozycji zanieczyszczeń pochodzących 

ze spalania paliw (głównie niska emisja), jak również z transportu samochodowego, przemysłu i spalania 

przemysłowego (elektrownia).  

Na terenie, na którym prognozowany jest rozwój leja depresji w utworach czwartorzędowych (obrzeża 

Niecki Żytawskiej w rejonie ujęcia Uhelná) nie występują na tyle rozległe kompleksy gleb hydrogenicz-

nych, by zjawisko to mogło mieć istotny wpływ na zasób tych gleb lokalnie lub w regionie. Hydrogeniczne 

gleby obszaru w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, to głównie gleby murszowate (powstałe z płytkich 

o miąższości mniejszej niż 30 cm utworów torfiastych, torfowych lub mułowych) i murszowe (powstałe 

z gleb bagiennych o miąższości większej niż 30 cm). Są to niewielkie płaty gleb, jednakże ich znaczenie 

wynika z występujących na nich, istotnych środowiskowo biotopów: łąk kośnych i pastwisk (rząd Molinie-

talia), świeżych i suchych łąk i pastwisk (rząd Arrhenatheretalia) oraz lasów i zarośli na glebach hydroge-
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nicznych (borów i lasów bagiennych, grądów i łęgów). Szczególne znaczenie mają doliny rzeczne z ich obu-

dową biologiczną w postaci płatów łęgów występujących na terenach równinnych, meandrujących – jak 

rzeka Smědá (Witka). Jednakże, jak wykazano w analizie oddziaływań na JCWP planowane przedsięwzię-

cie nie będzie miało wpływu na te biotopy. 

Gleby hydrogeniczne murszowe i murszowate nie ulegają degradacji przy trwałym spadku zwierciadła wód 

gruntowych nie przekraczającym 1,1 m (Ostrowski i Dembek 2012). Taki spadek zwierciadła wód w pozio-

mach czwartorzędowych nie wystąpił wskutek dotychczasowej eksploatacji, o czym świadczy istnienie 

ww. zbiorowisk roślinnych w sąsiedztwie Kopalni. Spadek taki nie jest również prognozowany jako praw-

dopodobny do wystąpienia wskutek kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów.  

Przy zastosowaniu ekranu przeciwfiltracyjnego minimalizującego negatywne oddziaływania na poziomy 

czwartorzędowe wód w strefach kontaktów tych warstw z trzeciorzędem realizacja przedsięwzięcia nie 

będzie miała negatywnych skutków dla gleb hydrogenicznych i związanych z nimi biotopów. 
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9. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
NA WODY POWIERZCHNIOWE  

9.1. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na wody po-
wierzchniowe 

Planowanym przedsięwzięciem jest kontynuacja wydobycia kopaliny, co nie pozwala na wyodrębnienie 

etapu realizacji. Przygotowanie złoża do eksploatacji (udostępnienie nowych poziomów eksploatacyjnych) 

odwodnienie terenu oraz wydobywanie kopaliny są równoczesnymi elementami przygotowania i eksplo-

atacji, a jednocześnie równolegle w wyrobisku są prowadzone prace rekultywacyjne (nie stanowią one jed-

nak rekultywacji końcowej gdyż ta stanowić będzie odrębne przedsięwzięcie nieujęte w niniejszym opra-

cowaniu). Poniżej przedstawiono czynniki presji (oddziaływania) mogące mieć wpływ na wody powierzch-

niowe. 

Tabela 83 Matryca źródeł oddziaływań na wody powierzchniowe 

odwadnianie  

wglębne 
→ zmiana wielkości przepływów w ciekach po-

wierzchniowych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 

oddziaływanie bez znaczenia 

    

odwadnianie  

powierzchniowe 
→ zmiana wielkości 

przepływów w cie-

kach powierzchn. 

→ emisja zanieczysz-

czeń do cieków 

powierzchniowych 

 

 

 

→ pogorszenie para-

merów fizyko-

chemicznych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 

oddziaływanie bez znaczenia 

 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 

mało prawdopodobne 

możliwość minimalizacji: tak (oczyszczanie) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• oddziaływanie: odwracalne 

• oddziaływanie transgraniczne: tak 

    

odprowadzanie  
ścieków bytowych 

→ emisja zanieczysz-

czeń do cieków 

powierzniowych  

→ pogorszenie para-

merów fizyko-che-

micznych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 

mało prawdopodobne 

możliwość minimalizacji: tak (oczyszczanie) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• oddziaływanie: odwracalne 

• oddziaływanie transgraniczne: tak 

Źródło: opracowanie własne 

Odwadnianie wgłębne: Odwodnienie w obrębie trzeciorzędowych poziomów wodonośnych: nadkłado-

wego, międzywęglowego, powęglowego oraz zwałowiska wewnętrznego według wieloletnich pomiarów 

wynosi około 20 m³/min. (0,33 m³/s), co w skali obszaru odkrywki jest ilością niewielką i nie ma znaczących 

oddziaływań na wody powierzchniowe będące w obszarze potencjalnych oddziaływań, także z uwagi 

na brak kontaktów hydraulicznych pomiędzy tymi poziomami. 

Odwadnianie powierzchniowe: Wody powierzchniowe (pochodzące z opadów atmosferycznych, wypły-

wające ze ścian wyrobiska oraz ze studni drenażowych) są tłoczone do mechaniczno-chemicznych oczysz-

czalni i po oczyszczeniu odprowadzane do odbiorników powierzchniowych: Biedrzychówki, Jaśnicy (Śladu) 

oraz Nysy Łużyckiej. Wody nadmiarowe (po gwałtownych opadach lub roztopach) są odprowadzane bez-

pośrednio do Nysy Łużyckiej i Miedzianki. W 2016 roku w oczyszczalni nad Nysą Łużycką oczyszczono 
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około 0,9 mln m³ wód kopalnianych, w oczyszczalni nad potokiem Ślad około 3 mln m³, a nad Biedrzy-

chówką około 5 mln m³ wód kopalnianych. W 2018 r. oczyszczono odpowiednio około: 1 mln, 1,7 mln oraz 

5,7 mln m³ wód kopalnianych. 

Odkrywkę przed dopływem wód powierzchniowych z przedpola chronią cieki: Nysa Łużycka, Miedzianka 

i Jaśnica (Ślad), rowy (w tym Rów R-1, wyznaczony jako sztuczna jednolita część wód Dopływ z wyrobiska 

Turoszów) oraz Biedrzychówka. Cieki te płyną w niewielkiej odległości od wyrobiska, co pośrednio wpływa 

na konieczność utrzymania ich znaczących przekształceń morfologicznych. Szczególnie dotyczy to naj-

mniejszych cieków: potoku Ślad i Biedrzychówki, których koryta są w całości (Biedrzychówka) lub czę-

ściowo (Ślad) wybetonowane.  

Odwadnianie powierzchniowe jest związane z emisją substancji w tym: zawiesiny ogólnej, siarczanów 

i chlorków.  

Ścieki bytowe. Ścieki bytowe są odprowadzane poprzez dwie oczyszczalnie ścieków – centralną oczysz-

czalnię mechaniczno-biologiczną Ośrodka Administracyjno-Usługowego oraz mechaniczno-biologiczną 

oczyszczalnię zaplecza V pochylni. Ilość odprowadzanych ścieków jest niewielka, w skali roku wynosi od-

powiednio około 76 tys. i 38 tys. m³ i nie ma znaczących oddziaływań na wody odbiornika (Miedzianka). 

W ocenie potencjalnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe brak jest istot-

nych różnic pomiędzy jego wariantami.  

Warianty 1 i 2 zakładają wydobycie węgla w zaktualizowanym docelowym konturze eksploatacji, jednako-

wym dla obu wariantów. Warianty te różnią się sposobem przygotowania wyrobiska do rekultywacji koń-

cowej (etapem likwidacji). Wariant 1 przewiduje wypłycenie dna wyrobiska do rzędnej 80-85 m n.p.m. oraz 

uformowanie czaszy zbiornika umożliwiające po zakończeniu przedsięwzięcia (w ramach rekultywacji koń-

cowej) stworzenie zbiornika wodnego o rzędnej lustra wody 225 m n.p.m. Wariant 2 nie przewiduje wypły-

cania dna wyrobiska, wypełnienie części skarp zaś po zakończeniu przedsięwzięcia stworzenie zbiornika 

wodnego również o rzędnej lustra wody 225 m n.p.m. W obu wariantach docelowe zbiorniki wodne będą 

miały podobną pojemność czaszy (odpowiednio 1,512 mld m³ i 1,556 mld m³ dla wariantu 1 i 2), natomiast 

będą się różniły powierzchnią lustra wody (wariant 1 to 2 284 ha, wariant 2 to 1 960 ha). 

Wariant 3 zakłada powiększenie zasięgu eksploatacji w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój. W sposobie 

przygotowania wyrobiska do rekultywacji końcowej jest zbliżony do wariantu 2 (wypełnienie części skarp, 

bez wypłycania dna). Docelowy zbiornik wodny, o rzędnej lustra wody 225 m n.p.m. będzie miał najwięk-

szą pojemność czaszy (1,68 mld m³) i powierzchnię lustra wody 1 966 ha.  

Żaden z wariantów nie powoduje konieczności ingerencji w istotne cieki tworzące jednolite części wód 

powierzchniowych w rejonie wyrobiska i nie generuje innych niż wymienione powyżej czynniki oddziały-

wania. Niewielkie przełożenie koryta potoku Ślad wymagane w wariancie 3 nie zmieni w znaczący sposób 

istniejącej morfologii potoku, a tym samym presji i oddziaływań. Dlatego ocena potencjalnych oddziały-

wań będzie rozpatrzona dla wszystkich trzech wariantów razem. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

351 
Bogatynia, lipiec 2019 

9.2. Wpływ odwadniania powierzchniowego na jednolite części wód po-
wierzchniowych 

9.2.1. Wpływ na elementy fizyko-chemiczne 

Wody kopalniane z odwadniania powierzchniowego są odprowadzane do cieków powierzchniowych i za-

wierają typowe dla nich wskaźniki: jony siarczanowe, jony chlorkowe oraz zawiesinę ogólną. Charaktery-

zują się one podwyższoną wartością zawiesin. W związku z tym wybudowano trzy oczyszczalnie wód ko-

palnianych, które mają za zadanie zredukować nadmiar zawiesiny ogólnej do warunków zgodnych z wy-

mogami prawa. Zastosowanie najnowocześniejszej technologii oczyszczania wód kopalnianych z zawiesin 

pozwala uzyskać bardzo wysoki stopień redukcji, a tym samym uzyskać, w efekcie końcowym, zawartość 

zawiesiny ogólnej na zrzucie do cieków powierzchniowych znacznie poniżej dopuszczalnej normy.  

W latach 2015-2016 prowadzono badania stężenia tych substancji w JCWP PLRW60008174159 Nysa Łu-

życka od Mandau do Miedzianki j (Tabela 84) powyżej potencjalnych oddziaływań odwodnienia wyrobiska 

(powyżej ujścia Nowej Biedrzychówki) i JCWP PLRW60001017431 Nysa Łużycka od Miedzianki 

do Pliessnitz poniżej ujścia Miedzianki (poprzez którą są wprowadzane do Nysy Łużyckiej pozostałe wody 

z odwadniania powierzchniowego kopalni oraz inne ścieki (np. bytowe z miejscowości, zrzuty z odwadnia-

nia popiołów z elektrowni, spływy ścieków z dróg publicznych i linii kolejowej), co ma odzwierciedlenie 

w pomiarach podstawowych wskaźników fizyko-chemicznych (Tabela 85). 

Przyrosty stężeń wskaźników charakterystycznych dla wód kopalnianych powyżej i poniżej ich potencjal-

nych oddziaływań były niewielkie i nie powodowały pogorszenia klasy jakości zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r30. Świadczy to, że wpływ wód z odwadniania powierzchniowego 

na jakość wody w Nysie Łużyckiej jest oddziaływaniem nieznaczącym. 

Tabela 84 Porównanie podstawowych parametrów fizykochemicznych granicznej JCWP Nysa Łużycka powyżej i po-
niżej oddziaływania KWBT 

Graniczna niemiecko-polska JCWP 
Wskaźnik 

Odczyn pH 
Zawiesina 

ogólna 
Chlorki Siarczany 

Powyżej oddziaływania: 

Lausitzer Neisse-4 DE_RW_DESN_674-4 Nysa Łużycka od 
Mandau do Miedzianki PLRW60008174159 

7,30-7,65 10 61,2 47,4 

Poniżej oddziaływania: 

Lausitzer Neisse-5 DE_RW_DESN_67-5 Nysa Łużycka od Mie-
dzianki do Pliessnitz PLRW60001017431 

7,48-8,19 13 47,6 88,9 

Źródło: opracowanie własne 

Natomiast w sytuacji analizy wpływu na JCWP Miedzianka (PLRW60004174169) udział wód zrzuconych 

z oczyszczalni wód kopalnianych w stosunku do przepływu jest wielokrotnie mniejszy, ale skumulowane 

oddziaływanie uwzględniające pozostałe zrzuty ścieków bytowych i przemysłowych z innych źródeł prze-

kłada się na zmianę klasy jakości JCWP (Tabela 85).  

                                                                    
30 Zgodnie z zapisami art. 566 ust. 1, art. 573 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566 ) przedmiotowe rozporządzenie zo-
stało uchylone 2 lipca 2019 r.. Ze względu na brak aktualnych regulacji w przedmiotowym zakresie w niniejszym opracowa-
niu uznano zapisy rozporządzenia obowiązującego do 2 lipca 2019 r. za wiążące. 
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Tabela 85 Porównanie podstawowych parametrów fizykochemicznych JCWP Miedzianki powyżej i poniżej oddziały-
wania KWBT 

Polska JCWP 
Wskaźnik 

Odczyn pH 
Zawiesina 

ogólna 
Chlorki Siarczany 

Powyżej oddziaływania (granica Państwa): 

Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej 
PLRW60004174169 

7,29-8,20 5 21,7 33,7 

Poniżej oddziaływania (ujście do Nysy Łużyckiej): 

Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej 
PLRW60004174169 

7,20-7,70 30 38,7 389,6 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wpływ wód kopalnianych na jakość wód potoku Ślad i rzeki Miedzianki obrazują zestawione wyniki (Tabela 

86,Tabela 87 ) pochodzące z kilkuletniego okresu monitoringu prowadzonego przez KWB Turów w ramach 

posiadanych pozwoleń wodnoprawnych.  

Skumulowany wpływ oddziaływań na wody JCWP PLRW60004174169 (Miedzianka) pochodzących z wielu 

źródeł w połączeniu z jej słabymi parametrami hydromorfologicznymi (skanalizowanie na długich odcin-

kach) uniemożliwia osiągnięcie dobrej jakości fizyko-chemicznych elementów wspierających, co tym sa-

mym wyklucza osiągnięcie dobrego potencjału tej części wód i przekłada się na konieczność kontynuowa-

nia derogacji od wyznaczonych celów środowiskowych w kolejnych okresach planistycznych.  
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Tabela 86 Wyniki badań jakości wód potoku Ślad w km 1+440 

Lp. 

Badany parametr stanu1) lub 

składu ścieków 

Wynik pomiaru 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

15 metrów poniżej miejsca istniejącego zrzutu wód kopalnianych w km 1 + 440 biegu potoku Ślad 

1. 
Zawiesina 

ogólna 
mg/dm³ 6,2 20 5,7 < 2,0 20 17 4,7 22 2 12 24 24 < 2,0 2 6,2 8 6,6 8,8 13,8 11,9 bd 4,0 

2. 
Suma chlorków 

i siarczanów 
Mg sumy/dm³ 320,1 507 229,8 171,2 566 60 123 90 539 466 72 381 234 181 518 359 344 335 134 201 188 512 

3. Odczyn pH 6,5 7,3 7,1 6,5 7,0 7,4 6,9 6,8 8,0 7,9 7,5 6,9 6,8 7,6 8,0 7,2 6,9 7,1 7,6 7,5 7,2 bd 

4. Data 
dzień.miesiąc 18.02 17.12 30.10 21.08 12.06 25.04 27.02 27.02 25.04 27.06 28.08 25.10 12.12 24.02 25.04 23.06 30.08 25.10 22.12 26.08 25.10 08.12 

rok 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 

Źródło: opracowanie własne  

 

Tabela 87 Wyniki badań jakości wód rzeki Miedzianki powyżej ujścia potoku Ślad 

Lp. 

Badany parametr stanu1) lub 

składu ścieków 

Wynik pomiaru 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

200 metrów powyżej ujścia potoku Ślad do rzeki Miedzianki 

1. 
Zawiesina 

ogólna 
mg/dm³ 3,2 12 5,1 9,4 26 11 2,6 10 3,0 10 16 14 < 2,0 W tym okresie nie badano 8,2 14,6 5,1 11,8 bd bd 

2. 

Suma chlor-

ków i siarcza-

nów 

Mg sumy/dm³ 66,7 454 334,4 236,2 340 155 74 58 64 92 138 44 64 W tym okresie nie badano 538 562 114 202 bd bd 

3. Odczyn pH 7,6 7,6 7,9 6,6 7,3 7,9 6,8 7,0 8,1 7,9 7,9 6,4 7,2 W tym okresie nie badano 8,6 8,5 7,2 7,5 bd bd 

4. Data 

dzień.miesiąc 18.02 17.12 30.10 21.08 12.06 25.04 27.02 27.02 25.04 27.06 28.08 25.10 12.12 24.02 25.04 23.06 30.08 25.10 22.12 26.08 25.10 08.12 

rok 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 

Źródło: opracowanie własne  
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9.2.2. Wpływ na elementy biologiczne 

W latach 2015-2016 analogiczne jak dla elementów fizyko-chemicznych badania przeprowadzono dla ele-

mentów jakości biologicznej: fitobentosu, makrofitów, makrobezkręgowców bentosowych i ryb (Tabela 

88 i Tabela 89).  

W Nysie Łużyckiej brak było istotnych negatywnych zmiany klasy elementów biologicznych powyżej i po-

niżej oddziaływania wód z odwadniania powierzchniowego (Tabela 88). Natomiast pozytywna zmiana do-

tyczyła makrobezkręgowców dennych (poprawa oceny), co miało związek z poprawą warunków hydro-

morfologicznych rzeki. Świadczy to, że wpływ wód z odwadniania powierzchniowego na elementy jakości 

biologicznej w Nysie Łużyckiej jest oddziaływaniem nieznaczącym. A działalność KWB Turów w żaden spo-

sób nie ingeruje i nie będzie ingerowała w hydromorfologię Nysy Łużyckiej. 

Tabela 88 Porównanie podstawowych parametrów biologicznych granicznej JCWP Nysa Łużycka powyżej i poniżej 
oddziaływania KWBT 

Graniczna niemiecko-polska JCWP 
Wskaźnik 

Fitobentos Makrofity 
Makrobezkr. 
bentosowe 

Ryby 

Powyżej oddziaływania: 

Lausitzer Neisse-4 DE_RW_DESN_674-4 Nysa Łużycka 
od Mandau do Miedzianki PLRW60008174159 

III III IV IV 

Poniżej oddziaływania: 

Lausitzer Neisse-5 DE_RW_DESN_67-5 Nysa Łużycka od 
Miedzianki do Pliessnitz PLRW60001017431 

III III III IV 

Źródło: opracowanie własne 

W Miedziance zaobserwowano pogorszenie klasy elementów biologicznych (Tabela 89), lecz bardziej na-

leży je łączyć z obniżoną jakością hydromorfologiczną w obrębie całej JCW PLRW60004174169 niż jakością 

fizyko-chemiczną. Rzeka ta na dużym fragmencie swojego przebiegu została mocno przekształcona (ska-

nalizowanie w granicach miasta Bogatynia, przebieg w wąskim pasie terenu pomiędzy drogą wojewódzką 

do Zgorzelca a terenami Kopalni i Elektrowni Turów) i do czasu likwidacji kompleksu energetycznego nie 

ma możliwości poprawy jej parametrów hydromorfologicznych na tym odcinku. 

Tabela 89 Porównanie podstawowych parametrów biologicznych JCWP Miedzianki powyżej i poniżej oddziaływania 
KWBT 

Polska JCWP 

Wskaźnik 

Fitobentos Makrofity 
Makro-

bezkr. ben-
tosowe 

Ryby 

Powyżej oddziaływania (granica Państwa): 
Miedzianki od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej 
PLRW60004174169 

II III II III 

Poniżej oddziaływania (ujście do Nysy Łużyckiej): 
Miedzianki od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej 
PLRW60004174169 

III III IV IV 

Źródło: opracowanie własne 

Osobnego omówienia wymaga Dopływ z wyrobiska Turoszów (kod PLRW60000174156), który jest 

sztuczną częścią wód, powstałą celem odprowadzania wody z wyrobiska. Ta jednolita część wód charak-

teryzuje się zmiennym przepływem, w dłuższym okresie bezopadowym prowadzi bardzo mało wody 

(zmierzony 27.10.2015 przepływ wynosił 0,01 m³/s), po intensywnych opadach deszczu przepływy wzrasta 
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kilkukrotnie (zmierzony 14.07.2016 przepływ wynosił 0,22 m³/s). Średnioroczne stężenia wskaźników cha-

rakterystycznych dla wód kopalnianych: zawiesina ogólna 13 mg/dm³; chlorki 29,7 mg/dm³; siarczany 137,9 

mg/dm³ są stosunkowo niskie, a ponieważ przepływy Dopływu z wyrobiska Turoszów są ponad stukrotnie 

mniejsze od przepływów w recypiencie tej części wód – Nysie Łużyckiej, nie wywierają ona znaczącego 

wpływu na stan wód w tej rzece. Dla prawidłowego spełniania celu, dla którego powstała ta sztuczna część 

wód jej koryto jest silnie zmodyfikowane morfologiczne (obruk betonowy dna i brzegów, wzmocnienie 

skarp brzegowych narzutem kamiennym) w dolnym biegu. W połączeniu z okresowo bardzo małymi prze-

pływami stwarza to bardzo niekorzystne warunki dla organizmów. W Dopływie z wyrobiska Turoszów brak 

ryb a makrofity i fitobentos są reprezentowane przez nieliczne, skrajnie odporne na przesuszanie gatunki, 

a z makrobezkręgowców dennych stwierdzono tylko obecność nielicznych larw Chironomidae. Przedsię-

wzięcie nie będzie miało żadnego wpływy na stan tej jednolitej części wód. 

Odwadnianie powierzchniowe Kopalni nie ma żadnego wpływu na jednolite części wód, do których nie są 

wprowadzane wody z odwadniania powierzchniowego, czyli na te jednolite części wód w Republice Cze-

skiej i Niemieckiej Republice Federalnej, które nie zostały wykazane w raporcie Międzynarodowej Komisji 

Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem jako graniczne lub transgraniczne31. 

9.3. Skumulowane efekty wpływu odwadniania powierzchniowego i od-
pływów z byłego zwałowiska zewnętrznego 

Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne (obecnie tereny Lasów Państwowych) jest obszarem źródłowym 

dla trzech potoków stanowiących dopływy granicznej polsko-czeskiej części wód Smědá od potoku Slo-

upský potok po státní hranici (LNO_0280), której po stronie polskiej odpowiada Witka=Smeda od Rasnice 

do zbiornika Niedów (PLRW60008174239). Są to lewostronne dopływy Witki: Ziębówka – Saňsky potok; 

Okleśna – Višňovsky potok i Minkowski Potok – Minkovicky potok. Na potokach tych nie wyznaczono 

JCWP. Z uwagi na wykazany w poprzednim punkcie brak oddziaływań odwadniania powierzchniowego 

na jednolite części wód, do których nie są wprowadzane wody z odwadniania powierzchniowego, należy 

wykluczyć skumulowanie wpływu obu presji. 

9.4. Oddziaływania transgraniczne 

Przeprowadzona powyżej analiza oddziaływań planowanego przedsięwzięcia wykazała, że potencjalne 

oddziaływania dotyczą granicznych polsko-niemieckich części wód, ale są one mało znaczące. 

                                                                    
31 Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem: Aktualizacja planu gospodarowania wodami dla międzynarodo-
wego obszaru dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021. Wrocław, 2015 
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10. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA KLIMAT – ŚLAD WĘGLOWY 

Ślad węglowy wyraża wpływ na klimat w ujęciu globalnym i liczony jest jako całkowita emisja gazów cie-

plarnianych, związana bezpośredniego lub pośrednio z danym przedsięwzięciem. Ślad węglowy obejmuje 

emisje gazów cieplarnianych (szklarniowych), takich jak dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek 

azotu (N2O) oraz fluorowęglowodór (HFC), które są wyrażone w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). 

Zastosowanie ekwiwalentu pozwala porównać emisje różnych gazów na wspólnej skali.  

Powszechnie stosowany standard GHG Protocol32 wyróżnia trzy kategorie źródeł emisji (tzw. zakresy): 

− emisje bezpośrednie związane wprost z działalnością operacyjną, od źródeł będących własnością 

lub pod kontrolą operacyjną jednostki (transport, emisje niezorganizowane); 

− emisje pośrednie związane z dostawami energii elektrycznej, cieplnej itp.; 

− emisje pośrednie związane z logistyką i łańcuchem dostaw (dojazdy do pracy, podróże służbowe). 

Ślad węglowy został obliczony w 2 krokach: 

− oszacowanie wielkości historycznych emisji z lat 2013-2018, które następnie przyjęto jako pod-

stawę do określenia prognozy emisji w kolejnych latach; 

− oszacowanie prognozowanej wielkości emisji z etapów (faz): przygotowania, realizacji/eksploata-

cji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia, po roku 2020. 

10.1. Obliczenia śladu węglowego w kroku 1 w latach 2013-2018 

Obliczenia śladu węglowego dokonano dla lat 2013-2017, które stanowić będą bazę do projekcji emisji CO2 

w kolejnych latach. Podstawowe założenia do obliczeń przedstawiono w Rozdziale 22.6 w podziale na po-

szczególne źródła. Poniżej zaprezentowane zostały kluczowe elementy obliczeniowe dla każdego ze źró-

deł. 

10.1.1. Emisje bezpośrednie 

Roczne zużycie paliw wynikające z działalności operacyjnej, związanej ze sprzętem górniczym i transpor-

tem węgla przedstawia rysunek poniżej (Rysunek 131). 

                                                                    
32 http://www.ghgprotocol.org  
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Rysunek 131 Zużycie paliw w ramach emisji bezpośredniej – działalność operacyjna 

 
Źródło: opracowanie własne  

Wielkości te, z wykorzystaniem emisji jednostkowych, zostały przeliczone na ilości CO2. Szczegóły przed-

stawia Tabela 90 oraz graficznie Rysunek 132 poniżej. 

Tabela 90 Emisja bezpośrednia CO2 w ramach działalności operacyjnej 

Rok 
Olej napędowy 

[litr] 

Benzyna 

[litr] 

Emisja CO2 z ON 

[Mg CO2] 

Emisja CO2 z benzyny 

[Mg CO2] 

Łączna emisja CO2 

[Mg CO2] 

2013 4 232 614 23 502 11 327,7 53,4 11 381,1 

2014 3 746 379 22 727 10 026,4 51,6 10 078,1 

2015 3 688 697 27 775 9 872,1 63,1 9 935,2 

2016 3 819 118 31695 10 221,1 68,7 10 289,8 

2017 4 293 875 25 802 11 491,7 58,6 11 550,3 

2018 3 641 779 25 898 9 746,5 58,8 9 805,3 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 132 Emisja bezpośrednia CO2 w ramach działalności operacyjnej 

 
Źródło: opracowanie własne 
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W ramach emisji bezpośredniej, szacowane są także niezorganizowane emisje metanu CH4 oraz ich ekwi-

walent w postaci CO2. Szczegóły obliczeniowe przedstawia Tabela 91, a graficznie ekwiwalent emisji w ko-

lejnych latach obrazuje Rysunek 133. 

Tabela 91 Emisja bezpośrednia CO2 w ramach emisji niezorganizowanych metanu 

Rok 
Węgiel wydobyty 

[Mg] 

Szacowana emisja Me-

tanu [m³] 

Szacowana emisja Me-

tanu [kg] 

Ekwiwalent CO2 

[Mg] 

2013 9 256 002 75 899,2 54 313,5 1 357,8 

2014 7 580 676 62 161,5 44 482,8 1 112,1 

2015 7 321 287 60 034,6 42 960,7 1 074,0 

2016 7 506 285 61 551,5 44 046,3 1 101,2 

2017 6 860 663 56 257,4 40 257,8 1 006,4 

2018 6 527 894 53 528,7 38 305,2 957,6 

Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 133 Emisja bezpośrednie CO2 w ramach niezorganizowanych emisji metanu 

 
Źródło: opracowanie własne  

Przedstawione powyżej wyniki obliczeń dla emisji bezpośredniej wykazują, że kluczowym składnikiem 

emisji CO2, jest spalanie paliw związane z działalnością operacyjną Kopalni. Średni udział tego elementu 

emisji bezpośredniej, wynosi w analizowanym okresie 2013-2018 około 90%. Pozostała część emisji bez-

pośredniej (ok. 10%), związania jest z emisjami niezorganizowanymi metanu. 

10.1.2. Emisje pośrednie wynikające z dostaw energii 

Roczne zużycie energii elektrycznej i cieplnej Kopani Węgla Brunatnego Turów przedstawia Rysunek 134 

poniżej. 

 0,0

 200,0

 400,0

 600,0

 800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

E
k
w
iw

a
le
n
t 
C
O
2
 [
M

g
]



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

359 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 134 Zużycie energii elektrycznej i cieplnej w ramach emisji pośredniej wynikającej z dostaw energii 

 
Źródło: opracowanie własne 

Powyższe wielkości zużycia energii, z wykorzystaniem emisji jednostkowych, które przedstawia Rysunek 

134, zostały przeliczone na ilości CO2. Szczegóły przedstawia Tabela 92 oraz graficznie Rysunek 135. 

Tabela 92 Emisja pośrednia CO2 wynikająca z dostaw energii  

Rok 

Zużycie energii 

elektrycznej 

[kWh] 

Zużycie energii 

cieplnej 

[GJ] 

Emisja z energii 

elektrycznej 

[Mg CO2] 

Emisja z energii 

cieplnej 

[Mg CO2] 

Całkowita emisja 

[Mg CO2] 

2013 276 803 036 133 507 260 471,7 34 845,3 295 317,0 

2014 275 435 409 117 032 253 400,6 29 960,2 283 360,8 

2015 304 875 036 114 508 275 607,0 28 741,5 304 348,5 

2016 254 185 972 117 330 235 630,4 30 153,8 265 784,2 

2017 138 408 033 120 309 127 197,0 30 678,8 157 875,8 

2018 168 097 850 109 269 155 826,7 28 082,1 183 908,8 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 135 Emisja pośrednia CO2 wynikająca z dostaw energii elektrycznej i cieplnej 

 

Źródło: opracowanie własne  

Przedstawione powyżej wyniki obliczeń dla emisji pośredniej wynikającej z dostaw energii, wykazują, 

że większość emisji CO2 pochodzi z produkcji energii elektrycznej, a znacznie mniej z produkcji energii 

cieplnej wykorzystywanej przez KWBT. Średni udział emisji z energii elektrycznej w ramach emisji pośred-

niej wynosi ok. 90% w latach 2013-2016 za wyjątkiem roku 2017, gdzie wynosi ok. 80% i 2018 gdzie wynosi 

ok 85%. Pozostała część emisji pośredniej związania jest z emisją CO2 wynikającą z produkcji energii ciepl-

nej. 

10.1.3. Emisje pośrednie związane z dojazdami 

Roczne zużycie paliw wynikające z podróży służbowych przedstawia Rysunek 136. Natomiast roczne zu-

życie paliw wynikające z dojazdów dom-praca-dom przedstawia Rysunek 137. 
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Rysunek 136 Zużycie paliw w ramach emisji pośredniej związanej z podróżami służbowymi 

 
Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 137 Zużycie paliw w ramach emisji pośredniej związanej z dojazdami dom-praca-dom 

 
Źródło: opracowanie własne 

Wielkości te, z wykorzystaniem emisji jednostkowych, zostały przeliczone na ilości CO2. Szczegóły przed-
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Tabela 93 Emisja pośrednie CO2 związane z podróżami służbowymi i dojazdami dom-praca-dom 

Rok 

Olej napę-

dowy 

[litr] 

Benzyna 

[litr] 

LPG 

[litr] 

Emisja CO2 

z ON 

[Mg CO2] 

Emisja CO2 z 

benzyny 

[Mg CO2] 

Emisja CO2 z 

LPG 

[Mg CO2] 

Łączna emisja 

CO2 

[Mg CO2] 

2013 879 859 260 690 58 315 2 354,8 592,2 94,0 3 040,9 

2014 820 431 234 482 53 423 2 195,7 532,6 86,1 2 814,5 

2015 751 373 249 657 59 088 2 010,9 567,1 95,2 2 673,2 

2016 724 264 229 916 57 671 1 938,3 522,3 92,9 2 553,6 

2017 697 100 201 794 55 740 1 865,6 458,4 89,8 2 413,9 

2018 667 334 241 170 69 772 1 786,0 547,8 112,4 2 446,3 

Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 138 Emisja pośrednie CO2 związane z podróżami służbowymi i dojazdami dom-praca-dom 

 
Źródło: opracowanie własne  

Przedstawione powyżej wyniki obliczeń dla emisji pośrednich CO2 związanych z podróżami, wykazują, 

że kluczowym składnikiem są dojazdy dom-praca-dom. Średni udział tego składnika emisji w ramach emi-

sji pośrednich związanych z transportem wynosi ok. 92% w latach 2013-2016 i ok. 95% w latach 2017 i 2018. 

Pozostała część emisji pośrednich związanych z dojazdami (5-8%) związania jest z emisją CO2 wynikającą 

z podróży służbowych. 

  

 0,0

 500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018

E
m
is
ja

 C
O
2
 [
M

g
]

Emisja CO2 z ON Emisja CO2 z benzyny Emisja CO2 z LPG



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

363 
Bogatynia, lipiec 2019 

10.1.4. Podsumowanie i wskaźniki do dalszych analiz 

Sumaryczne zestawienie ekwiwalentu emisji CO2e w poszczególnych źródłach przedstawia Tabela 94 

oraz graficznie Rysunek 139. 

Tabela 94 Zestawienie emisji CO2 z poszczególnych źródeł emisji w latach 2013-2018 

Emisja CO2e całkowita [Mg] 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Emisje bezpośrednie 12 738,9 11 190,2 11 009,2 11 391,0 12 556,7 12 507,9 

Emisje pośrednie wynikające z dostaw energii 295 317,0 283 360,8 304 348,5 265 784,2 157 875,8 183 908,8 

Emisje pośrednie związane z dojazdami 3 041,0 2 814,5 2 673,2 2 553,6 2 413,8 2 413,8 

SUMA 311 096,9 297 365,5 318 030,9 279 728,8 172 846,3 198 830,5 

Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 139 Emisja CO2e z poszczególnych źródeł emisji w latach 2013-2018 

 
Źródło: opracowanie własne  

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że głównym źródłem emisji CO2 są emisje pośrednie wynikające 

z dostaw energii, które stanowią ok. 95% całkowitej emisji w latach 2013-2016 i 92% w latach 2017-2018. 

Emisje bezpośrednie to ok. 4% w latach 2013-2016 i 7% w latach 2017-2018. Emisje pośrednie związane 

z dojazdami stanowią udział w całkowitej emisji CO2 na poziomie ok. 1%. Emisje pośrednie wynikające 

z dostaw energii – największy element całkowitej emisji CO2, nie jest związany wprost (emisja pośrednia) 

z przedmiotową inwestycją. Przy czym kluczowy udział w wielkości tej emisji pośredniej, stanowi energia 

elektryczna. Udział emisji CO2 związanej z produkcją energii elektrycznej w stosunku do całkowitej emisji, 

waha się od 74% w roku 2017 do blisko 87% w roku 2015.  

 

W kolejnym kroku przeprowadzono analizy, odniesienia emisji CO2 w zależności od wielkości wydobycia. 

W związku z powyższym zaprezentowano powyższe wielkości wraz ze wskaźnikami jednostkowymi emisji 

CO2 w zależności od wydobycia (Tabela 95), które również przedstawia graficznie Rysunek 140. 
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Tabela 95 Zestawienie emisji CO2 z parametrami wydobycia w latach 2013-2018 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Węgiel wydobyty [Mg] 9 256 001,7 7 580 675,6 7 321 287,0 7 506 284,8 6 860 663,3 6 527 894,3 

Nadkład [m³] 45 219 253,0 48 914 684,0 51 069 802,0 34 111 670,0 14 013 210,0 22 627 643,0 

Objętość sumaryczna węgla i nadkładu [m³] 52 624 054,4 54 979 224,5 56 926 831,6 40 116 697,8 19 501 740,6 27 849 958,4 

Emisja CO2e całkowita [Mg] 311 096,9 297 365,5 318 030,9 279 728,8 172 846,3 198 830,5 

Wskaźnik emisji CO2e do wydobycia węgla [Mg CO2/Mg węgla] 0,0336 0,0392 0,0434 0,0373 0,0252 0,0305 

Wskaźnik emisji CO2e do objętości węgla i nadkładu [Mg CO2/ m³] 0,0059 0,0054 0,0056 0,0070 0,0089 0,0071 

Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 140 Wskaźniki emisji CO2 odniesione do wielkości wydobycia 

 

 

Źródło: opracowanie własne  
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10.2. Obliczenia śladu węglowego w kroku 2 – dla wariantów planowanego 
przedsięwzięcia 

10.2.1. Przygotowanie do eksploatacji 

Ilość budynków przewidzianych do usunięcia w poszczególnych wariantach przedstawia się następująco: 

− wariant inwestycyjny 1 – 70 budynków; 

− wariant inwestycyjny 2 – 70 budynków; 

− wariant inwestycyjny 3 – 161 budynków. 

Kolejnym elementem, koniecznym do uwzględnienia, jest wycinka lasów, która w przedmiotowej inwe-

stycji wymagać będzie33: 

− wariant inwestycyjny 1 – 47 ha wycinki lasów; 

− wariant inwestycyjny 2 – 47 ha wycinki lasów; 

− wariant inwestycyjny 3 – 55 ha wycinki lasów. 

Powierzchnia terenów przeznaczonych do odhumusowania w poszczególnych wariantach przedstawia się 

następująco: 

− wariant inwestycyjny 1 – 4,24 km²; 

− wariant inwestycyjny 2 – 4,24 km²; 

− wariant inwestycyjny 3 – 4,76 km², 

Rysunek 141 przedstawia sumaryczne emisje CO2 z przygotowania inwestycji dla poszczególnych warian-

tów. 

Rysunek 141 Emisja CO2 z przygotowania inwestycji 

 
Źródło: opracowanie własne  

                                                                    
33 Z czego w 2018 wykonano wycinkę 13 ha lasów – wielkość ta jest zawarta w wartości prezentowanej dla każ-
dego z wariantów.  
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Ze względu na największą powierzchnię lasów, terenów do odhumusowania oraz liczby budynków do usu-

nięcia, najbardziej niekorzystanym okazał się wariant 3 z emisją na poziomie przeszło 27 tys. Mg. Kluczo-

wym składnikiem emisji w każdym z wariantów, był negatywny efekt wycinki obszarów leśnych, na po-

trzeby inwestycji. Emisja ta wynosiła ok. 70% całkowitego przygotowania inwestycji. Blisko 29% stanowiła 

emisja wynikająca z odhumusowania terenu oraz przełożenia rowów melioracyjnych i cieków. Pozostały 

1% to emisja związana z usunięciem budynków.  

10.2.2. Eksploatacja węgla 

Niezbędne wielkości prowadzonych robót dla poszczególnych wariantów przedstawia Tabela 96. Wartości 

te z uwzględnieniem obliczonego powyżej wskaźnika jednostkowego od objętości nadkładu i wydobytego 

węgla, pozwoliły na obliczenie emisji CO2 dla tego fragmentu cyklu życia inwestycji. 

Rysunek 142 przedstawia zbiorczo emisję z etapu realizacji/eksploatacji inwestycji w rozpatrywanych wa-

riantach, liczoną od roku 2020 do 2044. 

Rysunek 142 Emisja CO2 z etapu realizacji/eksploatacji inwestycji 

 
Źródło: opracowanie własne  

Najmniej korzystnym wariantem okazał się być wariant 3 z emisją na poziomie 7,25 mln Mg CO2, co wynika 
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Tabela 96 Wielkości zasobów operatywnych węgla i nadkładu przewidywane do wydobycia w poszczególnych latach 2020-2044 

źródło: Opracowanie własne

Wariant 
Parametr eksploat-

acji 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

W1, W2 

Zasoby operatywne 

węgla  

[mln Mg] 

243,8 234,3 224,3 214,8 204,3 194,3 183,3 172,8 161,8 151,8 141,3 131,8 121,8 110,8 100,3 90,8 79,8 69,8 60,3 53,3 47,8 43,8 40,0 36,4 33,0 

Masy nadkładu 

operatywnego  

[mln m³] 

867,3 832,6 796,1 761,5 723,1 686,6 646,5 608,2 568,0 531,5 493,2 458,5 422,0 381,9 343,5 308,9 268,7 232,2 197,5 172,0 151,9 137,3 123,4 110,3 97,9 

W3 

Zasoby operatywne 

węgla 

 [mln Mg] 

251,9 242,4 232,4 222,9 212,4 202,4 191,4 180,9 169,9 159,9 149,4 139,9 129,9 118,9 108,4 98,9 87,9 77,9 68,4 57,9 49,7 43,7 38,0 32,6 27,5 

Masy nadkładu 

operatywnego 

 [mln m³] 

900,6 865,7 829,0 794,2 755,6 718,9 678,6 640,0 599,7 563,0 524,4 489,6 452,9 412,5 374,0 339,1 298,7 262,0 227,2 188,6 158,3 136,3 115,4 95,6 76,9 
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10.2.3. Likwidacja zakładu górniczego 

Likwidacja przedsięwzięcia powiązana z przygotowaniem do rekultywacji końcowej, to działania, które 

związane są z pracami oraz transportem mas ziemnych. Więc główną pochodną emisji, w tym etapie, bę-

dzie zużycie paliw. Oszacowanie dla poszczególnych wariantów wielkości emisji CO2 przedstawia Rysunek 

143. 

Rysunek 143 Emisja CO2 z etapu likwidacji inwestycji 

 
Źródło: opracowanie własne  

Największa objętość robót ziemnych w wariancie 1 przekłada się automatycznie na największą emisję 

CO2. Wielkość emisji pochodzącej z wariantu 1 względem wariantu 2 jest przeszło 2,5 krotnie większa. 

Najmniejszą emisją CO2 charakteryzuje się wariant 3. Jest ona jednakże tylko nieznacznie niższa niż w wa-

riancie 2. 

10.3. Podsumowanie i wnioski 

Sumaryczne zestawienie prognozowanej emisji CO2e (śladu węglowego) przedstawia Tabela 97 oraz gra-

ficznie Rysunek 144.. 

Tabela 97 Emisja CO2 z całego analizowanego cyklu życia inwestycji – ślad węglowy 

Etap 

Wariant 

Przygotowanie 

[Mg CO2] 

Realizacja/eksploatacja 

[Mg CO2] 

Likwidacja 

[Mg CO2] 

SUMA 

[Mg CO2] 

W1 24 485,1 6 615 296,0 1 257 600,0 7 897 381,1 

W2 24 485,1 6 615 296,0 492 800,0 7 132 581,1 

W3 26 845,9 7 034 057,6 374 400,0 7 435 303,5 

Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 144 Emisja CO2 z całego analizowanego cyklu życia inwestycji – ślad węglowy 

 
Źródło: opracowanie własne  

Najbardziej niekorzystnym wariantem, ze względu na poziom emisji CO2 został wariant 1. Głównym ele-

mentem wpływającym na negatywne wskazanie tego wariantu jest dużo większa (od pozostałych porów-

nywanych opcji) ilość robót ziemnych związanych z likwidacją przedsięwzięcia – stanowią one ok. 16% cał-

kowitej emisji wariantu 1, podczas gdy w pozostałych wariantach inwestycyjnych jest to ok. 5-7%. Prak-

tycznie żadnego znaczenia nie ma etap przygotowania inwestycji (udział na poziomie 0,3% w każdym 

z wariantów). Kluczowy element każdej opcji inwestycyjnej stanowi realizacja i eksploatacja inwestycji, 

której udział w całkowitej emisji wynosi 84-95%. 

Najkorzystniejszą opcją, ze względu na emisję CO2 jest wariant 2, z całkowitą emisją na poziomie 

7,13 mln Mg CO2. Jest to wartość o niespełna 4% mniejsza od emisji całkowitej w kolejnym pod względem 

emisji wariancie 3. Tym samym ze względu na emisję CO2 nie ma istotnych różnic pomiędzy rozpatrywa-

nymi wariantami. 
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11. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA JAKOŚĆ POWIETRZA 

Poniżej (w Rozdziale 11.1 oraz 11.3) pokazano stężenia pyłów zawieszonych  PM10 (średnioroczne i śred-

niodobowe) oraz PM2,5 (średnioroczne) określone w wyniku modelowania (modelem CALMET/CAL-

PUFF), w postaci: 

− tabel przedstawiających średnie stężenia z danego obszaru zabudowanego, znajdującego się 

w obszarze obliczeniowym; 

− graficznej, czyli map rozkładu stężeń (w postaci izolinii) w obszarze obliczeniowym. 

Liczby ujęte w tabelach to średnia z danego obszaru zabudowanego (np. z Trzcińca Dolnego), stąd w opisie 

wykonywanym na podstawie map rozkładu stężeń pyłów pojawiają się wyższe stężenia niż ujęte w tabe-

lach. 

Interpretując rozkład stężeń zanieczyszczeń należy wziąć pod uwagę, iż na terenie przemysłowym nie ob-

owiązują standardy jakości powietrza. Zgodnie ustawą POŚ z art. 144 ust. 2. „Eksploatacja instalacji po-

wodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wytwarzanie pól elektroma-

gnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standardów jakości środowi-

ska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny.” 

W Rozdziałach: 11.2 oraz 11.4 zamieszczono tabele ze stężeniami maksymalnymi, minimalnymi występu-

jącymi na danym obszarze, tzn. całej gminy Bogatynia, terenie przygranicznym Niemiec (znajdującym się 

w obszarze obliczeniowym) i terenie przygranicznym Czech oraz średnimi obszarowymi z wcześniej wy-

mienionych pól. Dane te pokazują jakie na danym terenie może być faktyczne maksymalne oddziaływanie 

Kopalni i emisji skumulowanej, a także jakie są rozpiętości pomiędzy stężeniami maksymalnymi i minimal-

nymi oraz jak dane wielkości stężeń mają się do poziomów dopuszczalnych. 

Obszar obliczeniowy i rozkład receptorów został pokazany w Rozdziale 22.7 Metody obliczenia emisji do 

powietrza atmosferycznego, Rysunek 262. Zagnieżdżone siatki meteorologiczne o rozdzielczości 1x1 km 

oraz 0,5x0,5 km. 

11.1. Oddziaływanie emisji z Kopalni Turów 

11.1.1. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r.  

Najwyższe średnie dobowe stężenia pyłu PM10 poza obszarem przemysłowym występują przy jego pół-

nocnej granicy i dochodzą do 40 µg/m³ (80% poziomu dopuszczalnego). Stężenia pyłu zawieszonego PM10 

24h, określone w wyniku modelowania, pochodzące z oddziaływania emisji z Kopalni w 2018 r., nie prze-

kroczyły poziomu dopuszczalnego na pobliskich osiedlach mieszkaniowych znajdujących się po stronie 

Polskiej, tj. w Trzcińcu i w Zatoniu (Tabela 98), osiągnęły wartość nieprzekraczającą 50% poziomu dopusz-

czalnego.  Stężenia 24h pyłu PM10 na pobliskich obszarach zabudowanych na terenie Niemiec nie prze-

kraczają 13% poziomu dopuszczalnego zaś po stronie Czech 4%.  

Graficznie sytuację w 2018 r. obrazują mapy przedstawione w dalszej części podrozdziału. 
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Tabela 98. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji z Kopalni w 2018 r. dla obszarów zabudo-
wanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych  

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 9,86 19,71 

PM10 - rok 3,61 9,02 

PM2,5 - rok 1,08 4,32 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 6,57 13,13 

PM10 - rok 2,21 5,54 

PM2,5 - rok 0,85 3,4 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 4,15 8,30 

PM10 - rok 1,43 3,56 

PM2,5 - rok 0,54 2,16 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 8,90 17,79 

PM10 - rok 3,21 8,02 

PM2,5 - rok 1,18 4,72 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 24,56 49,11 

PM10 - rok 9,39 23,47 

PM2,5 - rok 2,55 10,2 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,68 1,37 

PM10 - rok 0,21 0,51 

PM2,5 - rok 0,08 0,32 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 1,74 3,47 

PM10 - rok 0,53 1,33 

PM2,5 - rok 0,20 0,8 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 2,59 5,18 

PM10 - rok 0,90 2,26 

PM2,5 - rok 0,33 1,32 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 5,87 11,75 

PM10 - rok 2,29 5,72 

PM2,5 - rok 0,79 3,16 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 6,27 12,55 

PM10 - rok 2,32 5,81 

PM2,5 - rok 0,75 3,0 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 
Źródło: opracowanie własne  
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Rysunek 145 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji z Kopalni w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza terenem 

Kopalni na obszarze tuż przy jej północno-wschodniej granicy dochodziła do 36 dni. Jednak na większości 

obszaru wokół Kopalni nie przekraczała 10 dni. 

Rysunek 146 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10/24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji 
z Kopalni w 2018 r.  
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Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Średnie roczne stężenia pyłu PM10 w roku 2018 jedynie na niewielkim obszarze, na terenie Kopalni prze-

kraczają poziom 41 µg/m³. Natomiast wokół terenu przemysłowego stężenia średnie roczne pyłu zawie-

szonego PM10 są bardzo niskie – maksymalnie dochodzą do 10 µg/m³ co stanowi około 24 % poziomu 

dopuszczalnego. 

Rysunek 147 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10/rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 pochodzące z emisji z Kopalni w 2018 r. poza granicami 

obszaru przemysłowego były bardzo niskie i nie  przekraczały 10% poziomu dopuszczalnego wynoszącego 

25 µg/m³.  
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Rysunek 148. Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.1.2. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2020 r.  

Stężenia pyłów pochodzących z emisji z Kopalni, określone w wyniku modelowania dla roku prognozy 

2020 będą bardzo niskie i nie przekroczą w żadnym punkcie - zarówno na terenie Kopalni jak i poza jej 

granicami, odpowiednich poziomów dopuszczalnych.  

Tabela 99 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji z Kopalni w 2020 r. dla obszarów zabudo-
wanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 3,85 7,70 

PM10 - rok 1,38 3,46 

PM2,5 - rok 0,51 2,57 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 3,85 7,71 

PM10 - rok 1,21 3,03 

PM2,5 - rok 0,46 2,31 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 4,75 9,51 

PM10 - rok 1,61 4,03 

PM2,5 - rok 0,55 2,73 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 7,05 14,10 

PM10 - rok 2,24 5,59 

PM2,5 - rok 0,82 4,10 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 7,97 15,94 

PM10 - rok 3,28 8,19 

PM2,5 - rok 1,14 5,72 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,25 0,50 

PM10 - rok 0,09 0,22 

PM2,5 - rok 0,03 0,17 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 1,03 2,06 

PM10 - rok 0,33 0,83 

PM2,5 - rok 0,12 0,62 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 2,09 4,18 

PM10 - rok 0,67 1,67 

PM2,5 - rok 0,25 1,27 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 5,60 11,20 

PM10 - rok 2,17 5,41 

PM2,5 - rok 0,84 4,21 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 3,17 6,35 

PM10 - rok 1,18 2,95 

PM2,5 - rok 0,45 2,26 

*średnie z całego obszaru zabudowanego  

Źródło: opracowanie własne  

Maksymalne stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10 w 2020 r. poza obszarem Kopalni, przy 

granicy północno-wschodniej mogą dochodzić do 30 µg/m³ (60% poziomu dopuszczalnego). Poza grani-

cami Polski stężenia średnie dobowe pyłu PM10 będą niskie, na terenie przygranicznym Niemiec nie będą 

przekraczać 12% poziomu dopuszczalnego, a na terenie Czech około 3%. 

Rysunek 149 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji z Kopalni w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni na niewielkich obszarach tuż przy granicy północno-wschodniej i południowo-zachodniej może 

dochodzić do 10 dni. Jednak na większości obszaru wokół Kopalni nie będą występować dni ze stężeniem 

pyłu PM10 24h powyżej 50 µg/m³. 
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Rysunek 150 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji z Ko-
palni w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Maksymalne stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w 2020 r. na terenie Kopalni mogą docho-

dzić do 16 µg/m³. Oddziaływania rzędu około 10% rocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 można 

spodziewać się na obszarach zabudowanych położonych najbliżej obiektu (Zatonie). Poza granicami Polski 

stężenia średnie roczne pyłu PM10 będą bardzo niskie, na terenie przygranicznym Niemiec nie będą prze-

kraczać 6% poziomu dopuszczalnego, a na terenie Czech 1%. 
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Rysunek 151 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku prognozy 2020, pochodzące z emisji z Kopalni 

będą bardzo niskie i na terenie Kopalni nie będą przekraczać 8 µg/m³. Wartość ta stanowi 40% poziomu 

dopuszczalnego, dlatego też poza obszarem przedsięwzięcia wartość dopuszczalna nie zostanie przekro-

czona. Najwyższe stężenia pyłu PM2,5 na terenie zabudowanym, przy granicy Kopalni, mogą dochodzić 

do 6% poziomu dopuszczalnego (Zatonie). Na terenach przygranicznych prognozowane na rok 2020 stę-

żenia pyłu PM2,5 będą niskie: na terenie Niemiec nie będą przekraczały 5% poziomu dopuszczalnego (wy-

noszącego 20 µg/m³), a na terenie Czech 1%. 
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Rysunek 152 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.1.3. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2030 r.  

Stężenia pyłów pochodzących z emisji z Kopalni, określone w wyniku modelowania dla roku prognozy 

2030, będą bardzo niskie i nie przekroczą w żadnym punkcie zarówno na terenie Kopalni jak i poza jej gra-

nicami odpowiednich poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 100 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji z Kopalni w 2030 r. dla obszarów zabudo-
wanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 5,46 10,93 

PM10 - rok 2,25 5,63 

PM2,5 - rok 0,85 4,23 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 5,83 11,66 

PM10 - rok 2,12 5,30 

PM2,5 - rok 0,72 3,58 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 27,66 55,32 

PM10 - rok 11,58 28,95 

PM2,5 - rok 3,28 16,42 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 13,99 27,99 

PM10 - rok 4,83 12,08 

PM2,5 - rok 1,88 9,40 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 7,34 14,69 

PM10 - rok 3,18 7,95 

PM2,5 - rok 1,08 5,41 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,49 0,98 

PM10 - rok 0,18 0,45 

PM2,5 - rok 0,07 0,34 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 2,10 4,21 

PM10 - rok 0,75 1,87 

PM2,5 - rok 0,28 1,42 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 4,24 8,47 

PM10 - rok 1,43 3,57 

PM2,5 - rok 0,56 2,79 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 14,26 28,52 

PM10 - rok 6,15 15,38 

PM2,5 - rok 2,43 12,16 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 6,08 12,16 

PM10 - rok 2,56 6,40 

PM2,5 - rok 0,99 4,95 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne  

Maksymalne prognozowane stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10 w 2030 r., pochodzące 

z emisji z Kopalni, będą występować na terenie samej Kopalni (w jej południowej części) i mogą dochodzić 

do 50 µg/m³. Natomiast poza granicami obszaru przemysłowego jedynie przy południowej granicy stęże-

nia PM10 24h będą dochodzić do 60% poziomu dopuszczalnego. Na terenie najbliższych obszarów zabu-

dowanych po stronie polskiej maksymalnie stężenia średnie dobowe PM10 w Opolnie Zdroju mogą docho-

dzić do 56% poziomu dopuszczalnego, na pozostałych obszarach zamieszkanych będą znacznie niższe. 

Poza granicami Polski stężenia średnie dobowe pyłu PM10 nie będą przekraczać 30% poziomu dopuszczal-

nego na terenie Niemiec, a na terenie Czech będą bardzo niskie - maksymalnie do 5%. 

Rysunek 153 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji z Kopalni w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 
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Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni na niewielkich obszarach tuż przy granicy południowo-wschodniej i południowo-zachodniej może 

dochodzić do 10 dni, a na terenie Opolna Zdroju do 36. Jednak na większości obszaru wokół Kopalni nie 

będą występować dni ze stężeniem pyłu PM10 24h powyżej 50 µg/m³. 

Rysunek 154 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji z Ko-
palni w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Maksymalne stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w 2030 r. na terenie Kopalni mogą docho-

dzić do 24 µg/m³. Oddziaływania rzędu 30% rocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 można spo-

dziewać się na obszarze zabudowanym położonym najbliżej obiektu w Opolnie Zdroju. Na pozostałych 

obszarach zamieszkanych po stronie polskiej stężenia PM10 rok maksymalnie mogą dochodzić do 13%. 

Poza granicami Polski stężenia średnie roczne pyłu PM10 będą bardzo niskie, na terenie przygranicznym 

Niemiec (na obszarach zabudowanych) nie będą przekraczać 16% poziomu dopuszczalnego, a na terenie 

Czech 2%. 
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Rysunek 155 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku prognozy 2030, z emisji pochodzącej z Kopalni, 

będą bardzo niskie i nie przekroczą 8 µg/m³. Najwyższe stężenia, poza granicami obszaru przemysłowego 

mogą dochodzić do 17% poziomu dopuszczalnego na terenie Opolna Zdroju. Na terenach przygranicznych 

Niemiec prognozowane stężenia pyłu PM2,5 w 2030 r. nie będą przekraczać 13% poziomu dopuszczalnego 

na terenie Niemiec, a na terenie Czech będą jeszcze niższe, nie będą przekraczały 2%. 
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Rysunek 156 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.1.4. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2040 r.  

Stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10, pochodzącego z emisji z Kopalni, w roku prognozy 

2040 będą na terenie przemysłowym wyższe niż w 2030 r. i na niewielkim obszarze na terenie wyrobiska 

będą przekraczały wartość 51 µg/m³. Będzie to spowodowane skupieniem na mniejszym obszarze procesu 

eksploatacji i zwałowania, mimo mniejszej sumarycznej emisji. Jednak na najbliższym terenie zamieszka-

łym w Opolnie Zdroju stężenia pyłu PM10 będą znacznie niższe. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 i PM2,5 

będą w 2040 r. bardzo niskie i nie będą przekraczały odnośnych poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 101 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji z Kopalni w 2040 r. dla obszarów zabudo-
wanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 2,22 4,45 

PM10 - rok 0,95 2,37 

PM2,5 - rok 0,34 1,72 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 6,71 13,42 

PM10 - rok 2,32 5,81 

PM2,5 - rok 0,78 3,92 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 12,01 24,01 

PM10 - rok 5,25 13,12 

PM2,5 - rok 1,96 9,82 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 6,48 12,96 

PM10 - rok 2,33 5,83 

PM2,5 - rok 0,92 4,61 

Zatonie (PL) 
PM10 - 24h 36. maksimum 3,36 6,71 

PM10 - rok 1,57 3,93 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

PM2,5 - rok 0,52 2,61 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,36 0,73 

PM10 - rok 0,14 0,35 

PM2,5 - rok 0,05 0,27 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 1,68 3,36 

PM10 - rok 0,59 1,49 

PM2,5 - rok 0,24 1,18 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 2,02 4,05 

PM10 - rok 0,71 1,77 

PM2,5 - rok 0,28 1,39 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 4,02 8,05 

PM10 - rok 1,57 3,93 

PM2,5 - rok 0,61 3,07 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 2,05 4,10 

PM10 - rok 0,88 2,21 

PM2,5 - rok 0,33 1,67 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 

Na terenie najbliższych obszarów zabudowanych po stronie polskiej maksymalnie stężenia średnie do-

bowe PM10, w 2040 r., w Opolnie Zdroju mogą dochodzić do 24% poziomu dopuszczalnego, na pozosta-

łych obszarach zamieszkanych będą znacznie niższe. Poza granicami Polski stężenia średnie dobowe pyłu 

PM10 mogą dochodzić do około 8% poziomu dopuszczalnego na terenie Niemiec, a na terenie Czech będą 

bardzo niskie - maksymalnie do 4%. 

Rysunek 157 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji z Kopalni w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 
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Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni na niewielkim obszarze tuż przy granicy południowo-zachodniej może dochodzić do 10 dni. Jednak 

na większości obszaru wokół Kopalni nie będą występować dni ze stężeniem pyłu PM10 24h powyżej 

50 µg/m³.  

Rysunek 158 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji z Ko-
palni w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Maksymalne prognozowane stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w 2040 r., pochodzące 

z emisji z Kopalni będą bardzo niskie i nigdzie nie będą przekraczać poziomu dopuszczalnego. Na obsza-

rach zamieszkanych po stronie polskiej maksymalne stężenia średnioroczne PM10 mogą nieznacznie prze-

kraczać 5 µg/m³ (w Opolnie Zdroju). Poza granicami Polski stężenia średnie roczne pyłu PM10 w 2040 r. na 

terenie Niemiec nie będą przekraczać 4% poziomu dopuszczalnego, a na terenie Czech będą bardzo niskie 

maksymalnie do 2% poziomu dopuszczalnego. 
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Rysunek 159 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku prognozy 2040 będą niskie i jedynie na terenie 

przemysłowym mogą dochodzić do 15 µg/m³. Najwyższe stężenia pyłu PM2,5 na obszarze zabudowanym 

dochodzić mogą do 2 µg/m³, w Opolnie Zdroju. Na terenach przygranicznych Niemiec prognozowane stę-

żenia średnie roczne pyłu PM2,5 w 2040 r. nie będą przekraczać 1 µg/m³, a na terenie Czech będą jeszcze 

niższe, nie będą przekraczały 2% poziomu dopuszczalnego. 
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Rysunek 160 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.1.5. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2044 r. – zakończenie eksploatacji ko-
palni  

Stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5, określone w wyniku modelowania dla prognozowanego roku 

zakończenia eksploatacji Kopalni, tj. 2044, będą bardzo niskie i nie przekroczą w żadnym punkcie poza 

granicami obiektu odpowiednich poziomów dopuszczalnych.  

Tabela 102 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji z Kopalni w 2044 r.  dla obszarów zabudo-
wanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczyszcze-

nia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,93 1,87 

PM10 - rok 0,30 0,76 

PM2,5 - rok 0,09 0,45 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 4,31 8,61 

PM10 - rok 1,38 3,45 

PM2,5 - rok 0,50 2,48 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 15,50 31,00 

PM10 - rok 5,67 14,17 

PM2,5 - rok 2,23 11,14 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,64 1,28 

PM10 - rok 0,22 0,55 

PM2,5 - rok 0,08 0,38 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 1,72 3,44 

PM10 - rok 0,81 2,02 

PM2,5 - rok 0,22 1,10 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,11 0,22 

PM10 - rok 0,04 0,10 

PM2,5 - rok 0,01 0,07 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczyszcze-

nia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,22 0,44 

PM10 - rok 0,07 0,17 

PM2,5 - rok 0,03 0,13 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,23 0,46 

PM10 - rok 0,08 0,19 

PM2,5 - rok 0,03 0,13 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,53 1,05 

PM10 - rok 0,19 0,47 

PM2,5 - rok 0,06 0,31 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 0,54 1,07 

PM10 - rok 0,20 0,50 

PM2,5 - rok 0,06 0,32 
*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 

Stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10, pochodzące z emisji z Kopalni w 2044 r. nie będą prze-

kraczać poziomu dopuszczalnego i jedynie na niewielkim obszarze na terenie wyrobiska mogą dochodzić 

do 50 µg/m³. Poza obszarem przemysłowym jedynie w Opolnie Zdroju można spodziewać się stężeń śred-

nich dobowych pyłu PM10 dochodzących do 16 µg/m³. Na terenach zamieszkałych Niemiec stężenia pyłu 

PM10 24h nie będą przekraczać 1 µg/m³, czyli 2% poziomu dopuszczalnego, a na terenie Czech nie będą 

przekraczać 1%.  

Rysunek 161 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji z Kopalni w 2044 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni na niewielkim obszarze tuż przy granicy południowo-zachodniej może dochodzić do 10 dni. Jednak 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

388 
Bogatynia, lipiec 2019 

na większości obszaru wokół Kopalni nie będą występować dni ze stężeniem pyłu PM10 24h powyżej 

50 µg/m³.  

Rysunek 162 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji z Ko-
palni w 2044 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w roku zakończenia eksploatacji wyrobiska będą niskie 

i nie będą przekraczały 24 µg/m³ na terenie Kopalni. Maksymalne stężenia średnie roczne pyłu zawieszo-

nego PM10 poza docelowym obszarem Kopalni dochodzić będą do około 15% poziomu dopuszczalnego 

na terenie Opolna Zdroju. Na terenach zabudowanych poza granicami Polski można się spodziewać od-

działywania do 0,5% rocznego poziomu dopuszczalnego. 
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Rysunek 163 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2044 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Rozkład przestrzenny stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM2,5 jest podobny jak dla pyłu zawie-

szonego PM10. W żadnym punkcie opracowania stężenia pyłu PM2,5 w 2044 r. nie przekroczą poziomu 

dopuszczalnego. Poza granicami obiektu, na terenach zabudowanych po stronie polskiej będą dochodzić 

do 2,5 µg/m³, po stronie niemieckiej i czeskiej poniżej 0,5% poziomu dopuszczalnego. 
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Rysunek 164 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji z Kopalni w 2044 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.2. Podsumowanie oddziaływania Kopalni na jakość powietrza w latach 
2018-2044  

11.2.1. Oddziaływanie Kopalni na jakość powietrza w gminie Bogatynia 

Na terenie Polski (gminy Bogatynia) maksymalne stężenia zanieczyszczeń pyłowych (pyłu PM10 i PM2,5) 

pochodzące z emisji z Kopalni nie przekraczają (stan obecny) i nie będą przekraczać (prognozy na lata 

2020-44) odpowiednich poziomów dopuszczalnych poza terenem przemysłowym. Jedynym wyjątkiem 

jest stężenie pyłu PM10 24 h, którego wartość maksymalna  w roku 2018 przekroczyła poziom dopusz-

czalny. W latach prognozy 2020, 2030, 2040 stężenia pyłów wokół obszaru przemysłowego Kopalni (po-

chodzące z emisji z Kopalni) systematycznie maleją, a w roku zakończenia eksploatacji będą bardzo niskie 

i nie przekraczają w żadnym punkcie odpowiednich poziomów dopuszczalnych.  
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Tabela 103 Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń pochodzące z emisji z KWB Turów na terenie Polski (gmina 
Bogatynia) w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 
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 [%
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PM10 
24h 36. maksimum 

2018 

50,84 101,68 0,67 1,34 4,99 9,98 

rok 22,02 55,06 0,22 0,54 1,74 4,35 

PM2,5 rok 5,68 28,38 0,08 0,41 0,62 3,09 

PM10 
24h 36. maksimum 

2020 

28,84 57,68 0,25 0,49 2,90 5,80 

rok 11,62 29,05 0,09 0,21 1,00 2,50 

PM2,5 rok 4,63 23,13 0,03 0,16 0,38 1,91 

PM10 
24h 36. maksimum 

2030 

41,04 82,08 0,46 0,92 3,81 7,61 

rok 17,34 43,35 0,18 0,44 1,46 3,64 

PM2,5 rok 4,78 23,91 0,07 0,33 0,51 2,55 

PM10 
24h 36. maksimum 

2040 

24,43 48,86 0,30 0,59 3,01 6,02 

rok 8,75 21,87 0,10 0,25 1,15 2,86 

PM2,5 rok 3,46 17,28 0,04 0,19 0,41 2,04 

PM10 
24h 36. maksimum 

2044 

26,11 52,22 0,10 0,20 1,74 3,48 

rok 9,85 24,64 0,03 0,08 0,59 1,46 

PM2,5 rok 3,84 19,19 0,01 0,05 0,21 1,06 

Źródło: opracowanie własne 

11.2.2. Oddziaływanie Kopalni na jakość powietrza na terenach przygranicznych Repu-
bliki Czeskiej 

W 2018 r. poziomy dopuszczalne dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na terenie Czech nie zostały prze-

kroczone przez stężenia tych zanieczyszczeń pochodzące z całkowitej emisji z KWB Turów. Najwyższe 

wartości w stosunku do poziomów dopuszczalnych uzyskano dla dobowych stężeń pyłu PM10 i wyniosły 

one 7,5% poziomu dopuszczalnego na terenie Republiki Czeskiej.  

Tabela 104 Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń pochodzące z emisji z KWB Turów na terenie Czech w od-
niesieniu do poziomu dopuszczalnego 
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PM10 
24h 36. maksimum 

2018 

3,74 7,48 0,11 0,22 0,77 1,54 

rok 1,15 2,88 0,04 0,09 0,24 0,60 

PM2,5 rok 0,43 2,17 0,01 0,07 0,09 0,46 

PM10 
24h 36. maksimum 

2020 

3,18 6,35 0,04 0,09 0,37 0,74 

rok 1,05 2,63 0,01 0,03 0,12 0,29 

PM2,5 rok 0,37 1,86 0,00 0,02 0,04 0,22 

PM10 
24h 36. maksimum 

2030 

8,06 16,11 0,08 0,16 0,70 1,40 

rok 2,81 7,03 0,03 0,07 0,24 0,60 

PM2,5 rok 1,01 5,05 0,01 0,05 0,09 0,44 

PM10 24h 36. maksimum 2040 7,75 15,51 0,06 0,12 0,56 1,12 
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rok 2,94 7,36 0,02 0,05 0,19 0,48 

PM2,5 rok 1,18 5,88 0,01 0,04 0,07 0,37 

PM10 
24h 36. maksimum 

2044 

1,33 2,66 0,02 0,03 0,18 0,37 

rok 0,44 1,10 0,00 0,01 0,06 0,14 

PM2,5 rok 0,17 0,85 0,00 0,01 0,02 0,10 

Źródło: opracowanie własne 

W latach prognozy 2020, 2040 i zakończenia eksploatacji Kopalni maksymalne stężenia analizowanych 

pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na terenach przygranicznych Czech będą niskie i w żadnym miejscu nie 

będą przekraczały poziomów dopuszczalnych, biorąc również pod uwagę planowany niższy poziom do-

puszczalny dla pyłu PM2,5 – 20 µg/m³. 

W roku prognozy 2020 i 2030, w rejonach przygranicznych stężenia PM10 i PM2,5 mogą być nieco wyższe 

niż w 2018. Na terenie Czech maksymalne stężenie średnie dobowe pyłu PM10 będzie dochodzić do około  

16% poziomu dopuszczalnego. Natomiast stężenia średnie roczne pyłów PM10 i PM2,5 pochodzące z emi-

sji Kopalni w 2020 i 2030 r. będą niskie i nie będą przekraczać 8% odpowiednich poziomów dopuszczal-

nych. 

Zarówno dla stanu obecnego jak i dla lat prognozy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji z Ko-

palni na terenie przygranicznym Czech są i będą niższe niż na terenie przygranicznym Niemiec.  

Zarówno ze względu na surowiec (węgiel brunatny) jak i sposób wydobycia (poniżej poziomu gruntu) 

oraz działania minimalizujące stosowane przy magazynowaniu i transporcie urobku oddziaływanie Ko-

palni na jakość powietrza bardzo szybko maleje wraz z odległością od obiektu.  

Istotne oddziaływanie Kopalni na stężenia pyłów zawieszonych jest zauważalne w odległości maksymalnie 

1 km od wyrobiska. Oddziaływanie na obszarach zlokalizowanych dalej do obszaru wyrobiska (w odległości 

2 -2,5 km od jego granic) będzie niewielkie – w ww. odległości, na terenie Czech odnotowano stężenia 

średniodobowego pyłu PM10 wynoszące  <0,1% poziomu dopuszczalnego.   

11.2.3. Oddziaływanie Kopalni na jakość powietrza na terenach przygranicznych Repu-
bliki Niemieckiej 

Zarówno w roku 2018 jak i w latach prognozy 2020, 2040 i zakończenia eksploatacji Kopalni maksymalne 

stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 pochodzące z całkowitej emisji z KWB Turów na terenach 

przygranicznych Niemiec będą niskie i nie będą przekraczały poziomów dopuszczalnych, biorąc również 

pod uwagę planowany niższy poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 – 20 µg/m³. 
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Tabela 105 Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń pochodzące z emisji z KWB Turów na terenie Niemiec w od-
niesieniu do poziomów dopuszczalnych 
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PM10 
24h 36. maksimum 

2018 
 

9,84 19,69 0,08 0,15 1,01 2,02 

rok 3,95 9,87 0,02 0,06 0,33 0,82 

PM2,5 rok 1,22 6,10 0,01 0,05 0,12 0,58 

PM10 
24h 36. maksimum 

2020  

6,87 13,74 0,04 0,09 0,53 1,06 

rok 2,40 6,01 0,01 0,03 0,17 0,44 

PM2,5 rok 0,93 4,66 0,00 0,02 0,07 0,33 

PM10 
24h 36. maksimum 

2030  

17,20 34,40 0,09 0,17 1,05 2,09 

rok 7,08 17,71 0,02 0,06 0,37 0,92 

PM2,5 rok 2,81 14,06 0,01 0,04 0,14 0,71 

PM10 
24h 36. maksimum 

2040  

4,66 9,32 0,05 0,09 0,48 0,95 

rok 1,69 4,23 0,01 0,03 0,17 0,42 

PM2,5 rok 0,67 3,33 0,01 0,03 0,06 0,32 

PM10 
24h 36. maksimum 

2044  

0,77 1,54 0,01 0,02 0,11 0,21 

rok 0,32 0,80 0,00 0,01 0,03 0,08 

PM2,5 rok 0,10 0,50 0,00 0,01 0,01 0,06 

Źródło: opracowanie własne 

Prognoza na lata 2020-2044 wskazuje, iż maksymalne stężenia pyłów w rejonach przygranicznych wystą-

pią  w 2030,  jednak nawet dla stężenia średniodobowego pyłu PM10 będą maksymalnie dochodziły do 

35% poziomu dopuszczalnego. Oddziaływanie na obszarach zlokalizowanych dalej do obszaru wyrobiska 

(w odległości 2 -2,5 km od jego granic) będzie miało nieznaczny charakter – w ww. odległości, na terenie 

Niemiec odnotowano stężenia średniodobowego pyłu PM10 wynoszące  <0,1% poziomu dopuszczalnego.  

11.3. Oddziaływanie emisji skumulowanej 

11.3.1. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2018 r.  

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 24h z emisji skumulowanej, określone w wyniku modelowania, w mini-

malnym stopniu przekroczyły w 2018 r. poziom dopuszczalny (50 µg/m³) jedynie w pobliskiej miejscowości 

zlokalizowanych po stronie Polskiej, tj. w Bogatyni i na osiedlu Zatonie.  

Podobnie jak w przypadku stężeń pochodzących z emisji z Kopalni, najwyższe wartości stężenia pyłu PM10 

występują przy granicy z obszarem przemysłowym i szybko maleją wraz z odległością od źródła. Wynika 

to z szybkiej retencji zanieczyszczeń pyłowych, jaką charakteryzują się kopalnie odkrywkowe. Na terenie 

krajów ościennych średniodobowe stężenia pyłu PM10 przeważnie kształtowały się na poziomie 

do 30 µg/m³ na terenie Czech i do 37 µg/m³ (74% poziomu dopuszczalnego) na terenie Niemiec. 
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Tabela 106. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji skumulowanej w 2018 r. dla obszarów 
zabudowanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku do 

poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 46,70 93,39 

PM10 - rok 27,43 68,57 

PM2,5 - rok 19,18 95,91 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 50,06 100,12 

PM10 - rok 29,18 72,96 

PM2,5 - rok 20,81 83,24 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 39,13 78,27 

PM10 - rok 23,15 57,89 

PM2,5 - rok 17,39 86,97 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 39,56 79,11 

PM10 - rok 24,49 61,24 

PM2,5 - rok 17,78 88,92 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 57,69 115,38 

PM10 - rok 32,70 81,74 

PM2,5 - rok 19,27 96,35 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 28,69 57,38 

PM10 - rok 18,16 45,39 

PM2,5 - rok 13,77 68,87 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 30,91 61,83 

PM10 - rok 19,34 48,36 

PM2,5 - rok 14,89 74,46 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 31,88 63,76 

PM10 - rok 19,87 49,68 

PM2,5 - rok 15,59 77,93 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 35,39 70,77 

PM10 - rok 21,64 54,10 

PM2,5 - rok 16,08 80,40 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 36,57 73,14 

PM10 - rok 22,05 55,12 

PM2,5 - rok 16,34 81,70 
*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 165 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji skumulowanej w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni na terenie Bogatyni i Zatonia przekroczyła dopuszczalne 36 dni. Jednak na terenach przygranicz-

nych Niemiec nie doszło do przekroczeń -  w okolicy Zittau wartość ta doszła do 20, a dla pozostałych ob-

szarów  przygranicznych zarówno Niemiec jak i Czech nie dochodziła do 10 dni.  
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Rysunek 166 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji skumu-
lowanej w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Poziom dopuszczalny (40 µg/m³) stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10, w 2018 r., z emisji sku-

mulowanej, nie został przekroczony na terenach zabudowanych w gminie Bogatynia. Stężenia w obszarze 

przygranicznym na terenie Niemiec dochodziły do 55% poziomu dopuszczalnego, ale szybko obniżały się 

ze wzrostem odległości od Kopalni. Na terenie Czech stężenia średnioroczne pyłu PM10 z emisji skumulo-

wanej również były dość niskie i wyniosły maksymalnie ok. 20 µg/m³, czyli 50% poziomu dopuszczalnego. 
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Rysunek 167 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Poziom dopuszczalny (25 µg/m³) stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 nie został przekro-

czony na terenach zabudowanych zlokalizowanych w pobliżu Kopalni. W obszarze przygranicznym na te-

renie Niemiec stężenia PM2,5 dochodziły do 17 µg/m³. Na terenie Czech stężenia średnie roczne pyłu 

PM2,5 z emisji skumulowanej kształtowały się na poziomie poniżej 16 µg/m³.  
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Rysunek 168 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.3.2. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2020 r.  

Stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5 z emisji skumulowanej, określone w drodze modelowania 

matematycznego na 2020 r., wskazują, że wystąpią przekroczenia odnośnych poziomów dopuszczalnych 

w na terenie Bogatyni dla stężenia średniodobowego PM10 i średniorocznego PM2,5. Należy wyraźnie 

podkreślić, iż stężenie pyłu PM10 dość szybko spada wraz ze wzrostem odległości od Kopalni.  

Tabela 107 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji skumulowanej w 2020 r. dla obszarów 
zabudowanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku do 

poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 41,35 82,69 

PM10 - rok 24,61 61,52 

PM2,5 - rok 18,09 90,46 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 46,40 92,80 

PM10 - rok 27,44 68,59 

PM2,5 - rok 19,80 99,02 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 38,88 77,77 

PM10 - rok 22,89 57,22 

PM2,5 - rok 17,03 85,17 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 36,84 73,68 

PM10 - rok 22,78 56,96 

PM2,5 - rok 16,98 84,89 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 38,47 76,94 

PM10 - rok 25,09 62,73 

PM2,5 - rok 16,97 84,85 

Visnova (CZ) PM10 - 24h 36. maksimum 28,33 56,66 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku do 

poziomu dopuszczalnego [%] 

PM10 - rok 17,84 44,60 

PM2,5 - rok 13,57 67,83 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 30,48 60,96 

PM10 - rok 18,94 47,34 

PM2,5 - rok 14,64 73,21 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 31,24 62,48 

PM10 - rok 19,29 48,23 

PM2,5 - rok 15,26 76,31 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 34,00 67,99 

PM10 - rok 20,82 52,04 

PM2,5 - rok 15,74 78,70 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 33,80 67,61 

PM10 - rok 20,50 51,24 

PM2,5 - rok 15,73 78,66 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 

Wokół Kopalni (poza terenem Bogatyni) stężenia pyłu PM10 24 h pochodzące z emisji skumulowanej do-

chodzić mogą w 2020 r. do 40 µg/m³ (tj. 80% poziomu dopuszczalnego, również po stronie niemieckiej 

i czeskiej. Na terenach zamieszkałych po stronie niemieckiej maksymalne prognozowane stężenie tego 

zanieczyszczenia nie przekroczy 68% poziomu dopuszczalnego, a po stronie czeskiej 61%. 

Rysunek 169 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji skumulowanej w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni może w 2020 r. przekroczyć dopuszczalne 36 dni na terenie Bogatyni. Na pozostałym obszarze 
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wokół Kopalni po stronie polskiej będzie się wahała od 1 do 36 dni. Jednak na terenach przygranicznych 

zarówno Niemiec jak i Czech nie będzie przekraczała 10 dni.  

Rysunek 170 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji skumu-
lowanej w 2020 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Prognozuje się, że stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 z emisji skumulowanej w 2020 r. nie 

przekroczą w żadnym miejscu poziomu dopuszczalnego (40 µg/m³). Maksymalne stężenia średnioroczne 

pyłu zawieszonego PM10 w 2020 r. na terenach zamieszkałych po stronie polskiej mogą dochodzić do 70% 

poziomu dopuszczalnego. Poza granicami Polski stężenia średnie roczne pyłu PM10 będą niższe, na tere-

nie Niemiec nie powinny przekraczać 53% poziomu dopuszczalnego, a na terenie Czech 49%. 
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Rysunek 171 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Dla prognozowanych stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku prognozy 2020 przewi-

duje się wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego tego zanieczyszczenia na terenie Bogatyni, 

ze względu na planowane obniżenie w 2020 r. wartości tego poziomu do 20 µg/m³. Nie przewiduje się prze-

kroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 w obszarach mieszkalnych w Zatoniu i Trzcińcu oraz na te-

renie państw ościennych. W 2020 r. stężenia pyłu PM2,5 w obszarach przygranicznych po stronie Niemiec-

kiej nie powinny przekroczyć 16 µg/m³ (80% poziomu dopuszczalnego), a stężenia po stronie Czeskiej 

mogą osiągnąć maksymalnie 15 µg/m³ (ok. 75% poziomu dopuszczalnego).  
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Rysunek 172 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2020 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.3.3. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2030 r.  

Wyniki modelowania matematycznego stężeń z emisji skumulowanej pyłu PM10 i PM2,5 wskazują, 

iż w 2030 na terenie poza Kopalnią nie wystąpią przekroczenia odnośnych poziomów dopuszczalnych. 

Tabela 108 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji skumulowanej w 2030 r. dla obszarów 
zabudowanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 33,82 67,63 

PM10 - rok 21,43 53,57 

PM2,5 - rok 15,21 76,05 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 34,08 68,17 

PM10 - rok 22,48 56,21 

PM2,5 - rok 15,42 77,10 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 49,28 98,56 

PM10 - rok 29,49 73,72 

PM2,5 - rok 17,11 85,56 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 37,63 75,25 

PM10 - rok 23,02 57,54 

PM2,5 - rok 16,12 80,61 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 34,73 69,46 

PM10 - rok 23,69 59,22 

PM2,5 - rok 15,68 78,41 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 26,38 52,77 

PM10 - rok 16,85 42,13 

PM2,5 - rok 12,76 63,82 

Gródek n. Nysą (CZ) PM10 - 24h 36. maksimum 29,20 58,41 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

PM10 - rok 18,33 45,83 

PM2,5 - rok 14,00 69,98 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 30,17 60,33 

PM10 - rok 18,76 46,90 

PM2,5 - rok 14,52 72,61 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 38,89 77,78 

PM10 - rok 23,62 59,04 

PM2,5 - rok 16,36 81,81 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 32,91 65,83 

PM10 - rok 20,26 50,64 

PM2,5 - rok 14,97 74,85 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 

Maksymalne średnie dobowe stężenia pyłu PM10 nie przekraczające 50 µg/m³ (poza obszarem przemysło-

wym) mogą wystąpić w 2030 r. na terenie Opolna Zdroju. W rejonie przygranicznym po stronie niemiec-

kiej, maksymalne stężenia mogą dochodzić do 78% poziomu dopuszczalnego, a po stronie Czeskiej stęże-

nia średnie dobowe pyłu PM10 będą osiągać poziom poniżej 30 µg/m³.  

Rysunek 173 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji skumulowanej w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni może wystąpić w 2030 r. na granicy polsko-niemieckiej oraz przy wschodniej granicy Kopalni i do-

chodzić do 20. Na pozostałym obszarze wokół Kopalni po stronie polskiej jak i na terenach przygranicznych 

Niemiec i Czech nie będzie przekraczała 10 dni. 
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Rysunek 174 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji skumu-
lowanej w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Maksymalne prognozowane stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w 2030 r. będą dość niskie. 

Prognoza nigdzie nie przewiduje przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 rok. Na obszarach za-

budowanych po stronie polskiej stężenia PM10 rok mogą dochodzić do 74% poziomu dopuszczalnego. 

W rejonie przygranicznym po stronie Niemieckiej stężenia średnie roczne pyłu PM10, w roku 2030, mogą 

dochodzić do około 59% poziomu dopuszczalnego, jednak będą szybko obniżać się wraz z odległością od 

Kopalni. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 po stronie Czeskiej nie będą osiągać 46% poziomu dopuszczal-

nego. 
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Rysunek 175 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku prognozy 2030 nie będą przekraczać poziomu 

dopuszczalnego (20 µg/m³) poza granicami obszaru przemysłowego. Najwyższe stężenia będą występo-

wać do 1 km wokół Kopalni. Na najbliższych obszarach zabudowanych na terenie Niemiec prognoza prze-

widuje, że stężenia PM2,5 mogą dochodzić do ok. 80% poziomu dopuszczalnego, a na terenie Czech 

do około 70% tego poziomu.  
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Rysunek 176 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2030 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.3.4. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2040 r.  

Prognozowane na rok 2040 stężenia pyłów PM10 i PM2,5 z emisji skumulowanej nigdzie poza obszarem 

przemysłowym nie będą przekraczać odnośnych poziomów dopuszczalnych. Stężenia średnie dobowe 

z emisji skumulowanej pyłu zawieszonego PM10 w roku prognozy 2040 będą nieznacznie niższe niż 

w 2030 r., a zasięg stężeń dochodzących do 40 µg/m³ zawęzi się od strony zachodniej do obszaru przemy-

słowego.  

Tabela 109 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji skumulowanej w 2040 r. dla obszarów 
zabudowanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Trzciniec Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 30,14 60,28 

PM10 - rok 19,20 48,00 

PM2,5 - rok 14,08 70,39 

Bogatynia (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 34,52 69,03 

PM10 - rok 22,42 56,05 

PM2,5 - rok 15,05 75,23 

Opolno Zdrój (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 34,82 69,65 

PM10 - rok 22,57 56,42 

PM2,5 - rok 15,24 76,21 

Sieniawka (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 30,74 61,48 

PM10 - rok 19,75 49,37 

PM2,5 - rok 14,56 72,79 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. maksimum 30,25 60,51 

PM10 - rok 20,53 51,32 

PM2,5 - rok 14,33 71,64 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczysz-

czenia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku 

do poziomu dopuszczalnego [%] 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 25,28 50,56 

PM10 - rok 16,07 40,17 

PM2,5 - rok 12,19 60,93 

Gródek n. Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. maksimum 27,83 55,67 

PM10 - rok 17,40 43,49 

PM2,5 - rok 13,34 66,71 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 27,49 54,98 

PM10 - rok 17,25 43,11 

PM2,5 - rok 13,62 68,11 

Drausendorf (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 28,82 57,63 

PM10 - rok 18,16 45,40 

PM2,5 - rok 13,90 69,50 

Hirschfelde (DE) 

PM10 - 24h 36. maksimum 28,14 56,27 

PM10 - rok 17,67 44,18 

PM2,5 - rok 13,67 68,33 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 

Na obszarach zabudowanych po stronie polskiej stężenia średniodobowe pyłu PM10 nie będą przekraczać 

70% poziomu dopuszczalnego. Na terenach państw ościennych nie będą występowały stężenia ponadnor-

matywne. W najbliższych Kopalni miejscowościach po stronie niemieckiej stężenia średniodobowe pyłu 

PM10 mogą osiągnąć maksymalnie 29 µg/m³ (58% poziomu dopuszczalnego). Stężenia średnie dobowe 

pyłu PM10 na terenach zabudowanych Czech mogą osiągnąć maksymalnie 28 µg/m³ (56% poziomu do-

puszczalnego). 

Rysunek 177 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji skumulowanej w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 
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Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni (w odległości do 2 km) może w 2040 r. dochodzić do 10. Jedynie po stronie polskiej na terenie 

Bogatyni może być wyższa i dochodzić do 20 dni. 

Rysunek 178 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji skumu-
lowanej w 2040 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Wyniki modelowania dla roku prognozy 2040 (Rysunek 179) wskazują, że stężenia średnie roczne z emisji 

skumulowanej pyłu zawieszonego PM10 wokół Kopalni będą niskie. Stężenia, do 70% poziomu dopusz-

czalnego, mogą występować jedynie na terenie Bogatyni i Opolna Zdrój (poza terenem zabudowanym). 

Na pozostałych terenach, w tym na obszarach zabudowanych po stronie polskiej nie powinny przekraczać 

50-51% poziomu dopuszczalnego. Na terenie Niemiec oraz Czech stężenia średnioroczne pyłu PM10 mogą 

osiągnąć maksymalnie ok. 18 µg/m³ (45% poziomu dopuszczalnego).  
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Rysunek 179 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 dla roku prognozy 2040 będą znacznie niższe i będą 

miały dużo mniejszy zasięg niż dla roku 2030 r. W obszarach przygranicznych stężenia średnioroczne pyłu 

PM2,5 będą osiągać niskie wartości – zarówno po stronie niemieckiej, jak i czeskiej mogą osiągnąć maksy-

malnie ok. 14 µg/m³ (70% poziomu dopuszczalnego). 
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Rysunek 180 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2040 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

11.3.5. Stężenia zanieczyszczeń w powietrzu w 2044 r. – zakończenie eksploatacji Ko-
palni  

Stężenia średnie dobowe pyłu zawieszonego PM10 z emisji skumulowanej w 2044 r. nie będą przekraczać 

poziomu dopuszczalnego na terenach poza obszarem Kopalni. Prognozowane stężenia średnioroczne za-

równo pyłu PM10 jak i PM2,5 będą bardzo niskie. 

Tabela 110 Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji skumulowanej w 2044 r. dla obszarów 
zabudowanych, w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczyszcze-

nia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku do poziomu 

dopuszczalnego [%] 

Trzciniec 
Dolny (PL) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

27,75 55,51 

PM10 - rok 17,70 44,24 

PM2,5 - rok 13,12 65,61 

Bogatynia 
(PL) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

31,39 62,78 

PM10 - rok 20,63 51,56 

PM2,5 - rok 14,06 70,31 

Opolno Zdrój 
(PL) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

36,13 72,25 

PM10 - rok 22,15 55,38 

PM2,5 - rok 14,82 74,12 

Sieniawka 
(PL) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

26,52 53,05 

PM10 - rok 16,74 41,84 

PM2,5 - rok 12,98 64,92 

Zatonie (PL) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

28,19 56,37 

PM10 - rok 18,91 47,27 
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Miejscowość 
Zanieczyszczenie 

i uśrednienie 
Stężenie zanieczyszcze-

nia [µg/m³]* 
Stężenie zanieczyszczenia w stosunku do poziomu 

dopuszczalnego [%] 

PM2,5 - rok 13,33 66,66 

Visnova (CZ) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

23,84 47,68 

PM10 - rok 15,11 37,77 

PM2,5 - rok 11,49 57,43 

Gródek n. 
Nysą (CZ) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

25,79 51,57 

PM10 - rok 15,96 39,90 

PM2,5 - rok 12,42 62,09 

Żytawa (DE) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

25,14 50,28 

PM10 - rok 15,73 39,32 

PM2,5 - rok 12,64 63,22 

Drausendorf 
(DE) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

25,09 50,17 

PM10 - rok 15,90 39,75 

PM2,5 - rok 12,63 63,15 

Hirschfelde 
(DE) 

PM10 - 24h 36. 
maksimum 

25,65 51,29 

PM10 - rok 16,11 40,28 

PM2,5 - rok 12,68 63,41 

*średnie z całego obszaru zabudowanego 

Źródło: opracowanie własne 

Na obszarach zabudowanych po stronie polskiej stężenia średniodobowe pyłu PM10 nie będą przekraczać 

60% poziomu dopuszczalnego, jedynie w Opolnie Zdroju mogą być wyższe – nieco ponad 70% tego po-

ziomu. W miejscowościach przygranicznych, po stronie niemieckiej i czeskiej stężenia średniodobowe pyłu 

PM10 będą osiągały maksymalnie ok. 26 µg/m³ (52% poziomu dopuszczalnego. 

Rysunek 181 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 24h (max 36) pochodzącej z emisji skumulowanej w 2044 r.  

 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

412 
Bogatynia, lipiec 2019 

Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Liczba dni z przekroczeniem 50 µg/m³ stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 poza obszarem 

Kopalni (w odległości do 2 km) może po stronie polskiej w 2044 r. dochodzić generalnie do 10. Natomiast 

po stronie niemieckiej i czeskiej nie prognozuje się wystąpienia dni ze stężeniem średnim dobowym pyłu 

powyżej 50 µg/m³. 

Rysunek 182 Liczba dni ze stężeniem pyłu zawieszonego PM10 24h powyżej 50 µg/m³ pochodzącego z emisji skumu-
lowanej w 2040 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 w roku zakończenia eksploatacji nigdzie nie będą prze-

kraczały poziomu dopuszczalnego. Po stronie polskiej jedynie w Opolnie Zdroju stężenia PM10 rok mogą 

dojść do 56% poziomu dopuszczalnego, natomiast w pozostałych miejscowościach wokół Kopalni będą 

niższe. Na terenie Niemiec i Czech stężenia pyłu PM10 rok, na obszarach zabudowanych mogą wynieść 

maksymalnie ok. 16 µg/m³ (40% poziomu dopuszczalnego). 
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Rysunek 183 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM10 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2044 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 

W roku prognozy 2044 stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM2,5 wokół Kopalni będą bardzo zbli-

żone, maksymalnie będą osiągać do 14 µg/m³ na obszarze Polski i do 13 µg/m³ na obszarze Niemiec i Czech. 

Rysunek 184 Rozkład imisji pyłu zawieszonego PM2,5 rok pochodzącej z emisji skumulowanej w 2044 r. 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład Open Street Map 
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11.4. Podsumowanie oddziaływania skumulowanego Kopalni i innych źró-
deł z gminy Bogatynia na jakość powietrza w latach 2018-2044  

11.4.1. Oddziaływanie skumulowane na jakość powietrza w gminie Bogatynia 

Na terenie Polski (gminy Bogatynia) maksymalne stężenia zanieczyszczeń pyłowych (pyłu PM10 i PM2,5) 

pochodzące z emisji skumulowanej, przekraczające odpowiednie poziomy dopuszczalne wystąpiły 

w 2018  r. na leżących blisko granicy z Kopalnią terenach mieszkaniowych. W 2018 r. stwierdzono wystą-

pienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 24h w Bogatyni oraz na osiedlach Trzciniec Dolny 

i Zatonie natomiast PM10 rok i pyłu PM2,5 rok wyłącznie na osiedlu Zatonie. W roku 2020 przewiduje się 

wystąpienie przekroczeń średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego pyłu 

PM2,5 na terenach mieszkaniowych w Bogatyni. Spośród analizowanych rodzajów zanieczyszczeń w roku 

2030 przewiduje wystąpienie przekroczeń poziomu dopuszczalnego tylko w odniesieniu do  pyłu PM10 

24h. W pozostałych latach analiz (2040-44) nie wystąpią przekroczenia poziomów dopuszczalnych żad-

nego z analizowanych typów zanieczyszczeń. Wysokie stężenia pyłów występujące przy granicy z Kopal-

nią, szybko maleją wraz z odległością od wyrobiska.  

Tabela 111 Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń pochodzące z emisji skumulowanej na terenie Polski 
(gmina Bogatynia) w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych w latach 2018-2044 

S
u

b
st

an
cj

a 

Uśrednienie Rok 

Maksymalne  Minimalne  Średnie  

S
tę

że
n

ie
 

[µ
g

/m
³]

 

S
tę

że
n

ie
 w

 s
to

-
su

n
ku

 d
o

 p
o

-
zi

o
m

u
 d

o
p

u
sz

-
cz

al
n

eg
o

 
 [%

] 

S
tę

że
n

ie
 

[µ
g

/m
³]

 

S
tę

że
n

ie
 w

 s
to

-
su

n
ku

 d
o

 p
o

-
zi

o
m

u
 d

o
p

u
sz

-
cz

al
n

eg
o

 [%
] 

S
tę

że
n

ie
 

[µ
g

/m
³]

 

S
tę

że
n

ie
 w

 s
to

-
su

n
ku

 d
o

 p
o

-
zi

o
m

u
 d

o
p

u
sz

-
cz

al
n

eg
o

 
 [%
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PM10 
24h 36. maksimum 

2018 

328,81 657,62 27,14 54,27 38,57 77,14 

rok 138,65 346,61 17,41 43,53 23,29 58,21 

PM2,5 rok 62,16 248,64 13,67 54,68 16,88 67,52 

PM10 
24h 36. maksimum 

2020 

66,20 132,41 26,69 53,38 33,37 66,73 

rok 32,52 81,29 17,08 42,69 21,00 52,50 

PM2,5 rok 23,21 116,05 13,45 67,26 15,86 79,29 

PM10 
24h 36. maksimum 

2030 

61,01 122,03 25,44 50,88 29,75 59,51 

rok 34,66 86,65 16,20 40,50 19,33 48,33 

PM2,5 rok 18,38 91,91 12,75 63,77 14,28 71,42 

PM10 
24h 36. maksimum 

2040 

46,33 92,66 24,29 48,57 28,08 56,17 

rok 26,71 66,79 15,44 38,59 18,18 45,46 

PM2,5 rok 16,65 83,26 12,18 60,89 13,57 67,84 

PM10 
24h 36. maksimum 

2044 

46,32 92,64 22,85 45,70 25,99 51,97 

rok 27,29 68,23 14,51 36,27 16,77 41,92 

PM2,5 rok 16,77 83,85 11,48 57,39 12,68 63,39 
Źródło: opracowanie własne 
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11.4.2. Oddziaływanie skumulowane na jakość powietrza na terenach przygranicznych 
Republiki Czeskiej 

W 2018 r. na terenie przygranicznym Czech stężenia z emisji skumulowanej były niższe niż na terenie przy-

granicznym Niemiec i osiągnęły maksymalnie 69% poziomu dopuszczalnego PM10 24h, 55% poziomu do-

puszczalnego PM10 rok oraz 84% poziomu dopuszczalnego PM2,5 rok.  

Tabela 112 Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń pochodzące z emisji skumulowanej na terenie Czech w od-
niesieniu do poziomu dopuszczalnego w latach 2018-2044 
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PM10 
24h 36. maksimum 

2018 

34,27 68,55 24,77 49,54 27,99 55,98 

rok 21,94 54,84 15,60 38,99 17,61 44,02 

PM2,5 rok 16,75 67,0 12,62 50,48 13,74 54,96 

PM10 
24h 36. maksimum 

2020 

33,62 67,24 24,49 48,99 27,55 55,11 

rok 21,44 53,59 15,43 38,57 17,31 43,29 

PM2,5 rok 16,36 81,81 12,49 62,46 13,55 67,75 

PM10 
24h 36. maksimum 

2030 

31,57 63,15 23,46 46,92 26,33 52,66 

rok 19,99 49,99 14,81 37,02 16,57 41,43 

PM2,5 rok 14,73 73,64 11,98 59,92 12,91 64,56 

PM10 
24h 36. maksimum 

2040 

30,31 60,61 22,47 44,95 25,14 50,28 

rok 19,52 48,80 14,14 35,36 15,79 39,48 

PM2,5 rok 14,29 71,43 11,45 57,25 12,33 61,64 

PM10 
24h 36. maksimum 

2044 

26,22 52,44 21,24 42,48 23,63 47,27 

rok 16,46 41,15 13,35 33,38 14,80 37,01 

PM2,5 rok 12,64 63,20 10,82 54,08 11,61 58,03 
Źródło: opracowanie własne 

W latach prognozy 2020, 2030, 2040 i zakończenia eksploatacji Kopalni maksymalne stężenia pyłów za-

wieszonych PM10 i PM2,5 na terenach przygranicznych Czech będą znacznie niższe niż w 2018 r. i w żad-

nym miejscu nie będą przekraczały poziomów dopuszczalnych, biorąc również pod uwagę planowany niż-

szy poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 – 20 µg/m³. 

Zarówno dla stanu obecnego jak i dla lat prognozy stężenia pyłów PM10 i PM2,5 pochodzące z emisji sku-

mulowanej na terenie przygranicznym Czech będą niższe niż na terenie przygranicznym Niemiec.  

Zarówno ze względu na surowiec (węgiel brunatny) jak i sposób wydobycia (poniżej poziomu gruntu) oraz 

działania minimalizujące stosowane przy magazynowaniu i transporcie urobku oddziaływanie głównego 

źródła – Kopalni - na jakość powietrza bardzo szybko maleje wraz z odległością od obiektu. Źródła emisji 

skumulowanej z terenu gminy Bogatynia nie mają istotnego oddziaływania transgranicznego po stronie 

czeskiej. Stwierdzone wyższe stężenia pyłów występujące w bezpośrednim otoczeniu KWB Turów szybko 

obniżają się wraz z odległością od źródła. Biorąc pod uwagę powyższe oraz  przeważające kierunki wiatrów 

z południowego zachodu jak i ukształtowanie terenu, przygraniczne obszary w Czechach nie są zagrożone 

ponadnormatywnymi stężeniami związanymi z działalnością Kopalni oraz z innymi źródłami na terenie 

gminy Bogatynia. Nie przewiduje się takich zagrożeń w  przyszłości.  
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11.4.3. Oddziaływanie skumulowane na jakość powietrza na terenach przygranicznych 
Republiki Niemieckiej 

W 2018 r. na terenie Niemiec nie zostały przekroczone odpowiednie poziomy dopuszczalne dla stężeń 

(średniodobowych jak i średniorocznych) pyłu zawieszonego PM10 (z emisji skumulowanej), oraz średnio-

rocznych pyłu PM2,5. Maksymalne stężenia osiągnęły 82% poziomu dopuszczalnego dla PM10 24h, 60,5% 

dla PM10 rok i 86,5% dla PM2,5 rok.  

W latach prognozy 2020, 2030, 2040 i zakończenia eksploatacji Kopalni maksymalne stężenia pyłów za-

wieszonych PM10 i PM2,5 na terenach przygranicznych Niemiec będą znacznie niższe niż w roku 2018 

i w żadnym miejscu nie będą przekraczały poziomów dopuszczalnych, biorąc również pod uwagę plano-

wany niższy poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 – 20 µg/m³. 

Źródła z emisji skumulowanej na terenie gminy Bogatynia nie mają istotnego oddziaływanie transgranicz-

nego. Stężenia pyłów  szybko obniżają się wraz z odległością od źródła (KWB Turów). 

Tabela 113 Stężenia dla poszczególnych zanieczyszczeń pochodzące z emisji skumulowanej na terenie Niemiec 
w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych w latach 2018-2044 
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PM10 
24h 36. maksimum 

2018 

40,90 81,79 27,22 54,45 29,34 58,68 

rok 24,20 60,50 16,71 41,79 18,07 45,18 

PM2,5 rok 17,29 69,16 13,71 54,84 14,52 58,08 

PM10 
24h 36. maksimum 

2020 

35,74 71,48 26,95 53,90 28,57 57,14 

rok 21,80 54,49 16,53 41,32 17,68 44,19 

PM2,5 rok 16,70 83,52 13,56 67,81 14,28 71,42 

PM10 
24h 36. maksimum 

2030 

41,21 82,43 25,86 51,72 27,34 54,69 

rok 24,60 61,51 15,84 39,59 16,95 42,36 

PM2,5 rok 16,81 84,05 12,99 64,94 13,61 68,05 

PM10 
24h 36. maksimum 

2040 

29,68 59,37 24,62 49,24 25,65 51,29 

rok 18,89 47,21 15,15 37,87 15,99 39,97 

PM2,5 rok 14,36 71,78 12,43 62,15 12,94 64,68 

PM10 
24h 36. maksimum 

2044 

26,65 53,30 23,22 46,45 24,03 48,05 

rok 16,67 41,67 14,31 35,77 14,99 37,48 

PM2,5 rok 13,09 65,47 11,74 58,72 12,18 60,90 

Źródło: opracowanie własne 
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12. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA ZMIANY KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki analiz dotyczących: oddziaływania Kopalni na klimat aku-

stycznych w poszczególnych horyzontach czasowych oraz oddziaływania skumulowanego uzyskane 

w modelu Cadna A 4.4. Przyjęte założenia oraz opis metodyki zawarto w Rozdziale 22.8, wskazano w nim 

także istniejące i możliwe do zastosowania środki minimalizujące oddziaływanie hałasu. 

12.1. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni na środowisko – stan 
wyjściowy na 2020 rok 

Korzystając ze skalibrowanego, cyfrowego modelu komputerowego, wykonanego w programie Cadna_A, 

wersja 4.4 – moduł do obliczeń poziomu dźwięku A hałasu emitowanego przez zakłady przemysłowe 

do środowiska, zgodnie z obowiązującą w Polsce metodyką obliczeniową rozprzestrzeniania hałasu (PN 

ISO 9613-2) z wykorzystaniem cyfrowego modelu terenu i bazy danych obiektów topograficznych, pozy-

skanych na potrzeby realizacji przedmiotowej analizy z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warsza-

wie oraz modelu terenu odkrywki i zwałowisk, udostępnionych przez Kopalnię, przeprowadzono oblicze-

nia rozprzestrzeniania się hałasu generowanego przez pracujące na terenie Kopalni urządzenia do 38 punk-

tów kontrolnych, zlokalizowanych na wysokości 4 m ponad poziomem terenu oraz w siatce receptorów 

na wysokości 4 m ponad poziomem terenu, o kroku 4m. Efektem tych obliczeń były wartości równoważ-

nego poziomu dźwięku A, emitowanego w porze dziennej i nocnej z terenu Kopalni do wytypowanych 

punktów kontrolnych oraz powstała mapa akustyczna rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu Kopalni, 

również dla pory dziennej i nocnej odrębnie. 

Do obliczeń przyjęto następujący scenariusz warunków pracy Kopalni: 

− Praca czterech ciągów zwałowych, gdzie nadkład urabiany będzie ośmioma koparkami, transpor-

towany ośmioma ciągami przenośników poziomowych i przenośników V pochylni do węzła i zwa-

łowany czterema zwałowarkami, na które nadkład zostanie dostarczony czterema ciągami prze-

nośników zwałowych. Koparka K-26 może pracować naprzemiennie na zwałowarkę Z-45 lub Z-

46. Zwałowarka Z-49 pracować będzie natomiast na południowo-zachodnim zwałowisku ze-

wnętrznym. 

− Praca trzech ciągów węglowych, gdzie węgiel urabiany będzie na złożu dwiema koparkami. Jeden 

ciąg przekazywał będzie węgiel wprost do elektrowni, drugi natomiast na zasobnik węgla nr 2. 

Trzeci ciąg węglowy obejmuje natomiast pobór węgla z zasobnika węglowego nr 2 i transport po-

przez układ przenośników TZ i TW do elektrowni. 

Należy nadmienić, że w porze nocnej nie będzie pracowała zwałowarka Z-49 na południowo-zachodnim 

zwałowisku wewnętrznym oraz związane z nią ciągi przenośników zwałowych jak również pracujące dla jej 

zabezpieczenia koparki K-9 i K-15. 

Realny czas pracy maszyn górniczych i ciągów transportowych na układach ciągów zwałowych wynosi 

w porze dziennej 6 godzin na 8 godzin czasu odniesienia. Pozostały czas to występujące postoje technolo-

giczne, okres postoju i uruchamiania ciągów na przełomach zmian czy doraźne stany awaryjne, występu-

jące na liniach transportowych. W okresie nocnym minimalny czas pracy maszyn roboczych i ciągów trans-

portowych jest równy czasowi odniesienia. 
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Poziom hałasu emitowanego z terenu KWB Turów występującego w jej otoczeniu do 2020 roku będzie 

ulegał zmianom ze względu na przemieszczanie się frontu robót górniczych oraz realizację planowanych 

działań służących ograniczeniu emisji hałasu do środowiska. Znaczącą zmianą technologiczną, w znaczący 

sposób ograniczającą emisję hałasu będzie likwidacja IV pochylni. 

Na terenach położonych po północnej i wschodniej stronie KWB Turów dominującymi źródłami hałasu, 

decydującymi o jakości stanu środowiska akustycznego są: zasobnik węglowy nr 2 oraz stały układ prze-

nośników transportu nadkładu i węgla. Działania podjęte w celu ograniczenia poziomu emisji hałasu za-

sobnika węglowego i przenośników zbiorczych będą w istotny sposób wpływać pozytywnie na wypadkowy 

poziom hałasu emitowany z Kopalni na tereny podlegające ochronie akustycznej. Zmiany układu transpor-

towego w wyrobisku i poza nim, wynikające z postępu robót górniczych będą miały zdecydowanie mniej-

sze znaczenie w kształtowaniu jakości klimatu akustycznego. 

Na terenach zlokalizowanych po południowo-wschodniej stronie wyrobiska, w miejscowości Opolno-

Zdrój, na sumaryczny poziom hałasu KWB Turów wpływa zarówno układ transportu zbiorczego, zwłaszcza 

układ przenośników V pochylni jak i hałas emitowany przez maszyny górnicze i przenośniki poziomowe, 

zlokalizowane przede wszystkim na górnych poziomach odkrywki. Ponieważ odkrywka postępuje w kie-

runku Opolna-Zdroju, pochłaniając częściowo tereny tej miejscowości, zabudowania zlokalizowane w po-

tencjalnym zasięgu oddziaływania hałasu Kopalni zostały wykupione lub są przewidywane do wykupienia 

zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ocena dotyczy poziomów hałasu występującego na terenach za-

budowanych nie przewidywanych do wykupienia. 

Na terenach przygranicznych po południowej i zachodniej stronie KWB Turów o stanie środowiska aku-

stycznego decyduje hałas emitowany z terenu wyrobiska – hałas maszyn górniczych oraz hałas przenośni-

ków poziomowych transportujących urobek z koparek i transportujących nakład do zwałowarek. Szcze-

gólnie oddziaływuje ciąg przenośników C1.x i C2.x, prowadzący nadkład do zwałowarki Z-49 oraz sama 

zwałowarka pracująca w południowo-zachodnim rejonie wyrobiska. Poziom hałasu na tych terenach zmie-

niać się będzie przede wszystkim wraz z postępem robót realizowanych przez zwałowarkę Z-49, która 

ze względu na bliskość granicy państwa pracować będzie wraz ze swoim układem zasilania wyłącznie w 

porze dziennej. Zdecydowanie mniejsze znaczenie w kształtowaniu jakości klimat akustycznego tego re-

jonu mają pozostałe maszyny górnicze i ciągi transportowe, pracujące w odkrywce. 

Ponieważ zwałowarka Z-48 zostanie przeprowadzona z wysokich pięter zwałowania w zachodniej części 

odkrywki na niskie poziomy w części wschodniej, oddziaływanie Kopalni na tereny poza granicami Pań-

stwa (obszar Republiki Federalnej Niemiec – miejscowość Drausendorf) będzie nieznaczące. 

Ocena przedstawiona w dalszej części rozdziału sformułowana została na podstawie analiz akustycznych 

dla stanu prognozowanego na 2020 rok po zrealizowaniu planowanych i wymaganych działań w zakresie 

ograniczenia emisji hałasu emitowanego z terenu KWB Turów, wskazanych w Rozdziale 12.1.3. 

12.1.1. Oddziaływanie Kopalni w porze dziennej 

Przeprowadzona analiza akustycznego oddziaływania na środowisko KWB Turów dla układu pracy, prze-

widywanego na 2020 rok wykazała, że Kopalnia przy założeniu maksymalnego obciążenia (praca ośmiu 

koparek nadkładowych i czterech zwałowarek oraz praca dwóch koparek węglowych oraz układu trans-

portu węgla bezpośrednio do Elektrowni oraz do zasobnika węgla nr 2 a także poboru węgla z zasobnika) 

wykazała, że na terenach podlegających ochronie akustycznej, niezależnie od warunków pracy Kopalni 
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spełnione będą wymagania w zakresie obowiązujących wartości dopuszczalnych równoważnego poziomu 

hałasu. 

Prognozowany poziom hałasu występującego na terenach zabudowy mieszkaniowej w najbliższym oto-

czeniu Kopalni jest mniejszy od 55 dB. Prognozowany poziom hałasu na granicy z Czechami i Niemcami 

jest mniejszy od 45 dB (lokalnie na granicy z Niemcami w kierunku zachodnim przekracza 45 dB, nie obej-

mując swym zasięgiem terenów mieszkaniowych miejscowości Drausendorf). 

Na terenie osiedli Zatonie i Trzciniec Dolny dodatkowymi źródłami hałasu związanymi z funkcjonowaniem 

Kopalni są punkty załadunku węgla na wagony i samochody, które funkcjonują okresowo w porze dzien-

nej, głównie na I zmianie. Po ograniczeniu poziomu hałasu zasobnika węglowego wypadkowy poziom ha-

łasu zasobnika i punktów załadunkowych będzie mieścił się w granicach obowiązujących wartości dopusz-

czalnych równoważnego poziomu hałasu.  

Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2020, pory dziennej ilustruje Ry-

sunek 185 i załącznik nr 6.1. 

Rysunek 185. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2020 – pora dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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12.1.2. Odziaływanie Kopalni w porze nocnej 

Oddziaływanie Kopalni w porze nocnej ilustruje mapa zasięgu (Rysunek 186) oraz wyniki obliczeń w punk-

tach kontrolnych (Tabela 114). Oddziaływanie Kopalni w porze nocnej na poziomie równym lub większym 

niż 45 dB nie obejmuje zabudowy mieszkaniowej Zatonia i Trzcińca, Bogatyni, Opolna Zdroju, Białopola 

czy Sieniawki. Izolinia 45 dB wykracza poza granicę Polski na południe od miejscowości Drausendorf, jed-

nak nie obejmuje swym zasięgiem terenów wiejskich i terenów zabudowy mieszanej. Na wysokości miej-

scowości Hirschfelde izolinia o wartości 45 dB w całości zawiera się na terenie Polski. Kształt pola akustycz-

nego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2020, pory nocnej ilustruje załącznik nr 6.2. 

Rysunek 186. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2020 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 114 zawiera wyniki obliczeń równoważnego poziomu hałasu emitowanego z terenu Kopalni w po-

rze dziennej i nocnej do wytypowanych punktów kontrolnych, zlokalizowanych na obszarach podlegają-

cych ochronie akustycznej (na terenie Polski) lub obszarach na granicy zabudowy o charakterze mieszka-

niowym na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Czech. Część punktów zlokalizowana została na granicy 

Państwa, w celu oceny poziomu hałasu na linii granicznej pomiędzy państwami. 
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Analizując otrzymane w punktach wartości równoważnego poziomu hałasu emitowanego przez Kopalnię 

należy stwierdzić, że w porze dziennej w żadnym z punktów na terenie Polski wartość LAeq(D) nie przekracza 

poziomu 55 dB. Obliczenia dla pory nocnej wykazały również brak przekroczenia poziomu 45 dB dla war-

tości  LAeq(N). Wartość równoważnego poziomu hałasu dla pory nocnej na terenie Niemiec na granicy miej-

scowości Drausendorf w żadnym z 3 punktów kontrolnych nie przekracza poziomu 40 dB. Najwyższą war-

tość zanotowano w punkcie N38 (Dorfstrasse 9B, Drausendorf), gdzie poziom hałasu emitowanego z Ko-

palni w porze nocnej wynosi 38 dB i jest znacząco niższy od obowiązującego na tym terenie poziomu do-

puszczalnego, równego 45 dB (poziomy dopuszczalne dla zabudowy wiejskiej i zabudowy mieszanej).  

Tabela 114. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych dla 2020 roku. 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Osiedle Trzciniec Dolny 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 43 44 50º56'38,8" 14º54'10,3" 

PT-2 P2 okolica bocznicy kolejowej 43 44 50º56'38,9" 14º54'8,9" 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 43 44 50º56'38,7" 14º54'0,8" 

Osiedle Zatonie 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 46 45 50º56'32" 14º54'46,2" 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 45 45 50º56'26,6" 14º54'59,6" 

Bogatynia 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 42 42 50º54'56,5" 14º56'53,8" 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 41 41 50º54'54,8" 14º56'56,7" 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 43 44 50º54'3,5" 14º57'1,4" 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 40 40 50º54'48,4" 14º56'57,9" 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 38 38 50º54'53,5" 14º57'0,5" 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 37 37 50º54'54" 14º57'6,7" 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 38 38 50º54'50,2" 14º57'1,9" 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 35 35 50º54'49,1" 14º57'7,7" 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 35 36 50º54'43" 14º56'54,2" 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 33 33 50º54'40,3" 14º57'4,2" 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 40 41 50º54'27,4" 14º56'52,7" 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 30 31 50º54'32,2" 14º57'5,1" 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 42 44 50º54'4,3" 14º57'2,6" 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 42 43 50º54'5,7" 14º57'6,4" 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 38 39 50º53'49,1" 14º57'21,3" 

Opolno Zdrój (działki nie ujęte w planie wykupu do 2020 r.) 

O1 P21 ul. Kościelna 6 34 35 50º52'49,3" 14º55'34,1" 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 33 34 50º52'52,4" 14º55'43,2" 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a 34 36 50º52'58,9" 14º55'47" 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 37 39 50º53'6,6" 14º55'48,9" 

O5 P25 ul. Zdrojowa 31 33 50º53'0,4" 14º55'54,5" 

Strona południowa 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 38 33 50º52'49,5" 14º52'12,8" 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 41 <20 50º53'46,1" 14º50'45,3" 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 42 <20 50º54'0,4" 14º50'49,4" 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 47 45 50º53'3,9" 14º52'42,7" 

Granica państwa z Republiką Czeską 

GC-1 P27 granica 31 32 50º52'25" 14º54'56,2" 

GC-2 P28 granica 39 38 50º52'33,5" 14º54'0,6" 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. 29 <20 50º52'38,1" 14º52'6,8" 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 <20 <20 50º52'2,4" 14º53'54,1" 
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Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Granica państwa z Republiką Federalną Niemiec - Drausendorf 

GN-1 P31 granica 48 42 50º54'48" 14º51'31,6" 

GN-2 P32 granica 42 39 50º55'2,3" 14º52'3,5" 

GN-3 P33 granica 33 37 50º55'13,2" 14º52'10,3" 

GN-4 P34 granica <20 <20 50º55'50,7" 14º52'32,2" 

GN-5 P35 granica 34 <20 50º56'6,4" 14º53'27,5" 

N4 P36 ogródki działkowe <20 <20 50º55'52" 14º52'28" 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf 23 27 50º55'17,9" 14º52'9,9" 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf 37 38 50º55'10,3" 14º51'54,8" 

N5 P42 Hirschfelde 36 37 50º56'38,3" 14º53'29,2" 

Źródło: opracowanie własne 

Należy zaznaczyć, że zaprezentowany kształt akustycznego oddziaływania Kopalni oraz wartości równo-

ważnego poziomu hałasu w punktach kontrolnych uzyskane zostały przy zastosowaniu rozwiązań ograni-

czających emisje hałasu, zaprezentowanych w Rozdziale 12.1.3. 

12.1.3. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu z Kopalni na 2020 rok 

Przedstawione powyżej wyniki analizy akustycznego oddziaływania KWB Turów na środowisko dla hory-

zontu czasowego roku 2020 możliwe są do uzyskania pod warunkiem zatrzymania w porze nocnej ciągów 

przenośników zwałowych transportujących nadkład na zwałowarkę Z-49 i samej zwałowarki Z-49 podczas 

jej pracy na zwałowisku południowo-zachodnim oraz zastosowania wskazanych w następnych rozdziałach 

rozwiązań służących ograniczeniu emisji hałasu.  

Zastosowanie zmniejszenia prędkości w części układu transportowego Kopalni, w celu ograni-
czenia emisji hałasu do środowiska. 

Jak zaprezentowano we wcześniejszej części rozdziału akustycznego, zastosowanie rozwiązania polega-

jącego na zmniejszeniu prędkości przenośnika na ciągach transportowych węgla i nadkładu na terenie 

KWB Turów stanowi skuteczne rozwiązanie ograniczające przenikanie hałasu na tereny podlegające 

ochronie akustycznej. Funkcjonuje ono aktualnie na istniejącej nitce MW3.1 – MW3.2 – MW3.3 Magistrali 

węglowej i jest systematycznie wykorzystywane w celu tak oszczędności energii elektrycznej jak i w celu 

ograniczenia emisji hałasu. Praca Kopalni w poszczególnych horyzontach czasowych w porze dziennej nie 

wymaga szczególnych zastosowań w zakresie korzystania z możliwości obniżenia prędkości transportowej 

węgla i nadkładu. Takie rozwiązania konieczne są natomiast w porze nocnej dla dotrzymania obowiązują-

cych standardów akustycznych w środowisku na następujących ciągach: 

− Ciąg transportu węgla: MW1.3 – MW1.2 – MW1.1 

− Ciąg transportu węgla: MW2.3 – MW2.2 – MW2.1  

− Ciąg transportu węgla: TZ2.3 - TZ2.4 – TZ2.5 

Praca w porze nocnej wymienionych wyżej ciągów z prędkością równą 80% prędkości znamionowej po-

woduje brak występowania przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych na terenach podlega-

jących ochronie akustycznej po wschodniej i północno-wschodniej stronie odkrywki. 
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Zastosowanie krążników cichobieżnych na wskazanych ciągach przenośników transportowych. 

Utrzymanie obowiązujących standardów akustycznych na terenach chronionych i poza granicami Polski 

wymaga zastosowania na wskazanych ciągach przenośników transportowych, zestawów krążników cicho-

bieżnych, gwarantujących uzyskanie odpowiedniego poziomu mocy akustycznej. Wymagania te dotyczą 

następujących przenośników: 

Tabela 115. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu od przenośników – instalacja do 2020 roku. 

Źródło hałasu 

Odcinek po-
ziomy 

Przy stacji 
Zespoły napę-
dowe 

Rozwiązania 
ograniczające 
emisję hałasu [dB/m] [dB/m] [dB] 

MW1.0, MW1.1, MW1.2, MW1.3 84 86 104/107,6 

Krążniki cicho-
bieżne podobne 
jak na przenośniku 
MW2.1 

MW2 - jak z pomiarów, średnia: 84,8 101,5/107,6 

ON1, ON2, ON5 84 86 105 

ON3, ON4 80 82 105 

OW2.1 84,5 86 104 

P5.5.1a 84 84 103 

TW1.2a 84 84 110 

TW1.4 część początkowa 80 80 110 

TW1.4/2.4 - obudowany 67,7 67,7 110 

TZ2.4 85 85 112 Krążniki cicho-
bieżne podobne 
jak na przenośniku 
MW2.1 

TZ2.5 89 89 105 

Źródło: opracowanie własne 

Ponadto, w trakcie eksploatacji przenośników wyposażonych już w krążniki cichobieżne, konieczne są 

działania służące utrzymaniu w dobrym stanie technicznym przenośników TZ2.2 i TZ2.3 oraz przenośni-

ków węglowych TW1.4 i TW2.4. Działania te polegają na systematycznej kontroli krążników na trasach 

przenośników i ich niezwłocznej wymianie w przypadku stwierdzenia podwyższonej emisji hałasu. 

12.2. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni na środowisko w warian-
cie 1 i 2 – stan na 2025 rok 

Dla horyzontu czasowego 2025 roku, do obliczeń przyjęto następujący scenariusz warunków pracy Ko-

palni: 

− Praca czterech ciągów zwałowych, gdzie nadkład urabiany będzie siedmioma koparkami, trans-

portowany siedmioma ciągami przenośników poziomowych i przenośników V pochylni do węzła 

i zwałowany czterema zwałowarkami, na które nadkład zostanie dostarczony czterema ciągami 

przenośników zwałowych. Koparka K-11 może naprzemiennie pracować na zwałowarki: Z-48 lub 

Z-46. 

− Praca trzech ciągów węglowych, gdzie węgiel urabiany będzie na złożu dwiema koparkami. Jeden 

ciąg przekazywał będzie węgiel wprost do elektrowni, drugi natomiast na zasobnik węgla nr 2. 

Trzeci ciąg węglowy obejmuje natomiast pobór węgla z zasobnika węglowego nr 2 i transport po-

przez układ przenośników TZ i TW do elektrowni. 

Zasięgi akustycznego oddziaływania Kopalni w porze dziennej i nocnej ilustrują rysunki:  

− dla pory dziennej – Rysunek 187 i załącznik 6.3 

− dla pory nocnej – Rysunek 188 i załącznik 6.4 
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Rysunek 187. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2025 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 188. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2025 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ponadto Tabela 116 przedstawia obliczenia w punktach kontrolnych. 

Tabela 116. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych dla 2025 roku. 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Osiedle Trzciniec Dolny 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 43 44 50º56'38,8" 14º54'10,3" 

PT-2 P2 okolica bocznicy kolejowej 43 44 50º56'38,9" 14º54'8,9" 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 43 44 50º56'38,7" 14º54'0,8" 

Osiedle Zatonie 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 46 45 50º56'32" 14º54'46,2" 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 46 45 50º56'26,6" 14º54'59,6" 

Bogatynia 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 45 45 50º54'56,5" 14º56'53,8" 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 43 44 50º54'54,8" 14º56'56,7" 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 43 44 50º54'3,5" 14º57'1,4" 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 42 43 50º54'48,4" 14º56'57,9" 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 39 39 50º54'53,5" 14º57'0,5" 
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Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 39 39 50º54'54" 14º57'6,7" 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 40 40 50º54'50,2" 14º57'1,9" 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 37 38 50º54'49,1" 14º57'7,7" 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 39 40 50º54'43" 14º56'54,2" 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 36 37 50º54'40,3" 14º57'4,2" 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 42 43 50º54'27,4" 14º56'52,7" 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 33 34 50º54'32,2" 14º57'5,1" 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 43 44 50º54'4,3" 14º57'2,6" 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 41 43 50º54'5,7" 14º57'6,4" 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 38 39 50º53'49,1" 14º57'21,3" 

Opolno Zdrój (działki nie ujęte w planie wykupu do 2020 r.) 

O1 P21 ul. Kościelna 6 44 45 50º52'49,3" 14º55'34,1" 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 41 43 50º52'52,4" 14º55'43,2" 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a 42 43 50º52'58,9" 14º55'47" 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 42 44 50º53'6,6" 14º55'48,9" 

O5 P25 ul. Zdrojowa 39 40 50º53'0,4" 14º55'54,5" 

Strona południowa 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 <20 <20 50º52'49,5" 14º52'12,8" 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 <20 <20 50º53'46,1" 14º50'45,3" 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 26 27 50º54'0,4" 14º50'49,4" 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 33 34 50º53'3,9" 14º52'42,7" 

Granica państwa z Republiką Czeską 

GC-1 P27 granica 39 40 50º52'25" 14º54'56,2" 

GC-2 P28 granica 40 41 50º52'33,5" 14º54'0,6" 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. <20 <20 50º52'38,1" 14º52'6,8" 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 <20 <20 50º52'2,4" 14º53'54,1" 

Granica państwa z Republiką Federalną Niemiec - Drausendorf 

GN-1 P31 granica 45 44 50º54'48" 14º51'31,6" 

GN-2 P32 granica 43 43 50º55'2,3" 14º52'3,5" 

GN-3 P33 granica 40 39 50º55'13,2" 14º52'10,3" 

GN-4 P34 granica <20 <20 50º55'50,7" 14º52'32,2" 

GN-5 P35 granica 34 <20 50º56'6,4" 14º53'27,5" 

N4 P36 ogródki działkowe <20 <20 50º55'52" 14º52'28" 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf 41 39 50º55'17,9" 14º52'9,9" 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf 43 42 50º55'10,3" 14º51'54,8" 

N5 P42 Hirschfelde 36 37 50º56'38,3" 14º53'29,2" 

Źródło: opracowanie własne 

12.2.1. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu z Kopalni na 2025 rok 

Wszystkie zastosowane dla 2020 roku rozwiązania ograniczające emisje hałasu muszą być utrzymane 

i kontynuowane również w analizowanym horyzoncie czasowym. Nie dotyczy to zwałowarki Z-49 i ciągów 

przenośników dostarczających nadkład do niej ponieważ będzie ona pracowała już w innym miejscu i wo-

bec niej nie ma konieczności nakładania ograniczeń w jej czasie pracy. Dodatkowo, konieczne jest zasto-

sowanie następujących rozwiązań służących ochronie środowiska przed hałasem: 

− Ekran akustyczny przenośnika ON5 na całej trasie przebiegu o wysokości nie mniejszej niż 4 m, 

zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez oktogonu, zlokalizowany 
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od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik wazony izolacyjności i wid-

mowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa wła-

ściwości pochłaniających A3. 

− Ekran akustyczny przenośnika ON4 na całej trasie przebiegu o wysokości nie mniejszej niż 4 m, 

zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez oktogonu, zlokalizowany od 

strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik wazony izolacyjności i widmowe 

wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości 

pochłaniających A3. 

− Ekran akustyczny przenośnika ON3, będący przedłużeniem istniejącego ekranu panelowego, 

o długości nie mniejszej niż 200 m począwszy od istniejącego ekranu akustycznego, o wysokości 

nie mniejszej niż 4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez okto-

gonu, zlokalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik wazony 

izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyjności 

ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających A3. 

− Ekran akustyczny stacji napędowej przenośnika ON5, połączony z ekranem trasy przenośnika, 

o wysokości nie mniejszej niż 8 m. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik wazony izola-

cyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, 

klasa właściwości pochłaniających A3. 

− Ekran akustyczny stacji napędowej przenośnika ON4, połączony z ekranem trasy przenośnika ON 

4 i ON3, o wysokości nie mniejszej niż 8 m. Wypełnienie pochłaniające. Wypełnienie pochłaniające. 

Jednolity wskaźnik wazony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) 

dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających A3. 

Przedmiotowe ekrany stanowią ochronę terenów mieszkaniowych Bogatyni przed hałasem obwodnicy 

nadkładowej. 

Praca V pochylni w tym również ciągu P5.5.1a powoduje emisję hałasu w kierunku zabudowy mieszkanio-

wej Bogatyni, której składowa dodaje się znacząco do poziomu sumarycznego przy pracy obwodnicy. 

Przenośnik ten, pomimo pracy w kierunku wyrobiska posiada swoją stacje napędową na krawędzi od-

krywki, przez co emitowany przez nią hałas nie znajduje przeszkód i dociera do zabudowań ulicy Skłodow-

skiej – Curie i Włókienniczej. W celu ograniczenia tej emisji konieczne jest zastosowanie ekranu akustycz-

nego od strony Bogatyni o wysokości nie mniejszej niż 10 m z wypełnieniem pochłaniającym, przebiegają-

cym w odległości gwarantującej dostęp sprzętu naprawczego. Ekran akustyczny powinien rozpoczynać się 

na wysokości drogi przejazdowej pod przenośnikiem P5.5.1a na estakadzie i przebiegać wzdłuż stacji, za-

łamując się w kierunki przenośnika P5.3.1 po ominięciu stacji P5.5.1a. Jego przebieg powinien być konty-

nuowany również wzdłuż stacji P5.5.1 w odległości gwarantującej dostęp sprzętu naprawczego i analogicz-

nej wysokości aż do przenośnika ON5, gdzie około 4 m od niego powinien zakończyć swój ślad. 

Utrzymanie obowiązujących standardów akustycznych na obszarach chronionych na terenie Bogatyni wy-

maga również zastosowania na ciągach przenośników transportowych obwodnicy nadkładowej oraz cią-

gach C1, C2 oraz C4 zestawów krążników cichobieżnych, gwarantujących uzyskanie poziomu mocy aku-

stycznej - Tabela 117. 
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Tabela 117. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu od przenośników – instalacja do 2025 roku 

Źródło hałasu 
Odcinek poziomy Przy stacji Zespoły napędowe Rozwiązania ograniczające 

emisję hałasu [dB/m] [dB/m] [dB] 

ON1, ON2, ON5 84 86 105 Krążniki cichobieżne podobne 
jak na przenośniku MW2.1 ON3, ON4 80 82 105 

C1.1, C1.2 77 79 102 

Krążniki cichobieżne jak na 
przenośnikach TZ2.2 i TZ2.3 
 

C1.3, C1.4 77 79 110 

C2.1, C2.2 77 79 102 

C2.3, C2.4 77 79 112,2/110 

C4.1, C4.2 77 79 102 

C4.3 77 79 110 

C4.4 77 79 114,9/115,5 

P5.1.3, P5.2.3 84 84 107,3/107,2 

Krążniki cichobieżne podobne 
jak na przenośniku MW2.1 

P5.5.1b 84 84 103 

P5.4.1, P5.4.2 84 84 103 

P5.5.2 84 84 103 

P5.5.3 84 84 106 

Źródło: opracowanie własne 

Wdrożenie wskazanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu spowoduje, że Kopalnia nie będzie po-

wodowała przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających 

ochronie akustycznej, zarówno na terenie Polski jak i poza granicami (Republika Federalna Niemiec, Cze-

chy). 

12.3. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni na środowisko wariantu 
1 i 2 – stan na 2030 rok 

Do obliczeń przyjęto następujący scenariusz warunków pracy Kopalni: 

− Praca czterech ciągów zwałowych, gdzie nadkład urabiany będzie ośmioma koparkami, transpor-

towany ośmioma ciągami przenośników poziomowych i przenośników V pochylni do węzła i zwa-

łowany czterema zwałowarkami, na które nadkład zostanie dostarczony czterema ciągami prze-

nośników zwałowych. Koparka K-15 może naprzemiennie pracować na zwałowarki: Z-48 lub Z-49. 

− Praca trzech ciągów węglowych, gdzie węgiel urabiany będzie na złożu dwiema koparkami. Jeden 

ciąg przekazywał będzie węgiel wprost do elektrowni, drugi natomiast na zasobnik węgla nr 2. 

Trzeci ciąg węglowy obejmuje natomiast pobór węgla z zasobnika węglowego nr 2 i transport po-

przez układ przenośników TZ i TW do elektrowni. 

Zasięgi akustycznego oddziaływania Kopalni w porze dziennej i nocnej ilustrują rysunki:  

− dla pory dziennej – Rysunek 189 i załącznik 6.5 

− dla pory nocnej – Rysunek 190 i załącznik 6.6 
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Rysunek 189. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2030 – pora dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 190. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2030 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 118 prezentuje obliczenia w punktach kontrolnych. 

Tabela 118. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych dla 2030 roku. 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Osiedle Trzciniec Dolny 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 43 44 50º56'38,8" 14º54'10,3" 

PT-2 P2 Okolica bocznicy kolejowej 43 44 50º56'38,9" 14º54'8,9" 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 43 44 50º56'38,7" 14º54'0,8" 

Osiedle Zatonie 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 46 45 50º56'32" 14º54'46,2" 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 46 45 50º56'26,6" 14º54'59,6" 

Bogatynia 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 45 45 50º54'56,5" 14º56'53,8" 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 43 44 50º54'54,8" 14º56'56,7" 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 44 45 50º54'3,5" 14º57'1,4" 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 42 43 50º54'48,4" 14º56'57,9" 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 39 40 50º54'53,5" 14º57'0,5" 
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Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 39 39 50º54'54" 14º57'6,7" 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 40 40 50º54'50,2" 14º57'1,9" 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 37 38 50º54'49,1" 14º57'7,7" 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 39 40 50º54'43" 14º56'54,2" 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 36 37 50º54'40,3" 14º57'4,2" 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 42 43 50º54'27,4" 14º56'52,7" 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 33 34 50º54'32,2" 14º57'5,1" 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 43 45 50º54'4,3" 14º57'2,6" 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 42 43 50º54'5,7" 14º57'6,4" 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 38 39 50º53'49,1" 14º57'21,3" 

Opolno Zdrój (działki nie ujęte w planie wykupu do 2020 r.) 

O1 P21 ul. Kościelna 6 44 45 50º52'49,3" 14º55'34,1" 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 38 40 50º52'52,4" 14º55'43,2" 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a 39 41 50º52'58,9" 14º55'47" 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 41 43 50º53'6,6" 14º55'48,9" 

O5 P25 ul. Zdrojowa 33 34 50º53'0,4" 14º55'54,5" 

Strona południowa 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 <20 <20 50º52'49,5" 14º52'12,8" 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 37 36 50º53'46,1" 14º50'45,3" 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 36 32 50º54'0,4" 14º50'49,4" 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 40 42 50º53'3,9" 14º52'42,7" 

Granica państwa z Republiką Czeską 

GC-1 P27 granica 41 43 50º52'25" 14º54'56,2" 

GC-2 P28 granica 40 41 50º52'33,5" 14º54'0,6" 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. <20 <20 50º52'38,1" 14º52'6,8" 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 <20 <20 50º52'2,4" 14º53'54,1" 

Granica państwa z Republiką Federalną Niemiec - Drausendorf 

GN-1 P31 granica 33 34 50º54'48" 14º51'31,6" 

GN-2 P32 granica 32 34 50º55'2,3" 14º52'3,5" 

GN-3 P33 granica 32 33 50º55'13,2" 14º52'10,3" 

GN-4 P34 granica <20 <20 50º55'50,7" 14º52'32,2" 

GN-5 P35 granica 34 <20 50º56'6,4" 14º53'27,5" 

N4 P36 ogródki działkowe <20 <20 50º55'52" 14º52'28" 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf 33 34 50º55'17,9" 14º52'9,9" 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf 32 33 50º55'10,3" 14º51'54,8" 

N5 P42 Hirschfelde 36 37 50º56'38,3" 14º53'29,2" 

Źródło: opracowanie własne 

12.3.1. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu z Kopalni na 2030 rok 

Wszystkie zastosowane dla 2020 i 2025 roku rozwiązania ograniczające emisje hałasu muszą być utrzy-

mane i kontynuowane również w analizowanym horyzoncie czasowym.  

Ponadto konieczne jest zastosowanie dodatkowego rozwiązania służącego ochronie środowiska przed ha-

łasem terenów położonych w Opolnie Zdroju. Rozwiązaniem tym jest ekran akustyczny przestawny, zlo-

kalizowany w sąsiedztwie krawędzi wyrobiska o wysokości nie mniejszej niż 10 m, którego zadaniem bę-

dzie ochrona przed hałasem przede wszystkim koparek pracujących w tym rejonie na dwóch najwyższych 

poziomach urabiania oraz przenośników przebiegających po tych poziomach. Lokalizacja ekranu powinna 
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obejmować tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kościelnej i końcowej części ulicy Kasztanowej (nu-

mery 23 – 27). Całkowita długość ekranu wyniesie około 900 m. Ekran wraz z postępem prac górniczych na 

części lub w całości może być przemieszczany w kierunku zabudowy mieszkaniowej. 

Zastosowanie wskazanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu spowoduje, że praca Kopalni nie bę-

dzie powodowała przekroczeń obowiązujących standardów akustycznych na terenach chronionych w Pol-

sce jak i na obszarach akustycznie chronionych po stronie Niemiec i Czech. 

12.4. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni na środowisko wariantu 
1 i 2 – stan na 2035 rok 

Do obliczeń przyjęto następujący scenariusz warunków pracy Kopalni: 

− Praca czterech ciągów zwałowych, gdzie nadkład urabiany będzie pięcioma koparkami, transpor-

towany pięcioma ciągami przenośników poziomowych i przenośników V pochylni do węzła i zwa-

łowany czterema zwałowarkami, na które nadkład zostanie dostarczony czterema ciągami prze-

nośników zwałowych.  

− Praca jednego ciągu węglowego, gdzie węgiel urabiany będzie na złożu jedną koparką i kierowany 

wprost do elektrowni lub zasobnika węglowego nr 2, w zależności od stanu napełnienia zbiorni-

ków elektrowni.  

Zasięgi akustycznego oddziaływania Kopalni w porze dziennej i nocnej ilustrują rysunki:  

− dla pory dziennej – Rysunek 191 i załącznik 6.7 

− dla pory nocnej – Rysunek 192 i załącznik 6.8 
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Rysunek 191. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2035 – pora dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 192. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2035 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 119 przedstawia obliczenia w punktach kontrolnych. 

Tabela 119. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych dla 2035 roku. 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Osiedle Trzciniec Dolny 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 36 44 50º56'38,8" 14º54'10,3" 

PT-2 P2 okolica bocznicy kolejowej 36 44 50º56'38,9" 14º54'8,9" 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 36 44 50º56'38,7" 14º54'0,8" 

Osiedle Zatonie 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 44 45 50º56'32" 14º54'46,2" 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 43 45 50º56'26,6" 14º54'59,6" 

Bogatynia 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 44 45 50º54'56,5" 14º56'53,8" 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 43 44 50º54'54,8" 14º56'56,7" 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 42 44 50º54'3,5" 14º57'1,4" 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 42 43 50º54'48,4" 14º56'57,9" 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

435 
Bogatynia, lipiec 2019 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 38 40 50º54'53,5" 14º57'0,5" 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 38 39 50º54'54" 14º57'6,7" 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 39 40 50º54'50,2" 14º57'1,9" 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 36 38 50º54'49,1" 14º57'7,7" 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 39 40 50º54'43" 14º56'54,2" 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 36 37 50º54'40,3" 14º57'4,2" 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 41 42 50º54'27,4" 14º56'52,7" 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 33 34 50º54'32,2" 14º57'5,1" 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 42 43 50º54'4,3" 14º57'2,6" 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 41 42 50º54'5,7" 14º57'6,4" 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 36 37 50º53'49,1" 14º57'21,3" 

Opolno Zdrój (działki nie ujęte w planie wykupu do 2020 r.) 

O1 P21 ul. Kościelna 6 43 44 50º52'49,3" 14º55'34,1" 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 36 37 50º52'52,4" 14º55'43,2" 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a 39 40 50º52'58,9" 14º55'47" 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 43 45 50º53'6,6" 14º55'48,9" 

O5 P25 ul. Zdrojowa 33 34 50º53'0,4" 14º55'54,5" 

Strona południowa 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 32 33 50º52'49,5" 14º52'12,8" 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 <20 <20 50º53'46,1" 14º50'45,3" 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 <20 <20 50º54'0,4" 14º50'49,4" 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 42 43 50º53'3,9" 14º52'42,7" 

Granica państwa z Republiką Czeską 

GC-1 P27 granica <20 <20 50º52'25" 14º54'56,2" 

GC-2 P28 granica <20 <20 50º52'33,5" 14º54'0,6" 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. <20 <20 50º52'38,1" 14º52'6,8" 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 <20 <20 50º52'2,4" 14º53'54,1" 

Granica państwa z Republiką Federalną Niemiec - Drausendorf 

GN-1 P31 granica 28 29 50º54'48" 14º51'31,6" 

GN-2 P32 granica 32 33 50º55'2,3" 14º52'3,5" 

GN-3 P33 granica 28 29 50º55'13,2" 14º52'10,3" 

GN-4 P34 granica <20 <20 50º55'50,7" 14º52'32,2" 

GN-5 P35 granica <20 <20 50º56'6,4" 14º53'27,5" 

N4 P36 ogródki działkowe <20 <20 50º55'52" 14º52'28" 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf 27 28 50º55'17,9" 14º52'9,9" 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf 27 28 50º55'10,3" 14º51'54,8" 

N5 P42 Hirschfelde 26 37 50º56'38,3" 14º53'29,2" 

Źródło: opracowanie własne 

Jak ilustrują mapy zasięgu akustycznego oddziaływania dla pory dziennej i nocnej oraz wyniki obliczeń po-

ziomu hałasu w punktach kontrolnych, na obszarach podlegających ochronie akustycznej nie wystąpią 

przekroczenia obowiązujących standardów akustycznych w środowisku. Poziom emisji hałasu z Kopalni 

na tereny Republiki Federalnej Niemiec i Czech jest znacząco niższy od poziomu 35 dB, zatem na terenach 

chronionych poza granicami Polski nie wystąpią przekroczenia obowiązujących standardów akustycznych. 
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12.4.1. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu z Kopalni na 2035 rok 

Wszystkie zastosowane dla 2020, 2025 oraz 2030 roku rozwiązania ograniczające emisje hałasu muszą być 

utrzymane i kontynuowane również w analizowanym horyzoncie czasowym.  

Utrzymanie wskazanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu spowoduje, że Kopalnia nie będzie po-

wodowała przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających 

ochronie akustycznej, zarówno na terenie Polski jak i poza granicami (Republika Federalna Niemiec, Cze-

chy). 

12.5. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni na środowisko wariantu 
1 i 2 – stan na 2040 rok 

Do obliczeń przyjęto następujący scenariusz warunków pracy Kopalni: 

− Praca jednego ciągu zwałowego, gdzie nadkład urabiany będzie trzema koparkami, transporto-

wany trzema ciągami przenośników poziomowych do węzła i zwałowany jedna zwałowarka, 

na którą nadkład zostanie dostarczony jednym ciągiem przenośników zwałowych.  

− Praca jednego ciągu węglowego, gdzie węgiel urabiany będzie na złożu jedną koparką i kierowany 

wprost do elektrowni lub zasobnika węglowego nr 2, w zależności od stanu napełnienia zbiorni-

ków elektrowni.  

− Praca drugiego ciągu węglowego, realizującego dostawę węgla w porze dziennej do elektrowni 

z zasobnika. 

Zasięgi akustycznego oddziaływania Kopalni w porze dziennej i nocnej ilustrują rysunki:  

− dla pory dziennej – Rysunek 193 i załącznik 6.9 

− dla pory nocnej – Rysunek 194 i załącznik 6.10 
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Rysunek 193. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2040 – pora dzienna. 

  
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 194. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2040 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 120 przedstawia obliczenia w punktach kontrolnych. 

Tabela 120. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych dla 2040 roku. 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Osiedle Trzciniec Dolny 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 45 38 50º56'38,8" 14º54'10,3" 

PT-2 P2 okolica bocznicy kolejowej 45 37 50º56'38,9" 14º54'8,9" 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 45 37 50º56'38,7" 14º54'0,8" 

Osiedle Zatonie 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 47 45 50º56'32" 14º54'46,2" 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 47 44 50º56'26,6" 14º54'59,6" 

Bogatynia 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 40 41 50º54'56,5" 14º56'53,8" 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 39 40 50º54'54,8" 14º56'56,7" 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 23 24 50º54'3,5" 14º57'1,4" 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 38 39 50º54'48,4" 14º56'57,9" 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 36 37 50º54'53,5" 14º57'0,5" 
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Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 35 36 50º54'54" 14º57'6,7" 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 36 37 50º54'50,2" 14º57'1,9" 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 33 34 50º54'49,1" 14º57'7,7" 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 32 34 50º54'43" 14º56'54,2" 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 30 31 50º54'40,3" 14º57'4,2" 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 33 34 50º54'27,4" 14º56'52,7" 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 25 26 50º54'32,2" 14º57'5,1" 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 <20 <20 50º54'4,3" 14º57'2,6" 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 <20 <20 50º54'5,7" 14º57'6,4" 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 <20 <20 50º53'49,1" 14º57'21,3" 

Opolno Zdrój (działki nie ujęte w planie wykupu do 2020 r.) 

O1 P21 ul. Kościelna 6 <20 <20 50º52'49,3" 14º55'34,1" 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 <20 <20 50º52'52,4" 14º55'43,2" 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a 31 32 50º52'58,9" 14º55'47" 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 37 38 50º53'6,6" 14º55'48,9" 

O5 P25 ul. Zdrojowa <20 <20 50º53'0,4" 14º55'54,5" 

Strona południowa 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 37 38 50º52'49,5" 14º52'12,8" 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 <20 <20 50º53'46,1" 14º50'45,3" 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 <20 <20 50º54'0,4" 14º50'49,4" 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 41 42 50º53'3,9" 14º52'42,7" 

Granica państwa z Republiką Czeską 

GC-1 P27 granica <20 <20 50º52'25" 14º54'56,2" 

GC-2 P28 granica 33 34 50º52'33,5" 14º54'0,6" 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. <20 <20 50º52'38,1" 14º52'6,8" 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 <20 <20 50º52'2,4" 14º53'54,1" 

Granica państwa z Republiką Federalną Niemiec - Drausendorf 

GN-1 P31 granica <20 <20 50º54'48" 14º51'31,6" 

GN-2 P32 granica <20 20 50º55'2,3" 14º52'3,5" 

GN-3 P33 granica 20 21 50º55'13,2" 14º52'10,3" 

GN-4 P34 granica <20 <20 50º55'50,7" 14º52'32,2" 

GN-5 P35 granica 36 <20 50º56'6,4" 14º53'27,5" 

N4 P36 ogródki działkowe <20 <20 50º55'52" 14º52'28" 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf <20 <20 50º55'17,9" 14º52'9,9" 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf <20 <20 50º55'10,3" 14º51'54,8" 

N5 P42 Hirschfelde 39 27 50º56'38,3" 14º53'29,2" 

Źródło: opracowanie własne 

12.5.1. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu z Kopalni na 2040 rok 

Wszystkie zastosowane dla 2020, 2025, 2030 oraz 2035 roku rozwiązania ograniczające emisje hałasu, 

w odniesieniu do pracujących w przedmiotowym horyzoncie czasowy źródeł muszą być utrzymane i kon-

tynuowane również w analizowanym horyzoncie czasowym.  

Utrzymanie wskazanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu spowoduje, że Kopalnia nie będzie po-

wodowała przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających 

ochronie akustycznej, zarówno na terenie Polski jak i poza granicami (Republika Federalna Niemiec, Cze-

chy). 
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12.6. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni na środowisko wariantu 
1 i 2 – stan na 2044 rok 

Do obliczeń przyjęto następujący scenariusz warunków pracy Kopalni: 

− Praca jednego ciągu zwałowego, gdzie nadkład urabiany będzie dwiema koparkami, transporto-

wany dwoma ciągami przenośników poziomowych do węzła i zwałowany jedna zwałowarka, 

na którą nadkład zostanie dostarczony jednym ciągiem przenośników zwałowych.  

− Praca jednego ciągu węglowego, gdzie węgiel urabiany będzie na złożu jedną koparką i kierowany 

wprost do elektrowni lub zasobnika węglowego nr 2, w zależności od stanu napełnienia zbiorni-

ków elektrowni.  

− Praca drugiego ciągu węglowego, realizującego dostawę węgla w porze dziennej do elektrowni 

z zasobnika. 

Zasięgi akustycznego oddziaływania Kopalni w porze dziennej i nocnej ilustrują rysunki:  

− dla pory dziennej – Rysunek 195 i załącznik 6.11, 

− dla pory nocnej –Rysunek 196 i załącznik 6.12. 
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Rysunek 195. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2044 – pora dzienna 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 196. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni dla horyzontu czasowego 2044 – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 121. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych dla 2044 roku. 

Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Osiedle Trzciniec Dolny 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 45 38 50º56'38,8" 14º54'10,3" 

PT-2 P2 okolica bocznicy kolejowej 45 37 50º56'38,9" 14º54'8,9" 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 45 37 50º56'38,7" 14º54'0,8" 

Osiedle Zatonie 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 47 45 50º56'32" 14º54'46,2" 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 47 44 50º56'26,6" 14º54'59,6" 

Bogatynia 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 40 41 50º54'56,5" 14º56'53,8" 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 39 40 50º54'54,8" 14º56'56,7" 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 <20 <20 50º54'3,5" 14º57'1,4" 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 38 39 50º54'48,4" 14º56'57,9" 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 36 37 50º54'53,5" 14º57'0,5" 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 35 36 50º54'54" 14º57'6,7" 
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Nazwa ID Lokalizacja LAeq(T) Dzień LAeq(T) Noc N E 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 36 37 50º54'50,2" 14º57'1,9" 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 33 34 50º54'49,1" 14º57'7,7" 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 32 34 50º54'43" 14º56'54,2" 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 30 31 50º54'40,3" 14º57'4,2" 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 33 34 50º54'27,4" 14º56'52,7" 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 25 26 50º54'32,2" 14º57'5,1" 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 <20 <20 50º54'4,3" 14º57'2,6" 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 <20 <20 50º54'5,7" 14º57'6,4" 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 <20 <20 50º53'49,1" 14º57'21,3" 

Opolno Zdrój (działki nie ujęte w planie wykupu do 2020 r.) 

O1 P21 ul. Kościelna 6 <20 <20 50º52'49,3" 14º55'34,1" 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 <20 <20 50º52'52,4" 14º55'43,2" 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a <20 <20 50º52'58,9" 14º55'47" 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 <20 <20 50º53'6,6" 14º55'48,9" 

O5 P25 ul. Zdrojowa <20 <20 50º53'0,4" 14º55'54,5" 

Strona południowa 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 <20 <20 50º52'49,5" 14º52'12,8" 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 <20 <20 50º53'46,1" 14º50'45,3" 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 <20 <20 50º54'0,4" 14º50'49,4" 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 <20 <20 50º53'3,9" 14º52'42,7" 

Granica państwa z Republiką Czeską 

GC-1 P27 granica <20 <20 50º52'25" 14º54'56,2" 

GC-2 P28 granica <20 <20 50º52'33,5" 14º54'0,6" 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. <20 <20 50º52'38,1" 14º52'6,8" 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 <20 <20 50º52'2,4" 14º53'54,1" 

Granica państwa z Republiką Federalną Niemiec - Drausendorf 

GN-1 P31 granica <20 <20 50º54'48" 14º51'31,6" 

GN-2 P32 granica <20 <20 50º55'2,3" 14º52'3,5" 

GN-3 P33 granica <20 <20 50º55'13,2" 14º52'10,3" 

GN-4 P34 granica <20 <20 50º55'50,7" 14º52'32,2" 

GN-5 P35 granica 36 <20 50º56'6,4" 14º53'27,5" 

N4 P36 ogródki działkowe <20 <20 50º55'52" 14º52'28" 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf <20 <20 50º55'17,9" 14º52'9,9" 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf <20 <20 50º55'10,3" 14º51'54,8" 

N5 P42 Hirschfelde 39 27 50º56'38,3" 14º53'29,2" 

Źródło: opracowanie własne 

Jak ilustrują wyniki obliczeń w punktach oraz kształt pola akustycznego dla okresu końca eksploatacji, ha-

łas emitowany przez Kopalnię będzie znacząco mniejszy od obowiązujących wartości dopuszczalnych dla 

pory dziennej i nocnej. Zarówno na terenie Republiki Federalnej Niemiec jak i Republiki Czeskiej aku-

styczny wpływ Kopalni na jakość klimatu akustycznego będzie praktycznie pomijalna. 

12.7. Ocena oddziaływania hałasu dla okresu 2020 – 2044 - podsumowanie 

Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów po 2025 roku prowadzona będzie z wykorzysta-

niem istniejących maszyn górniczych oraz istniejącego stałego układu przenośników zbiorczych i przesuw-

nych przenośników poziomowych, stanowiących źródła hałasu decydujące o poziomie emisji hałasu na te-

reny otaczające. Wraz z postępem eksploatacji złoża nie przewiduje się powstawania nowych źródeł hałasu 
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na terenie Kopalni. Wraz z postępem eksploatacji złoża zmianie ulegać będzie lokalizacja maszyn górni-

czych i przenośników poziomowych oraz układ ilościowy poszczególnych urządzeń, wynikający z wycofy-

wania najstarszych koparek z eksploatacji oraz wprowadzania na złoże nowych, charakteryzujących się 

korzystniejszymi dla środowiska parametrami emisji hałasu. Zmianom będą ulegać również lokalizacje 

zwałowarek, wynikające ze zmian w układzie przestrzennym zwałów. 

Do oceny oddziaływania hałasu przyjęto warunki pracy Kopalni z pracującą obwodnicą nadkładową ON, 

po wprowadzeniu zabezpieczeń akustycznych w postaci nowych zestawów krążników cichobieżnych oraz 

ekranowania ciągów ON4 i ON5, przedłużenia ekranu zlokalizowanego na ciągu ON3 oraz ekranowania 

stacji napędowych ON4, ON5 i P5.5.1a oraz P5.3.1. 

Strona północna – osiedla: Zatonie i Trzciniec. 

Poziom hałasu będzie pozostawał bez zmian w stosunku do sytuacji z 2020 roku. Postęp eksploatacji złoża 

w kierunku południowo-wschodnim nie będzie wpływał na poziom hałasu po północnej stronie Kopalni. 

Poziom hałasu będzie mieścić się w granicach dopuszczalnych w porze dnia i w porze nocy. 

Strona wschodnia – Bogatynia. 

Na terenach zabudowy mieszkaniowej w Bogatyni, w latach 2020-2030 poziom hałasu nie będzie przekra-

czał obowiązujących wartości dopuszczalnych w porze dziennej i nocnej pod warunkiem realizacji nastę-

pujących zabezpieczeń akustycznych i rozwiązań ograniczających emisje hałasu: 

Wszystkie zastosowane dla 2020 roku rozwiązania ograniczające emisje hałasu muszą być utrzymane 

i kontynuowane również w analizowanym horyzoncie czasowym.  

− Realizacja ekranu akustycznego przenośnika ON5 na całej trasie przebiegu o wysokości nie mniej-

szej niż 4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez oktogonu, zlo-

kalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. 

− Realizacja ekranu akustycznego przenośnika ON4 na całej trasie przebiegu o wysokości nie mniej-

szej niż 4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez oktogonu, zlo-

kalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. 

− Realizacja ekranu akustycznego przenośnika ON3, będący przedłużeniem istniejącego ekranu pa-

nelowego, o długości nie mniejszej niż 200 m począwszy od istniejącego ekranu akustycznego, 

o wysokości nie mniejszej niż 4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 

m bez oktogonu, zlokalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. 

− Realizacja ekranu akustycznego stacji napędowej przenośnika ON5, połączony z ekranem trasy 

przenośnika, o wysokości nie mniejszej niż 8 m. Wypełnienie pochłaniające. 

− Realizacja ekranu akustycznego stacji napędowej przenośnika ON4, połączony z ekranem trasy 

przenośnika ON 4 i ON3, o wysokości nie mniejszej niż 8 m. Wypełnienie pochłaniające. 

Realizacja ekranu akustycznego stacji P5.5.1a i P5.3.1 w śladzie od drogi przejazdowej pod przenośnikiem 

P5.5.1a do przenośnika ON5, o wysokości nie mniejszej niż 10 m z wypełnieniem pochłaniającym 

Po 2035 roku poziom hałasu na terenie Bogatyni będzie się obniżać w związku z malejącą ilością pracują-

cych koparek, a tym samym zmniejszającą się długością eksploatowanych przenośników. 
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Strona południowo-wschodnia – Opolno Zdrój. 

Ocena dotyczy terenów nie przewidywanych do wykupienia przez KWB Turów do 2020 roku. Na terenie 

Opolna-Zdroju poziom hałasu będzie wzrastać wraz postępem odkrywki i zbliżaniem się krawędzi wyrobi-

ska do zachodnich obrzeży miejscowości. Na nie wykupionych terenach w porze dnia spełnione będą wy-

magania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno w porze dziennej jak i w nocy. W porze 

dziennej prognozowany hałas generowany przez Kopalnię wynosi od 39 do 44 dB przy ul. Kościelnej 6 na-

tomiast w porze nocnej od 40 do 45 dB również przy ul. Kościelnej 6. 

Na 2030 rok, ze względu na przysuwające się obszary eksploatacji konieczne jest zastosowanie rozwiązań 

ograniczających przenikanie hałasu z najwyższych pięter eksploatacji na tereny Opolna Zdroju. Rozwiąza-

niem tym jest ekran akustyczny przestawny, zlokalizowany w sąsiedztwie krawędzi wyrobiska o wysokości 

nie mniejszej niż 8 m, którego zadaniem będzie ochrona przed hałasem przede wszystkim koparek pracu-

jących w tym rejonie na dwóch najwyższych poziomach urabiania oraz przenośników przebiegających po 

tych poziomach. Lokalizacja ekranu powinna obejmować tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Ko-

ścielnej i końcowej części ulicy Kasztanowej (numery 23 – 27). Całkowita długość ekranu wyniesie około 

900 m. Ekran wraz z postępem prac górniczych na części lub w całości może być przemieszczany w kie-

runku zabudowy mieszkaniowej. 

Zastosowanie wskazanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu spowoduje, że na terenie Opolna 

Zdroju prognozowany poziom hałasu w porze nocnej zawierał się będzie w przedziale od 34 dB przy ul. 

Zdrojowej do wymaganych 45 dB przy ul. Kościelnej 6.  

W dalszym okresie pracy Kopalni i postępu prac górniczych, utrzymanie ekranu jest konieczne i gwarantuje 

zachowanie obowiązujących standardów akustycznych na terenie Opolna Zdroju w porze dziennej i noc-

nej. 

Po 2037 roku poziom hałasu występującego na terenie Opolna-Zdroju będzie się zmniejszał. 

Ocena akustycznego oddziaływania na stronę południową i zachodnią, tereny znajdujące się poza grani-

cami Polski przedstawiono w kolejnych podrozdziałach.  

12.7.1. Ocena oddziaływania hałasu na tereny przygraniczne w Republice Czeskiej 

Przeprowadzona analiza akustycznego oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym na te-

rytorium Republiki Czech wykazała, że praca Kopalni we wszystkich horyzontach czasowych, przy maksy-

malnym, możliwym technologicznie obciążeniu nie powoduje przekroczeń obowiązujących standardów 

akustycznych w porze dziennej i nocnej na terenach zabudowy mieszkaniowej najbliższych miejscowości 

w Czechach (Uhelna, Vaclavice, Heřmanice i Detřichov). Obrazują to mapy akustyczne stanowiące gra-

ficzny obraz oddziaływania akustycznego kopalni umiejscowione w załączniku nr 6 do raportu ooś oraz 

w większej skali powyżej w treści rozdziału 13. Poziom hałasu emitowanego przez Kopalnię do punktu P30 

(punkt reprezentacyjny dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej po czeskiej stronie granicy – miejscowość 

Uhelna) w żadnym z horyzontów czasowych nie przekracza poziomu tła akustycznego. 

Przyjmując, że oddziaływanie hałasu o poziomie 40 dB na stronę Republiki Czeskiej należy poddać szcze-

gółowej analizie należy zaznaczyć, że emisją wyższa od poziomu 40 dB może pojawić się jedynie w okresie 

do 2030 roku i objąć swym zasięgiem tereny niezabudowane, położone w odległości nie większej niż 300 

m od granicy polsko-czeskiej, na północ od miejscowości Uhelna, nie sięgając terenów podlegających 
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ochronie akustycznej czyli terenów zabudowy mieszkaniowej (izolinia LAeq(T) przebiegać będzie około 

0,5 km od najbliższych zabudowań miejscowości). Tym samym akustyczne oddziaływanie Kopalni na te-

reny przygraniczne z Republiką Czeską w okresie od 2025 do 2044 roku jest praktycznie nieznaczące. Dla 

horyzontu czasowego 2025 prognozowany poziom hałasu na granicy państwowej w porze dziennej nie 

przekroczy 39 - 40 dB natomiast w porze nocnej – 40 - 41 dB. Najwyższe wartości poziomu hałasu emito-

wanego z Kopalni prognozuje się na 2030 rok. Prognozowany poziom hałasu na granicy w porze dziennej 

nie przekroczy 39 - 41 dB natomiast w porze nocnej – 41 do 43 dB. Na terenie miejscowości Oldrichov 

na Hranicich i Uhelna emisja hałasu z Kopalni jest praktycznie nieidentyfikowalna. 

 

Również transgraniczna emisja hałasu w kierunku wschodnim (do miejscowości Heřmanice i Detřichov), 

w każdym z analizowanych horyzontów czasowych jest zdecydowanie mniejsza od dopuszczalnej, obo-

wiązującej na terenie Republiki Czeskiej. Jeszcze na terenie Polski nie przekracza ona poziomu 40 dB w po-

rze nocnej. Wartość poziomu hałasu w punkcie P20 (punkt położony na kierunku miejscowości Heřmanice, 

która znajduje się około 1,5 km dalej) prognozuje się w wysokości 38 – 39 dB w porze dziennej i nocnej. 

Uwzględniając odległość od tego punktu do miejscowości Heřmanice, poziom hałasu emitowanego przez 

Kopalnię na jej obszar będzie znacząco niższy. 

W kolejnych horyzontach czasowych poziomy hałasu emitowanego z Kopalni będą znacząco malały 

w związku przesuwaniem się frontu robót i zmianą układu technologicznego. 

Wyniki obliczeń modelowych wskazują, że poziom hałasu emitowanego z KWB Turów występujący na te-

renach najbliższych miejscowości położonych w Czechach będzie spełniał wymagania określone dla bu-

dynków mieszkalnych w rozporządzeniu Rady Ministrów nr 72/2011 Sb, tj. 50 dB dla pory dnia i 40 dB dla 

pory nocy (obowiązujący akt prawny w Republice Czeskiej). 

Zaznaczyć należy, że wszystkie obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wykonano programem CadnaA,  

zgodnie z obowiązującą w Polsce metodyką obliczeniową rozprzestrzeniania hałasu (PN ISO 9613-2). Roz-

przestrzenianie się dźwięku w przestrzeni jest uzależnione od warunków atmosferycznych, w szczególno-

ści - wiatru (kierunek, prędkość) oraz wilgotności i temperatury powietrza. Stosowane wzory i algorytmy 

do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu, opisane w powyższej normie bazują na założeniu sprzyjających 

dla propagacji fali akustycznej w kierunkach obszarów chronionych warunkach atmosferycznych (propa-

gacja zgodnie z kierunkiem wiatru lub wyraźne wykształconej umiarkowanej inwersji temperatury przy 

gruncie). Przy konstrukcji modelu, wykorzystano aktualny na 28.02.2019 r. Numeryczny Model Terenu 

(NMT) oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) pozyskane z Centralnego Urzędu Geode-

zji i Kartografii w Warszawie. 

Dla zapewnienia systematycznej kontroli akustycznego oddziaływania Kopalni na jakość klimatu aku-

stycznego terenów otaczających, w tym terenów poza granicami Polski, w raporcie ooś opracowano siatkę 

punktów pomiarowych oraz określono warunki i częstotliwość pomiarów poziomu hałasu emitowanego 

z Kopalni w celu monitorowania potencjalnych zmian poziomu emisji i ewentualnego reagowania 

na te zmiany. W raporcie ooś zobowiązano również Kopalnię do każdorazowej oceny akustycznej zasto-

sowanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu jak i znaczących zmian w instalacji, mogących mieć 

wpływ na wielkość tej emisji. 
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12.7.2. Ocena oddziaływania hałasu na tereny przygraniczne w Republice Federalnej 
Niemiec 

Rejon miejscowości Hirschfelde 

Prognozowany poziom hałasu emitowanego z terenu KWB Turów na obszary zabudowy mieszkaniowej 

w rejonie miejscowości Hirschfelde: 

− w porze dnia poziom hałasu jest mniejszy od 45 dB; 

− w porze nocy poziom hałasu jest mniejszy od 40 dB. 

Kontynuacja eksploatacji złoża i postęp prac górniczych w kierunku południowo-wschodnim nie wpływają 

na poziom hałasu w rejonie miejscowości Hirschfelde. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej i małych 

osiedli dopuszczalne poziomy hałasu wynoszące 55 dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocy (Hirschfelde) nie 

zostaną przekroczone. 

Rysunek 197. Kształt pola akustycznego generowanego przez KWB Turów na tereny w rejonie miejscowości Hir-
schfelde – pora dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

448 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 198. Kształt pola akustycznego generowanego przez KWB Turów na tereny w rejonie miejscowości Hir-
schfelde – pora nocna 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rejon miejscowości Drausendorf 

Okresem newralgicznym ze względu na oddziaływanie hałasu emitowanego z wyrobiska w kierunku za-

chodnim są lata 2020-2025. W tym okresie: 

− w porze dnia prognozowany poziom hałasu występującego na granicy terenów wiejskich i zabu-

dowy o funkcji mieszkaniowej miejscowości Drausendorf wynosi 41 do 43 dB w porze dziennej i 39 

do 42 dB w porze nocnej; 

− na granicy polsko-niemieckiej prognozowane poziomy hałasu wynoszą maksymalnie 48 dB w po-

rze dnia i 44 dB w porze nocy. 

Rysunek 199. Kształt pola akustycznego generowanego przez KWB Turów na tereny w rejonie miejscowości Drau-
sendorf – pora dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 200. Kształt pola akustycznego generowanego przez KWB Turów na tereny w rejonie miejscowości Drau-
sendorf – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Po 2025 roku poziom hałasu na granicy polsko-niemieckiej będzie maleć w związku z przesuwaniem się 

frontu robót w kierunku wschodnim oraz zmianą funkcjonujących układów KTZ. 

Wyniki obliczeń modelowych wskazują, że poziom hałasu emitowany z KWB Turów występujący na tere-

nach miejscowości Drausendorf będzie spełniał wymagania określone w instrukcji technicznej TA Lärm - 

1998: 

− dla terenów wiejskich i zabudowy o funkcjach mieszanych dopuszczalne wartości poziomu hałasu 

wynoszą 60 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocy (Drausendorf). 

12.8. Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni w wariancie 3 planowa-
nego przedsięwzięcia. 

Analiza założeń postępu robót górniczych na lata 2020 – 2030 wykazała, że postęp robót górniczych dla 

wariantu 3 będzie analogiczny jak dla wariantu 2. Zasięg akustycznego oddziaływania Kopalni na tereny 

stanowiące jej otoczenie będzie więc analogiczny jak w wariancie 2 planowanego przedsięwzięcia. Nato-

miast uszczegółowienia wymaga określenie akustycznego oddziaływania Kopalni w wariancie 3 po 3030 

roku. W rozdziale tym przedstawiono ocenę akustyczną dla lat 2030 – 2035 jako okresu, w którym postęp 

prac oraz lokalizacja maszyn górniczych w rejonie Opolna zdroju będzie najmniej korzystna dla środowiska 

oraz dla roku 2044 jako czasu zakończenia eksploatacji złoża Turów. 
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12.8.1. Wariant 3 – stan po 2035 roku. 

Okres eksploatacji w latach 2031-2036 będzie okresem krytycznym ze względu na oddziaływania hałasu 

Kopalni na tereny zabudowy mieszkaniowej w Opolnie-Zdroju, gdyż w tym okresie prowadzone będzie 

zdejmowanie nadkładu w rejonie docelowej, wschodniej granicy odkrywki w wariancie 3 planowanego 

przedsięwzięcia. 

Z analizy map zasięgu hałasu opracowanych dla wariantów 1 i 2 wynika, że dla układów technologicznych 

projektowanych dla 2025 i 2030 roku zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LAeq(T) = 45 dB wynosi 130-

150 m od aktualnej granicy odkrywki. Zasięg oddziaływania hałasu o poziomie LAeq(T) = 40 dB sięga 150 - 

400 m w zależności od ukształtowania i zagospodarowania terenu. 

Biorąc pod uwagę możliwe zasięgi oddziaływania hałasu Kopalni o poziomach LAeq(T) = 45 dB i LAeq(T) = 

40 dB, przebieg projektowanej docelowej, wschodniej granicy odkrywki dla wariantu 3 oraz rodzaj terenów 

podlegających prawnej ochronie przed hałasem, które pozostają przy granicy odkrywki w wariancie 3, na-

leży stwierdzić, co następuje: 

− Poziom hałasu występującego na terenach zabudowanych w miejscowości Opolno-Zdrój w okre-

sie zdejmowania nadkładu w rejonie projektowanej wschodniej granicy odkrywki będzie mieścił 

się w granicach dopuszczalnych dla pory dnia, lecz będzie przekraczał wartość dopuszczalną dla 

pory nocy. 

− W przypadku przyjęcia wariantu 3 planowanego przedsięwzięcia, w pobliżu docelowej granicy 

wschodniej odkrywki będą znajdować się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla 

których dopuszczalny poziom hałasu w porze nocnej wynosi 40 dB. 

Zakres akustycznego oddziaływania Kopalni dla czasu około 2035 roku w wariancie 3, w porze dziennej 

i nocnej ilustrują załączniki nr 6.13 i 6.14 oraz rysunki poniżej. 
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Rysunek 201. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni w wariancie 3 dla horyzontu czasowego 2035 – pora 
dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Dla warunków występujących w wariancie 3 około 2035 roku poziom hałasu prognozowanego na terenach 

zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Opolno-Zdrój, które pozostają poza granicą wyrobiska, nie bę-

dzie większy od 45 dB na terenach zabudowy mieszkaniowej mieszanej (tereny oznaczone MR) jednak 

może przyjmować wartości większe od 40 dB na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla 

której przyjęto standard akustyczny dla 2 klasy. W porze dnia na obszarach otaczających Kopalnię poziom 

hałasu będzie mniejszy od dopuszczalnego, natomiast w porze nocy mogą występować przekroczenia do-

puszczalnego poziomu hałasu na terenach zaliczanych do 2 klasy standardów akustycznych.  

Zasięg hałasu o poziomie LAeq(T) = 40 dB po stronie południowej wyrobiska nie wychodzi poza granicę Pol-

ski, w związku z powyższym nie obejmuje swoim zasięgiem najbliższych terenów zabudowanych - rejonu 

miejscowości Uhelná. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

452 
Bogatynia, lipiec 2019 

Rysunek 202. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni w wariancie 3 dla horyzontu czasowego 2035 – pora 
nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Prognozowane poziomy hałasu występujące w wytypowanych punktach kontrolnych na terenie Opolna 

Zdrój około roku 2035 dla pracy Kopalni przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 122. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych na terenie 
Opolna Zdroju dla horyzontu czasowego 2035 roku w wariancie nr 3. 

Lp. Punkt Adres 
Kwalifikacja te-

renu 

Prognozowany poziom 
hałasu LAeq(T) (dB) 

Współrzędne punktu 

Pora 
dzienna 

Pora nocna N E 

1 Op-1 ul. Kasztanowa 2 3 klasa 41 42 50º52'52,2" 14º55'51,6" 

2 Op-2 
ul. Kasztanowa / 
(ul. Zamknięta) 

3 klasa 40 41 50º52'50,8" 14º55'50,1" 

3 Op-3 
ul. Rybarzowicka / 

ul. Bogatyńska) 
3 klasa 42 43 50º52'50,5" 14º55'47,6" 

4 Op-4 
ul. Rybarzowicka / 
(ul. Bogatyńska) 

3 klasa 39 40 50º52'50,0" 14º55'51,5" 

5 Op-5 ul. Lipowa 2 2 klasa 34 35 50º52'51,4" 14º55'54,3" 

6 Op-6 ul. Lipowa 4 2 klasa 40 41 50º52'53,1" 14º55'55,8" 

Źródło: opracowanie własne 
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Analogicznie, jak w przypadku wariantu 1 i 2 planowanego przedsięwzięcia, celem odpowiedniego zabez-

pieczenia akustycznego terenów zabudowy mieszkaniowej Opolna Zdrój należy bezwzględnie monitoro-

wać poziom hałasu oraz zaprojektować ekran akustyczny przestawny, zlokalizowany w sąsiedztwie kra-

wędzi wyrobiska o wysokości nie mniejszej niż 10 m, którego zadaniem będzie ochrona przed hałasem 

przede wszystkim koparek pracujących w tym rejonie na dwóch najwyższych poziomach urabiania oraz 

przenośników przebiegających po tych poziomach. Skuteczność tego ekranu może okazać się jednak nie-

wystarczająca ze względu na bliskość terenów zaliczanych do 2 klasy standardu akustycznego (zabudowa 

przy ul. Lipowej), wobec którego prawo określa znacząco ostrzejsze wymagania akustyczne.  

12.8.2. Wariant 3 – stan końcowy na 2044 rok. 

Obliczenia wykonane dla wariantu 3 przedsięwzięcia, dla warunków występujących około 2044 roku po-

zwoliły na postawienie następujących wniosków: 

− Poziom hałasu prognozowanego na terenach zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Opolno-

Zdrój, które znajdują się poza granicami wyrobiska jest zdecydowanie mniejszy od 40 dB w porze 

dnia i w porze nocy (hałas praktycznie nieidentyfikowalny), jest zatem mniejszy od poziomu do-

puszczalnego. 

− Zasięg hałasu o poziomie LAeq(T) = 40 dB po stronie południowej wyrobiska nie wychodzi poza 

granicę Polski. 

Prognozowane poziomy hałasu występujące w wytypowanych punktach kontrolnych na terenie Opolna 

Zdrój około roku 2035 dla pracy Kopalni przedstawiono w tabeli poniżej. Jak widać po wynikach jest on we 

wszystkich punktach praktycznie nierozróżnialny. Oznacza to, że prowadzona działalność w ostatniej fazie 

eksploatacji złoża nie będzie oddziaływać w wariancie 3 na tereny położone w otoczeniu Kopalni. 

Tabela 123. Wartości równoważnego poziomu hałasu prognozowanego w punktach referencyjnych na terenie 
Opolna Zdroju dla horyzontu czasowego 2044 roku w wariancie nr 3. 

Lp. Punkt Adres 
Kwalifikacja te-
renu 

Prognozowany poziom 
hałasu LAeq(T) (dB) 

Współrzędne punktu 

Pora 
dzienna 

Pora nocna N E 

1 Op-1 ul. Kasztanowa 2 3 klasa <20 <20 50º52'52,2" 14º55'51,6" 

2 Op-2 
ul. Kasztanowa / 
(ul. Zamknięta) 

3 klasa <20 <20 50º52'50,8" 14º55'50,1" 

3 Op-3 
ul. Rybarzowicka / 
ul. Bogatyńska) 

3 klasa <20 <20 50º52'50,5" 14º55'47,6" 

4 Op-4 
ul. Rybarzowicka / 
(ul. Bogatyńska) 

3 klasa <20 <20 50º52'50,0" 14º55'51,5" 

5 Op-5 ul. Lipowa 2 2 klasa <20 <20 50º52'51,4" 14º55'54,3" 

6 Op-6 ul. Lipowa 4 2 klasa <20 <20 50º52'53,1" 14º55'55,8" 

Źródło: opracowanie własne 

Zakres akustycznego oddziaływania Kopalni dla czasu końca eksploatacji w wariancie 3, w porze dziennej 

i nocnej ilustrują załączniki nr 6.15 i 6.16 oraz rysunki poniżej. 
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Rysunek 203. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni w wariancie 3 dla hory-
zontu czasowego końca eksploatacji (2044) – pora dzienna. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 204. Kształt pola akustycznego w otoczeniu Kopalni w wariancie 3 dla hory-
zontu czasowego końca eksploatacji (2044) – pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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12.9. Porównanie wariantów w zakresie oddziaływania Kopalni na klimat 
akustyczny. 

Zasadniczą różnicą pomiędzy rozpatrywanymi wariantami 2 i 3 kontynuacji eksploatacji złoża Turów 

z punktu widzenia oddziaływania hałasu na otoczenie, jest zwiększenie zasięgu eksploatacji w wariancie 

3 w rejonie miejscowości Opolno Zdrój i przesunięcie w porównaniu do granicy dla wariantu 2, odcinka 

południowego wschodniej granicy odkrywki o około 300-400 m w kierunku wschodnim. Pozostałe ele-

menty układu technologicznego, wpływające na emisję hałasu z terenu Kopalni do otoczenia, takie jak 

układ transportowy, eksploatowane maszyny i urządzenia, pozostają bez zmian. Sposób przygotowania 

do rekultywacji końcowej także będzie podobny. Z tych względów różnice w oddziaływaniu hałasu dla wa-

riantów 2 i 3 będą występować tylko w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój, która jest zlokalizowana przy 

projektowanej wschodniej granicy odkrywki, po około 2030 roku. 

Ponieważ układ technologiczny oraz maszyny i urządzenia są takie same w obu wariantach i przemiesz-

czają się w kierunku wschodnim wraz z postępem odkrywki, zasięg oddziaływania hałasu emitowanego 

na tereny otaczające Kopalnię, liczony względem aktualnej krawędzi odkrywki jest podobny w obu wa-

riantach. Jednak poziom oddziaływania Kopalni ulegnie zmianie w następujący sposób: 

− dla wariantu 2 w pobliżu docelowej granicy odkrywki na terenie miejscowości Opolno-Zdrój będą 

znajdować się tereny zakwalifikowane jako tereny zabudowy mieszanej (MR), natomiast dla wa-

riantu 3 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), o wyższych wymaganiach aku-

stycznych; 

− w wariancie 3 wymagane będzie ograniczenie poziomu hałasu w porze nocy do wartości poniżej 

40 dB w odległości około 100 m od wschodniej granicy odkrywki, co jest bezwzględnie trudniej-

szym zadaniem a patrząc na rozkład pola akustycznego może okazać się niemożliwe bez zastoso-

wania kolejnych rozwiązań, w tym również dodatkowych wykupów terenów. 

Podsumowując porównanie wariantów należy uznać, że z punktu widzenia akustycznego oddziaływania 

na środowisko, wariant 2 jest wariantem korzystniejszym. 

12.10. Analiza skumulowanego oddziaływania na środowisko. 

12.10.1. Oddziaływanie skumulowane na terenie osiedli Zatonie i Trzciniec. 

Oddziaływanie skumulowane hałasu w odniesieniu do KWB Turów rozpatrywać należy jedynie na obszarze 

osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni. Występować ono będzie po zachodniej stronie wyrobiska, w obsza-

rze kumulacji hałasu generowanego przez Kopalnię i Elektrownię Turów. Aktualnie trwa proces rozbudowy 

Elektrowni o nowy blok energetyczny oraz modernizacja istniejącej instalacji w celu dostosowania ich do 

wymagań ochrony środowiska przed hałasem po uruchomieniu nowego bloku. W KWB Turów aktualnie 

realizowane są działania mające na celu ograniczenie poziomu emisji hałasu podczas pracy zasobnika wę-

glowego, który jest głównym źródłem hałasu emitowanego z terenu Kopalni w kierunku północnym i pół-

nocno-zachodnim. 

Ocena oddziaływania skumulowanego dotyczy sytuacji po 2020 roku, po rozbudowie Elektrowni i konty-

nuacji eksploatacji złoża Turów. Założono, że zarówno Kopalnia jak i Elektrownia funkcjonują w ruchu cią-

głym, przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, stąd okresem krytycznym ze względu na oddziaływanie hałasu 

jest pora nocy. 
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Oddziaływanie hałasu emitowanego z terenu Kopalni występuje przede wszystkim na południowych 

obrzeżach osiedli, natomiast hałas emitowany z terenu Elektrowni dominuje w północnej części osiedli. 

Przez teren o charakterze przemysłowym, znajdujący się między osiedlami przebiegają dwa przenośniki 

węglowe w obudowie dźwiękochłonno-izolacyjnej, którymi naprzemiennie transportowany jest węgiel 

z Kopalni do Elektrowni. Obydwa przenośniki wyposażone są w krążniki cichobieżne. 

Po wschodniej stronie osiedla Zatonie przebiega przenośnik odpopielania, którym transportowany jest po-

piół z Elektrowni na zwałowisko wewnętrzne w wyrobisku Kopalni.  Przenośnik wyposażony jest w cicho-

bieżne krążniki. 

Mapy zasięgu oddziaływania hałasu generowanego przez Elektrownię Turów zaprezentowano poniżej Ry-

sunek 205 i Rysunek 207, natomiast mapy zasięgu oddziaływania hałasu generowanego przez Kopalnię 

ilustrują Rysunek 206 i Rysunek 208. 
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Rysunek 205. Zasięg akustycznego oddziaływania Elektrowni Turów – pora dzienna. 

 
Źródło: Wielowariantowa analiza akustyczna, 2016 r. 

 
 

Rysunek 206. Zasięg akustycznego oddziaływania KWB Turów – pora dzienna 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 207. Zasięg akustycznego oddziaływania Elektrowni Turów – pora nocna. 

 
Źródło: Wielowariantowa analiza akustyczna, 2016 r. 

 

Rysunek 208. Zasięg akustycznego oddziaływania KWB Turów –pora nocna. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Poziom hałasu emitowanego z terenu każdego z zakładów oddzielnie w porze dziennej, który występuje 

na wspólnych obszarach oddziaływania na terenach zabudowy mieszkaniowej zawiera się w przedziale 

poziomów od 40 do 45 dB. Analiza zaprezentowanych map akustycznych pozwala na postawienie wnio-

sku, że akustyczne oddziaływanie Kopalni i Elektrowni kumuluje się w stopniu nie przekraczającym po-

ziomu 55 dB. 

Dla pory nocnej, wyznaczone oddziaływanie skumulowane na podstawie porównania zasięgów akustycz-

nego odziaływania każdego z zakładów nie przekracza w przypadku poziomu wypadkowego wartości 

45 dB. Obszary, które narażone są na hałas od Kopalni o poziomie 43 do 45 dB (rejon ulicy Konrada) objęte 

są oddziaływaniem Elektrowni na poziomie od 35 do 40 dB, z tym, że wartości 35 dB występują najbliżej 

Kopalni i kumulując się z wartościami około 44 - 45 dB nie przekroczą tego ostatniego poziomu. Podobne 

zjawisko ma miejsce w rejonach sąsiadujących z elektrownią, gdzie poziom hałasu rzędu 40 dB kumuluje 

się z hałasem o poziomie około 38 do 40 dB od Kopalni, co daje sumarycznie poziom wypadkowy około 

40 do 42 dB. 

12.10.2. Oddziaływanie skumulowane na tereny przygraniczne - Hirschfelde. 

Prognozowany poziom hałasu, występujący na terenach przygranicznych w porze nocy po 2020 roku 

przedstawiają mapy zasięgu hałasu na powyższych rysunkach (Rysunek 207 i Rysunek 208). Z analizy pro-

gnozowanych zasięgów oddziaływania hałasu każdego z zakładów oddzielnie wynika, że wypadkowy po-

ziom hałasu nie przekroczy na terenach zabudowy mieszkaniowej miejscowości Hirschfelde wartości 40 

dB. 

Analizując kształt pola akustycznego generowanego przez Elektrownię można stwierdzić, że na granicy 

państwa poziom hałasu jest mniejszy od 35 dB. Zatem Kopalnia może wyemitować w kierunku granicy 

polsko-niemieckiej w tym rejonie na poziomie ponad 40 dB, aby na granicy sumaryczny poziom nie prze-

kroczył wartości 45 dB. Wykonane dla 2020 roku i lat późniejszych analizy rozprzestrzeniania się hałasu 

w kierunku granicy państwa na wysokości Zatonia i Trzcińca wykazały, że w żadnym z horyzontów czaso-

wych poziom ten nie przekracza wartości 40 dB w porze nocnej i 45 dB w porze dziennej. Obliczenia wyko-

nane w punkcie P42, zlokalizowanym na terenie miejscowości Hirschfeld (na granicy terenów mieszkanio-

wych) wykazały w porze nocnej, że poziom dźwięku A, emitowanego z Kopalni wynosi: 

− dla horyzontu czasowego 2020 – 37 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2025 – 37 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2030 – 37 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2035 – 37 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2040 – 27 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2044 – 27 dB. 

Dodając do tych wartości poziom hałasu emitowany przez Elektrownie, który na granicy jest mniejszy od 

35 dB (przyjmujemy, że wartość w punkcie P42 jest równa wartości 35 dB), otrzymamy sumaryczny, sku-

mulowany poziom dźwięku A, emitowany przez Kopalnię i Elektrownię w następujących wysokościach: 

− dla horyzontu czasowego 2020 – 39 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2025 – 39 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2030 – 39 dB, 
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− dla horyzontu czasowego 2035 – 39 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2040 – 37 dB, 

− dla horyzontu czasowego 2044 – 37 dB. 

Zatem przyjmując założenie obowiązującego na terenie akustycznie chronionym miejscowości Hir-

schfelde w porze nocnej poziomu hałasu w wysokości 45 dB, wypadkowy poziom hałasu emitowanego 

z terenu Polski jest znacząco mniejszy od niego. W porze dziennej wartość sumarycznego poziomu hałasu 

emitowanego na stronę niemiecką z terenu polski wynosić będzie również około 40 – 42 dB.  

12.11. Emisja hałasu podczas likwidacji Kopalni. 

Zakład górniczy oraz związane z nim tereny pogórnicze będą podlegały likwidacji i przygotowaniu do re-

kultywacji końcowej. Zakłada się, że obiekty infrastruktury przemysłowej likwidowanego zakładu górni-

czego, które będą w należytym stanie technicznym, zostaną sprzedane nowym użytkownikom, a obiekty 

infrastruktury nie nadające się ze względów technicznych do dalszego użytkowania zostaną fizycznie zli-

kwidowane - rozebrane lub wyburzone. Hałas, który może towarzyszyć likwidacji infrastruktury przemy-

słowej to typowy hałas budowlany i transportowy. Biorąc pod uwagę rozproszenie prac na obszarze Ko-

palni, odległości obiektów od terenów zabudowanych, możliwości wyjazdu z terenu Kopalni bezpośrednio 

na drogę wojewódzką, hałas ten nie będzie stwarzał istotnej uciążliwości. 

Przygotowanie wyrobiska do rekultywacji końcowej i wypełnienia wodą polegać będzie na wykonaniu prac 

ziemnych oraz odpowiedniego przeprofilowania zboczy. Do wykonania prac ziemnych przewiduje się wy-

korzystanie maszyn podstawowych pozostałych po zakończeniu eksploatacji złoża: 

− koparki KWK-1500s (K-9, K-11, K-15) i KWK-1500 (K-18); 

− dwie zwałowarki ZGOT-11500 (Z-49 i Z-48). 

Technologia pracy maszyn zostanie dostosowana do pracy w innych warunkach geotechnicznych. Prace 

ziemne prowadzone będą głównie w części południowo-zachodniej i południowo-wschodniej wyrobiska. 

Liczba pracujących maszyn górniczych oraz przenośników taśmowych będzie znacznie mniejsza niż pod-

czas fazy eksploatacji złoża. Poziom hałasu występującego w otoczeniu nie będzie większy niż podczas 

przeanalizowanej wielowariantowo fazy eksploatacji, będzie zatem spełniał wymagania w zakresie 

ochrony środowiska przed hałasem. 
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13. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ 

13.1. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na różnorodność 
biologiczną 

13.1.1. Siedliska, rośliny, mszaki i grzyby 

Analizując charakter przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące źródła oddziaływań (presje), jakie 

mogą mieć wpływ na siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, mszaki, grzyby i porosty: 

− zajęcie terenu; 

− emisja zanieczyszczeń do powietrza; 

− odwadnianie wyrobiska. 

Skutki tych presji przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 124) w formie ciągów przyczynowo-skutkowych, 

określając jednocześnie, czy dane oddziaływania mają charakter bezpośredni, pośredni, wtórny oraz czy 

są skutki są odwracalne, jak długo mogą się utrzymywać i czy możliwa jest ich minimalizacja. 

Do określenia zasięgu oddziaływania „zajęcie terenu” wykorzystano przewidywany zasięg planowanego 

wyrobiska oraz prac ziemnych dla wariantów 1 i 2 oraz dla wariantu 3 planowanego przedsięwzięcia. Na-

stępnie przeanalizowano, czy i jakie cenne siedliska lub stanowiska gatunków znajdą się w tych granicach 

oraz oceniono, jakie będzie to miało znaczenie dla walorów przyrodniczych otoczenia odkrywki.  

Do określenia zasięgu oddziaływania „emisja zanieczyszczeń do powietrza” wykorzystano obliczenia 

w modelu prognozowanego zapylenia oraz dane z najbliższych stacji pomiarowych. Spośród substancji, 

które mogą być szkodliwe dla roślin (SO2, NOx, ozon), stężenia średnioroczne nie przekraczają poziomów 

dopuszczalnych określonych ze względu na ochronę roślin. Odkrywkowa eksploatacja węgla brunatnego 

stanowi tylko źródło zapylenia, które mogłoby oddziaływać na roślinność w sąsiedztwie Kopalni. 

Do określenia zasięgu oddziaływania „odwadnianie wyrobiska” wykorzystano zasięg przewidywanego leja 

depresji uzyskany w wyniku obliczeń przeprowadzonych w modelu hydrogeologicznym. Analizy objęły ob-

szar Niecki Żytawskiej – struktury, w obrębie której – na skutek określonej budowy geologicznej34 – mogą 

występować oddziaływania związane z odwadnianiem odkrywki i rozwojem leja depresji. Należy pamię-

tać, że wpływ na warunki wilgotnościowe podłoża, a co za tym idzie na roślinność (i siedliska zwierząt) ma 

przede wszystkim drenowanie warstw wodonośnych czwartorzędowych, głównie przypowierzchniowych, 

w zasięgu strefy korzeniowej roślin. Wpływ taki nie jest obserwowany wskutek dotychczasowej działalno-

ści Kopalni, o czym świadczy obecność określonych zbiorowisk roślinnych na południowym przedpolu od-

krywki. Może on jednak wystąpić wskutek kontynuacji eksploatacji w rejonach, gdzie występują połącze-

nia odwadnianych warstw trzeciorzędowych z czwartorzędowymi. 

                                                                    
34 Opisanej w Rozdziale 4.3.1 – Hydrogelogia. 
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13.1.2. Zwierzęta 

Wpływ przedsięwzięcia na przedstawicieli fauny w regionie będzie wynikał z następujących elementów 

presji: 

− zajęcie terenu; 

− emisja hałasu; 

− odprowadzanie wód kopalnianych do cieków; 

− odwadnianie wyrobiska. 

Skutki tych presji przedstawiono poniżej (Tabela 125) w formie ciągów przyczynowo-skutkowych, określa-

jąc jednocześnie, czy dane oddziaływania mają charakter bezpośredni, pośredni, wtórny oraz, czy skutki 

są odwracalne, jak długo mogą się utrzymywać i czy możliwa jest ich minimalizacja. 

Do określenia zasięgu oddziaływania „zajęcie terenu” wykorzystano przewidywany zasięg planowanego 

wyrobiska oraz prac ziemnych dla wariantów 1 i 2 oraz dla wariantu 3 planowanego przedsięwzięcia. Na-

stępnie przeanalizowano, czy w tych granicach znajdą się siedliska cennych gatunków zwierząt oraz oce-

niono, jakie będzie to miało znaczenie dla walorów przyrodniczych otoczenia odkrywki.  

Do określenia zasięgu oddziaływania „emisja hałasu” wykorzystano wyniki modelowania rozprzestrzenia-

nia się hałasu w środowisku. W bezpośrednim otoczeniu obszaru planowanej kontynuacji eksploatacji 

złoża Turów – tam, gdzie hałas mógłby być istotny z punktu widzenia dzikich zwierząt – nie występują 

siedliska ptaków i ssaków istotne dla zachowania walorów przyrodniczych tego regionu. Z tego też po-

wodu oceniono, że kontynuacja wydobycia nie spowoduje nasilenia uciążliwości akustycznych w stosunku 

do stanu obecnego ani nie obejmie swym zasięgiem terenów ostoi przyrodniczych.  

Do określenia zasięgu oddziaływania „odprowadzanie wód kopalnianych do cieków” wykorzystano bada-

nia i analizy wykonane na ciekach w otoczeniu Kopalni, w szczególności na ciekach, do których aktualnie 

odprowadzane są wody kopalniane. System odprowadzania wód kopalnianych nie ulegnie zmianie w wy-

niku kontynuacji eksploatacji złoża Turów, co więcej nie należy się spodziewać zmian ilościowych i jako-

ściowych odprowadzanych wód. Badania prowadzono na stanowiskach zlokalizowanych powyżej i poniżej 

istniejących zrzutów wód kopalnianych porównując je ze sobą. Ocenie podlegały zarówno elementy fizy-

kochemiczne jakości wód, jak i warunki hydromorfologiczne, co następnie zostało zestawione z wynikami 

klasyfikacji elementów biologicznych - ryby oraz makrobezkręgowce bentosowe. W wyniku przeprowa-

dzonej oceny określono, czy zrzuty wód kopalnianych do cieków powierzchniowych stanowią istotnie ne-

gatywne oddziaływanie dla zasiedlających te cieki organizmów wodnych. 

Do określenia zasięgu oddziaływania „odwadnianie wyrobiska” wykorzystano zasięg przewidywanego leja 

depresji w czwartorzędowych poziomach wodonośnych, uzyskany w wyniku obliczeń przeprowadzonych 

w modelu hydrogeologicznym. Zmiana stosunków wodnych może prowadzić do lokalnych przekształceń 

struktury siedlisk, która ma wpływ na tamtejsze ugrupowania zwierząt. Niemniej jednak większość gatun-

ków występujących w obrębie planowanej kontynuacji eksploatacji i na terenach sąsiadujących, charakte-

ryzuje się szeroką toleracją różnych warunków siedliskowych, zasiedlając tereny o wysokim stopniu prze-

kształcenia antropogenicznego.  
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Tabela 124 Matryca źródeł oddziaływań na siedliska przyrodnicze, rośliny, mszaki, mykobiota 

zajęcie terenu → wycinka drzew i krzewów 

→ usunięcie roślinności zielnej  

→ zniszczenie warstwy glebowej 

→ zniszczenie stanowisk 

cennych gatunków 

→ zniszczenie siedlisk 

→ spadek liczebności popula-

cji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 

możliwość minimalizacji: nie 

• oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe 

• częściowo odwracalne (na powierzchni poddanej w przy-

szłości rekultywacji w kierunku leśnym) 

• częściowo nieodwracalne (na powierzchni poddanej w przy-

szłości rekultywacji w kierunku wodnym) 

• oddziaływania transgraniczne: nie 

 

emisja zanieczysz-

czeń do powietrza 

(pył zawieszony) 

→ zatykanie aparatów wymiany 

gazowej  

→ zaburzenia fotosyntezy 

→ obumieranie roślin → spadek liczebności popula-

cji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 

możliwość minimalizacji: tak (ograniczanie pylenia) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i wstępnej rekulty-

wacji) 

• oddziaływania transgraniczne: nie 

 

odwadnianie wyrobi-

ska 
→ rozwój leja depresji w warstwach 

wodonośnych czwartorzędu 

→ zmiana warunków wil-

gotnościowych podłoża 

(zmiana warunków sie-

dliskowych) 

→ wypadanie roślin wrażli-

wych na zmiany stosun-

ków wodnych (hydrofil-

nych) 

→ zanik siedlisk hydrogenicz-

nych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 

możliwość minimalizacji: tak (ekran przeciwfiltracyjny) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i zakończeniu re-

kultywacji końcowej) 

• oddziaływania transgraniczne: nie (po zastosowaniu ekranu 

przeciwfiltracyjnego) 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 125 Matryca identyfikacji źródeł oddziaływań na zwierzęta 

zajęcie terenu → wycinka drzew i krze-

wów 

→ usunięcie roślinności 

zielnej 

→ zniszczenie warstwy 

glebowej 

→ zniszczenie cieków 

→ zniszczenie siedlisk ssaków, w tym nietope-

rzy, płazów, gadów, bezkręgowców 

→ zniszczenie siedlisk ryb 

→ spadek liczebności 

populacji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 

możliwość minimalizacji: tak (działania prewencyjne) 

• oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe 

• częściowo odwracalne (na powierzchni poddanej w przyszło-

ści rekultywacji w kierunku leśnym) 

• częściowo nieodwracalne (na powierzchni poddanej w przy-

szłości rekultywacji w kierunku wodnym) 

 

emisja hałasu → płoszenie (zmiana wa-

runków siedliskowych) 

→ wycofywanie się osobników z ich siedlisk 

(głównie ptaki i ssaki) 

→ zaburzenia rozrodu (głównie ptaki i ssaki) 

→ spadek liczebności 

populacji  

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 

możliwość minimalizacji: tak (ograniczenie hałasu) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji) 

 

emisja światła → niepokój 

→ zmiana warunków sie-

dliskowych 

→ przyciąganie / wycofywanie gatunków → zmiany składu ga-

tunkowego zespo-

łów fauny 

→ zmiany liczebności 

populacji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: średnie 

możliwość minimalizacji: tak (ograniczenie światła) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji) 

     

odprowadzanie wód 

kopalnianych do cie-

ków 

→ zmiana parametrów 

jakościowych wód 

→ zmiana warunków siedliskowych ryb → spadek liczebności 

populacji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 

możliwość minimalizacji: tak (oczyszczanie wód) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i wstępnej rekulty-

wacji) 

 

odwadnianie wyro-

biska 
→ rozwój leja depresji w 

warstwach wodono-

śnych czwartorzędu 

→ zmiana warunków wil-

gotnościowych pod-

łoża (zmiana warun-

ków siedliskowych) 

→ zanik siedlisk 

hydrogenicz-

nych 

→ spadek liczebności 

populacji  

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 

możliwość minimalizacji: tak (ekran przeciwfiltracyjny) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i zakończeniu re-

kultywacji końcowej) 

Źródło: opracowanie własne 
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13.2. Analiza oddziaływań na siedliska przyrodnicze, rośliny naczyniowe, 
mszaki i grzyby 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Niezależnie od przyjętego wariantu kontynuacji eksploatacji, w ostatnich fazach poszerzenia odkrywki po 

roku 2030, zostaną zniszczone: 

− stanowiska rokietnika pospolitego Pleurozium schreberi na łącznej powierzchni około 20 ha; 

− stanowiska widłozęba miotłowego Dicranum scoparium na łącznej powierzchni około 20 ha (wy-

stępuje razem z rokietnikiem pospolitym). 

W przypadku dwóch wyżej wymienionych gatunków mszaków stanowi to około 18 % powierzchni zajętych 

przez ich stanowiska w całym otoczeniu przedsięwzięcia - nie zostaną bowiem naruszone równie bogate 

w osobniki ich siedliska na południe od drogi Sieniawka-Opolno-Bogatynia. Oba gatunki występują tu ma-

sowo w ubogich i prześwietlonych borach sosnowych pochodzenia antropogenicznego. 

Zniszczeniu ulegnie również jeden niewielki płat łąki użytkowanej ekstensywnie (o kodzie 6510): 

− w przypadku realizacji wariantu 1 lub 2 będzie to ok. 0,2 ha fragment łąki; 

− w przypadku realizacji wariantu 3 będzie to fragment o powierzchni ok. 0,4 ha. 

Większość łąk tego typu występujących poza doliną Nysy Łużyckiej nie jest obecnie koszona i w szybkim 

tempie ulega procesom sukcesyjnym (zarastaniu przez drzewa i krzewy) lub też zarasta gatunkami inwa-

zyjnymi (nawłoć kanadyjska i późna, rdestowce, słonecznik bulwiasty i inne). 

Źródło presji: emisja zanieczyszczeń do powietrza  

Zgodnie z wynikami modelowania propagacji pyłu emitowanego z terenu wyrobiska przekroczenia pozio-

mów dopuszczalnych są obserwowane w obrębie samego obszaru wydobycia i zasadniczo nie wykraczają 

poza jego granice. Brak jest innych danych, które sugerowałyby możliwość przekraczania standardów ja-

kości powietrza w zakresie stężenia pyłu zawieszonego w obrębie stwierdzonych siedlisk przyrodniczych, 

w tym leśnych, potencjalnie najbardziej narażonych na tego typu zanieczyszczenie. Pozwala to na obec-

nym etapie wiedzy wykluczyć negatywny wpływ na siedliska przyrodnicze znajdujące się w otoczeniu pla-

nowanego przedsięwzięcia. 

Źródło presji: odwadnianie wyrobiska 

Odwadnianie wyrobiska i rozwój leja depresji oddziałującego w kierunku południowym i wschodnim może 

w sposób wtórny oddziaływać na warunki siedliskowe. Może to powodować przyspieszony odpływ wód 

opadowych i wysychanie mezofilnych zbiorowisk leśnych, uzależnionych od odpowiedniej wilgotności 

gleby. Wraz z siedliskami przyrodniczymi narażone mogą być występujące tu, typowe dla nich gatunki ro-

ślin naczyniowych oraz porosty zamieszkujące pnie drzew. Zagrożenie to może dotyczyć w przyszłości: 

− ośmiu fragmentów lasów grądowych o łącznej powierzchni 35,7 ha; 

− jednego fragmentu lasu łęgowego o powierzchni 1,3 ha; 

− dziesięciu stanowisk porostów, w tym: 

o pięciu z szesnastu stanowisk pustułki rurkowatej Hypogymnia tubulosa,  

o dwóch z siedmiu stanowisk brodaczki kępkowej Usnea hirta,  

o jednego z dwóch stanowisk brązowniczki zielonawej Tuckermannopsis chlorophylla  



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

466 
Bogatynia, lipiec 2019 

o oraz dwóch z siedmiu stanowisk przylepniczki wytwornej Melanohalea elegantula; 

− jednego stanowiska lilii złotogłów; 

− trzech stanowisk wawrzynka wilczełyko. 

Procesy prowadzące do powstania leja depresyjnego na podłożach skalistych, typowych dla Sudetów i ich 

Przedgórza, przebiegają w inny sposób niż na morenowych obszarach Polski centralnej. O ile w przypadku 

odkrywek na niżu oddziaływanie leja depresyjnego jest rzeczą pewną i sięga wielu kilometrów od granicy 

odkrywki, o tyle w górach procesy powodujące odwonienie terenu są bardziej złożone, a występujące 

tu zbiorowiska (poza typowymi zbiorowiskami higrofilnymi) są mniej na to oddziaływanie wrażliwe. Spo-

śród wyżej wymienionych zagrożonych płatów siedlisk najbardziej zagrożony byłby las łęgowy. 

O ile w okresie zakończenia eksploatacji można spodziewać się bardzo silnego obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych w poziomie międzywęglowym (Mw), o tyle nie prognozuje się równie silnej odpowiedzi 

w poziomie czwartorzędowym, który jest najistotniejszy dla szaty roślinnej. Zastosowany w analizie model 

prognozuje dalszy spadek poziomu wód czwartorzędowych w niektórych punktach terenu nawet do 5 m -

generalnie jednak około 1 m, co może przyczynić się do wysychania źródeł na południowy-wschód od od-

krywki (w kierunku Granicznego Wierchu) zasilających cieki spływające w kierunku północnym i północno-

zachodnim, nad którymi występują wyszczególnione powyżej zbiorowiska leśne z obecnością gatunków 

chronionych. Wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego (Rozdział 7.5) będzie skutecznie zabezpieczać przed 

dalszym pogłęgianiem się leja depresji również w utworach czwartorzędowych. W przypadku takiego roz-

wiązania w rejonie południowego przedpola odkrywki można spodziewać się ustabilizowania poziomów 

wodonośnych czwartorzędowych, co obrazują Rysunek 209 i.Rysunek 210). 

Istotnym czynnikiem będzie także wielkość oraz struktura opadów atmosferycznych w omawianym okre-

sie, który może skutecznie ograniczyć niedobory wód powierzchniowych lub też amplifikować efekt leja 

depresji. Zmiany klimatyczne, jakich zaczynamy obecnie doświadczać, nie pozwalają w żadnym wypadku 

na prognozowanie wielkości i struktury opadów w latach 2030-2045. Stąd też wynika potrzeba zastosowa-

nia środków ograniczających rozwój leja depresji w warstwach czwartorzędowych.
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Rysunek 209. Zasięg oddziaływania pośredniego na siedliska przyrodnicze i roślinność – mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym w latach 2015-
2044 z (warianty 1 i 2) – z ekranem przeciwfiltracyjnym 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 210. Zasięg oddziaływania pośredniego na siedliska przyrodnicze i roślinność – mapa przyrostu depresji wód podziemnych w poziomie czwartorzędowym w latach 2015-
2044 z (wariant 3) – z ekranem przeciwfiltracyjnym 

 
Źródło: opracowanie własne 
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13.3. Analiza oddziaływań na bezkręgowce lądowe 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Modraszek nausitous Phengaris nausithous i Modraszek telejus Phengaris telejus 

Bezpośrednie negatywne oddziaływanie ogranicza się głównie do zniszczenia stanowisk modraszków, zlo-

kalizowanych na północ i północny-zachód od miejscowości Opolno-Zdrój. Niemniej znaczna część z nich 

ma charakter synantropijny i zlokalizowana jest wzdłuż przydrożnych pasów zieleni i rowów melioracyj-

nych porośniętych krwiściągiem, które trudno uznać za siedliska kluczowe dla gatunku. Charakter obec-

nych siedlisk występowania modraszka na analizowanych terenach pozwala również przypuszczać, 

że możliwe będzie ich przemieszczenie się w inne miejsca. Nie prognozuje się zatem znaczącego negatyw-

nego oddziaływania kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów na populacje modraszków. 

Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

Gatunek nie stwierdzony na terenie bezpośredniego oddziaływania wariantów 1 i 2. Jedno stanowisko 

znajduje się w granicach wariantu 3. Nie można zatem prognozować znaczącego oddziaływania przedsię-

wzięcia na lokalną populację czerwończyka.  

W trakcie badań terenowych zidentyfikowano występowanie 12 innych gatunków bezkręgowców: 

− trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

− gadziogłówka żółtonoga Gomphus flavipes 

− postojak wiesiołkowiec Proserpinus Proserpina 

− szklarnik leśny Cordulegaster boltonii 

− biegacz skórzasty Carabus coriaceus  

− biegacz gładki Carabus glabratus 

− biegacz zielonozłoty Carabus auronitens 

− tęcznik mniejszy Calosoma inqusitor  

− trzmiel ziemny Bombus terrestris  

− trzmiel gajowy Bombus lucorum 

− trzmiel rudy Bombus pascuorum 

− ślimak winniczek Helix pomatia. 

Żaden z wymienionych gatunków nie został wykazany na terenie bezpośredniego oddziaływania inwesty-

cji. Brak zatem istotnych zagrożeń dla lokalnych populacji tych gatunków w związku z kontynuacją eksplo-

atacji złoża węgla brunatnego Turów.  

Źródło presji: odwadnianie wyrobiska 

Modraszek nausitous Phengaris nausithous 

Znaczna część siedlisk modraszków ma charakter synantropijny i trudno je uznać za siedliska kluczowe dla 

gatunku. Z tego względu również ewentualne wtórne oddziaływanie w efekcie odwodnienia terenów są-

siadujących z planowanym obszarem wydobycia na tego typu siedliska będzie można uznać za niewielkie 

w odniesieniu do lokalnej populacji tych gatunków oraz obserwowanej szerokiej tolerancji na warunki sie-

dliskowe. 
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13.4. Analiza oddziaływań na ryby i bezkręgowce wodne 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby niniejszego raportu nie wykazały obec-

ności chronionych gatunków ryb w ciekach w obrębie planowanej kontynuacji eksploatacji złoża Turów. 

Nie są to ponadto cieki istotne dla zachowania lokalnej ichtiofauny. 

Źródło presji: odprowadzanie wód kopalnianych do cieków 

Nie przewiduje się, by w wyniku planowanej kontynuacji eksploatacji złoża Turów, istotnej zmianie uległa 

ilość i jakość wód kopalnianych odprowadzanych do cieków powierzchniowych. Na potrzeby Kopalni funk-

cjonuje system gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód kopalnianych, którego elementy zostały 

opisane w Rozdziale 2.6.1.  

Na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko na 8 stanowiskach badawczych wykonane zostały bada-

nia w zakresie biologicznych elementów jakości – w tym badania ichtiofauny i makrobezkręgowców ben-

tosowych. Wybór lokalizacji punktów badawczych na Nysie Łużyckiej, Miedziance i Jaśnicy (Śladzie) został 

dokonany w ten sposób, by możliwe było porównanie wyników między odcinkami położonymi powyżej 

miejsc zrzutu wód kopalnianych do tych cieków z wynikami z odcinków poniżej tych zrzutów. Ponadto 

badania przeprowadzono również na Nowej Biedrzychówce i na Dopływie z wyrobiska Turoszów (Rów 

R - 1). We wszystkich punktach badano takie elementy jak fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce ben-

tosowe i ryby – to jest te elementy, na podstawie których dokonywana jest ocena stanu ekologicznego 

wód. 

Łączna ocena elementów biologicznych na wszystkich badanych stanowiskach jest niezadowalająca (Ta-

bela 126). Tylko na jednym stanowisku (Miedzianka powyżej potencjalnych oddziaływań) wspólna ocena 

wskazuje na III klasę, na pozostałych na IV. 

Klasyfikacja pod kątem ryb wykazała IV klasę dla Nysy Łużyckiej zarówno powyżej, jak i poniżej ujścia Mie-

dzianki. Klasyfikacja Miedzianki wskazuje na III klasę w punkcie przy granicy oraz na IV klasę powyżej ujścia 

do Nysy Łużyckiej. Uwagę zwraca fakt, że Miedzianka i Nysa Łużycka to jedynie cieki, w których udało się 

wykonać odłowy ryb. Badania ichtiofauny prowadzone były też w Jaśnicy (Śladzie), Nowej Biedrzychówce 

i Dopływie z wyrobiska Turoszów, ale w tych ciekach nie stwierdzono obecności ryb. Prawdopodobnie cieki 

te prowadzą zbyt małe ilości wody, by ryby mogły w nich stale występować. Większe objętości przepływów 

notuje się na tych ciekach tylko w okresach zrzutów wód kopalnianych. Nie zapewnia to jednak odpowied-

nich warunków do bytowania ichtiofauny. 

W przypadku makrobezkręgowców bentosowych nie udało się ich odłowić w Dopływie z wyrobiska Turo-

szów. W przypadku innych cieków i stanowisk wyniki klasyfikacji makrozoobentosu również są niezado-

walające, z wyjątkiem stanowiska na Miedziance w rejonie granicy państwowej, które oceniono na II klasę. 
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Tabela 126 Ocena elementów biologicznych wg Rozporządzenia klasyfikacyjnego 2016 w okresie X.2015-IX.2016 

Stanowiska Fitobentos Makrofity 
Makrozoob-

entos 
Ryby Ocena BEJ 

Cieki powyżej oddziaływań 

P-0   Nysa Łużycka powyżej potencjalnych od-
działywań 

III III IV IV IV 

P-3   Miedzianka powyżej potencjalnych od-
działywań 

II III II III III 

P-4   Ślad powyżej potencjalnych oddziaływań III III IV /*** IV 

Cieki poddane bezpośredniej presji 

P-1   Nowa Biedrzychówka (powyżej ujścia do 
Nysy Łużyckiej) 

II V/* IV /*** IV 

P-2   Dopływ z wyrobiska Turoszów (Rów R-1) IV IV/* /** /*** IV 

Cieki poniżej oddziaływań 

P-5   Ślad poniżej potencjalnych oddziaływań IV IV/* IV /*** IV 

P-6   Miedzianka poniżej potencjalnych od-
działywań 

III III IV IV IV 

P-7   Nysa Łużycka poniżej potencjalnych od-
działywań 

III III III IV IV 

Objaśnienia: BEJ biologiczne elementy jakości; /* wskaźnik nie brany pod uwagę w ocenie z uwagi na małą liczbę taksonów stwierdzonych 

w badaniach; /** wskaźnik nie brany pod uwagę w ocenie z powodu braku organizmów makrozoobentosowych w badaniach; /*** wskaźnik 

nie brany pod uwagę w ocenie z powodu braku obecności ryb (objętość przepływu zbyt mała)  
Źródło: opracowanie własne 

Dla przeprowadzenia analizy potencjalnych oddziaływań wód z odwodnienia odkrywki Turów na funkcjo-

nowanie zespołów organizmów w ciekach poddanych tym oddziaływaniom porównano średnie wartości 

pomiarów z okresu badań podstawowych parametrów fizykochemicznych w ciekach powyżej i poniżej po-

tencjalnych oddziaływań oraz ciekach poddanych bezpośredniej presji tych oddziaływań (Tabela 127). 

Analizę oparto o następujące wskaźniki: 

− przewodność elektryczna właściwa - podstawowy wskaźnik charakteryzujący zasolenie; istnieje 

istotna ujemna korelacja między stanem fitobentosu i makrozoobentosu, a tym wskaźnikiem (Pi-

cińska-Fałtynowicz 2011, Błachuta i in. 2011); 

− tlen rozpuszczony - podstawowy wskaźnik charakteryzujący warunki tlenowe; wskaźnik wykazuje 

istotną dodatnią korelację między stanem makrozoobentosu i ryb; 

− zawiesina ogólna - wskaźnik charakteryzujący stan fizyczny o dobrze udokumentowanej nega-

tywnej korelacji ze stanem fitobentosu, makrofitów, makrozoobentosu i ryb; 

− fosfor ogólny i azot ogólny - wskaźniki charakteryzujące warunki biogenne, ujemnie skorelowane 

z stanem fitobentosu i makrofitów. 

Tabela 127 Średnia wartość z pomiarów w okresie X.2015 – X.2016 najistotniejszych dla elementów biologicznych 
wskaźników fizykochemicznych. Klasa wskaźników wg Rozporządzenia klasyfikacyjnego 2016 

Stanowiska Przewodność 

Tlen rozpusz-

czony 

[mg O₂ /l] 

Zawiesina 

ogólna 

[mg/l] 

Fosfor ogólny 

[mg P/l] 

Azot ogólny 

[mg N/l] 

Ocena wskaź-

ników 

Cieki powyżej oddziaływań 

P-0 409 9,9 10 0,110 4,42 D+ 

P-3 244 11,1 5 0,050 4,26 PPD 

P-4 336 9,7 6 0,030 1,88 D+ 

Cieki poddane bezpośredniej presji 

P-1 1895 10,4 8 0,025 1,21 PPD 
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Stanowiska Przewodność 

Tlen rozpusz-

czony 

[mg O₂ /l] 

Zawiesina 

ogólna 

[mg/l] 

Fosfor ogólny 

[mg P/l] 

Azot ogólny 

[mg N/l] 

Ocena wskaź-

ników 

P-2 625 9,1 13 0,030 0,96 PPD 

Cieki poniżej oddziaływań 

P-5 1147 10,4 11 0,030 1,88 PPD 

P-6 1138 9,8 30 0,230 5,21 PPD 

P-7 553 10,1 13 0,110 7,34 PSD 

Objaśnienia: P-0 – Nysa Łużycka powyżej potencjalnych oddziaływań; P-1 – Nowa Biedrzychówka; P-2 – Dopływ z wyrobiska Turoszów 
(Rów R-1); P-3 – Miedzianka powyżej potencjalnych oddziaływań; P-4 – Ślad powyżej potencjalnych oddziaływań; P-5 – Ślad poniżej po-
tencjalnych oddziaływań; P-6 – Miedzianka poniżej potencjalnych oddziaływań; P-7 – Nysa Łużycka poniżej potencjalnych oddziaływań); 
Ocena wskaźników: D+ - dobry lub powyżej dobrego; PPD – poniżej potencjału dobrego; PSD – poniżej stanu dobrego 
Źródło: opracowanie własne 

Analizowane wskaźniki na stanowiskach wyznaczonych powyżej potencjalnych oddziaływań wód z od-

wodnienia odkrywki Turów w Nysie Łużyckiej oraz potoku Jaśnica (Ślad) wskazują na dobry lub powyżej 

dobrego potencjał wód tych cieków. W Miedziance ogólna ocena wskaźników wskazuje na potencjał poni-

żej dobrego, co wynika z przekroczenia wartości granicznej dla II klasy przez azot ogólny. W tych samych 

ciekach poniżej potencjalnych oddziaływań ogólna ocena wskaźników wskazuje na potencjał poniżej do-

brego. W Jaśnicy (Śladzie) wynika to z przekroczenia wartości granicznych dla II klasy przewodności i za-

wiesiny ogólnej, w Miedziance z przekroczenia wartości granicznych dla II klasy przewodności, zawiesiny 

ogólnej, fosforu ogólnego i azotu ogólnego, w Nysie Łużyckiej z przekroczenia wartości granicznej azotu 

ogólnego. Natomiast w ciekach poddanych bezpośredniej presji oddziaływań potencjał poniżej dobrego 

wynika z przekroczenia wartości granicznej dla klasy II dla przewodności (w obu ciekach) i zawiesiny ogól-

nej (w Dopływie z wyrobiska Turów). 

Ogólna ocena elementów biologicznych nie ma odzwierciedlenia w ocenie elementów fizykochemicznych. 

Na stanowiskach wyznaczonych powyżej potencjalnych oddziaływań w Nysie Łużyckiej i Jaśnicy (Śladzie), 

których ocena wskaźników fizykochemicznych wskazuje na potencjał dobry lub powyżej ogólna ocena ele-

mentów biologicznych wskazuje na IV klasę, a żaden element nie jest w klasie wyższej niż III. W Miedziance 

elementy fizykochemiczne wskazują potencjał poniżej dobrego, a ocena elementów biologicznych 

III klasę, przy czym fitobentos i makrozoobentos są w klasie II. 

Cieki poddane bezpośredniej presji mają ogólną ocenę elementów fizykochemicznych poniżej potencjału 

dobrego, a elementy biologiczne są w klasie IV, ale w Nowej Biedrzychówce fitobentos jest w klasie II.  

Tylko na stanowiskach wyznaczonych poniżej potencjalnych oddziaływań obie oceny są podobne – ocenie 

elementów fizykochemicznych poniżej stanu/potencjału dobrego odpowiada niska (IV) klasa elementów 

biologicznych. 
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Przeprowadzono ocenę oddziaływań presji zidentyfikowanych w ciekach będących pod wpływem wód po-

chodzących z odwodnienia odkrywki na badane elementy biologiczne – fitobentos, makrofity, makrozoo-

bentos i ryb. Wyniki oceny przedstawia Tabela 128. Ocena jest przedstawiona w pięciostopniowej skali:  

-2 – znaczące oddziaływania negatywne; 

-1 – oddziaływania negatywne; 

0 – brak oddziaływań lub oddziaływania nieistotne; 

+1 – oddziaływania pozytywne; 

+2 – znaczące oddziaływania pozytywne. 

 

Tabela 128 Zidentyfikowane w ciekach będących pod wpływem wód pochodzących z odwodnienia odkrywki presje i 
ich znaczenia dla poszczególnych elementów biologicznych 

Presja Czynnik 
Element biologiczny 

FB MF MZB R 
Bezpośrednie: 
Odwodnienie 
odkrywki 

Tlen rozpuszczony 0 0 0 0 
Przewodność -1 0 -1 0 
Aniony: siarczany i chlorki 0 0 0 0 

Zawiesiny w Nysie Łużyckiej 0 0 0 0 
Zawiesiny w Miedziance -1 0 -1 0 
Zawiesiny w Dopływie z wyrobiska Turoszów i w Jaśnicy -1 -2 -2 0 
Zawiesiny w Nowej Biedrzychówce 0 0 0 0 

Zawiesiny łącznie 0 0 -1 0 
Substancje biogenne +2 +2 0 0 

Zmienność przepływów w Nysie Łużyckiej i Miedziance 0 0 0 0 
Zmienność przepływów w bezpośrednich odbiornikach -1 -2 -2 0 

Zmienność przepływów łącznie 0 -1 -1 0 
Podsumowanie oddziaływań czynników presji bezpośrednich +1 +1 -3 0 
Pośrednie lub 
niezależne: 
Morfologia  

Regulacje koryt 0 -2 -2 -2 
Zaśmiecenie koryt -2 -2 -2 -2 
Mała zmienność głębokości koryt 0 -1 -2 -2 
Struktura dna -1 -1 -2 -2 

Podsumowanie oddziaływań czynników presji pośrednich lub niezależnych -3 -6 -8 -8 
Objaśnienia: FB – fitobentos; MF – makrofity; MZB – makrozoobentos; R – ryby 
Źródło: opracowanie własne 

Tlen rozpuszczony: stężenie tlenu rozpuszczonego w wodach pochodzących w odwodnienia odkrywki 

jest duże; nie spada poniżej wartości krytycznej dla I klasy. 

Przewodność oraz stężenia siarczanów i chlorków: wartość przewodności w wodach pochodzących z od-

wodnienia odkrywki jest bardzo duża. Bardzo duże, znacznie przekraczające aktualnie obowiązujące 

normy jest też stężenie siarczanów i chlorków. Jednak poza dobrze udokumentowanym negatywnym od-

działywaniem wysokiego przewodnictwa na fitobentos i makrozoobentos, brak jest danych o negatyw-

nym oddziaływaniu na inne grupy organizmów. Brak danych o ujemnym wpływie odnotowanych w wo-

dach pochodzących z odwodnienia odkrywki stężeniach na wszystkie analizowane elementy biologiczne. 

Zawiesiny: wpływ zawiesiny należy ocenić w trzech grupach cieków. Nysa Łużycka, ostateczny recypient 

wód pochodzących w odwodnienia odkrywki, ma tak dużą objętość przepływu w porównaniu do pozosta-

łych cieków, że wartości graniczne stężenia zawiesin są w niej przekraczane sporadycznie. Średnia z po-

miarów w ciągu roku nie przekracza wartości granicznej dla klasy I. Dlatego należy uznać, że obserwowane 

okresowo podwyższenia stężenia zawiesin nie mają negatywnego wpływu na elementy biologiczne 

lub też, że wpływ ten jest nieistotny. Miedzianka pod względem zawiesin jest pod wyraźnym wpływem 
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wód pochodzących z odwodnienia odkrywki. Powyżej potencjalnych oddziaływań tylko 2 z 12 pomiarów 

przekraczały wartości graniczne dla I lub II klasy. W Miedziance poniżej potencjalnych oddziaływań sytua-

cja była odwrotna, tylko 2 z 12 pomiarów nie przekroczyło wartości granicznej dla klasy II. Z drugiej strony 

średnia roczna wartość z pomiarów wynosi 30 mg/l, co oznacza, że jej oddziaływanie na elementy biolo-

giczne nie jest znaczące i ograniczone do najbardziej wrażliwych elementów – fitobentosu i makrozoobe-

tosu. W bezpośrednich odbiornikach wód pochodzących z odwodnienia odkrywki – potoku Jaśnica (Ślad) 

oraz Dopływie z wyrobiska Turoszów (Rów R-1) zawiesina może wywierać znaczący negatywny wpływ 

na fitobentos, makrofity i makrozoobentos. W obu ciekach średnia roczna stężenia zawiesin przekracza 

wartość krytyczną dla II klasy. W obu wielkość krytyczna II klasy była przekroczona w 7 z 12 pomiarów, czyli 

efekt oddziaływania zawiesiny, mimo niewysokiej średniej rocznej (w Dopływie z wyrobiska Turoszów 13, 

w Jaśnicy 11 mg/l) ma znaczące oddziaływanie negatywne z uwagi na częstość występowania przekroczeń. 

Brak wpływu na ryby, ponieważ z powodu innych uwarunkowań w tych ciekach brak ryb. W Nowej Bie-

drzychówce średnia roczna mieści się w przedziale II klasy, a wartości krytyczne dla drugiej klasy przekro-

czone były tylko w 3 z 12 pomiarów i w tym przypadku zawiesina nie ma znaczących oddziaływań. 

Substancje biogenne: stężenie substancji biogennych w wodach pochodzących z odwodnienia odkrywki 

jest bardzo niskie. Niskie stężenie substancji biogennych jest korzystne dla fitobentosu i makrofitów, na-

tomiast dla makrozoobentosu i ryb jest bez istotnego znaczenia.  

Zmienność przepływów: W Nysie Łużyckiej i Miedziance zmienność przepływów związana z odprowadza-

niem wód pochodzących z odwodnienia odkrywki jest niewielka, ponieważ obie rzeki prowadzą stosun-

kowo dużo wody. W ciekach stanowiących bezpośrednie odbiorniki odprowadzanych z wyrobiska wód 

krótkookresowe wahania objętości przepływu są skrajnie duże i powodują, że okresowo, przy niewielkich 

zrzutach dno jest prawie całkowicie przesuszane, natomiast w okresach opadowych prowadzą one bardzo 

dużo wody. Uniemożliwia to prawidłowe wykształcenie zespołów makrofitów i makrozoobentosu, 

a w mniejszym stopniu także fitobentosu. 

W ciekach poddanych oddziaływaniom odwodnienia odkrywki zidentyfikowano także presje nie związane 

lub niezwiązane bezpośrednio z odwodnieniem: 

Regulacja koryt: w największym stopniu dotyczy to cieków: Nowej Biedrzychówki, Jaśnicy i Miedzianki, 

a w mniejszym Nysy Łużyckiej. Szczelne koryto Nowej Biedrzychówki i częściowo także potoku Jaśnica 

(Ślad) uniemożliwia rozwój makrofitów i znacząco utrudnia wytworzenie się zespołu makrozoobentosu. 

Jaśnica powyżej zrzutu wód nie jest obudowana, ale wyłożona kamieniami. W obu ciekach negatywne od-

działywanie regulacji wzmacnia duża zmienność przepływu. W Miedziance i Nysie Łużyckiej regulacja 

brzegów utrudnia wykształcenia się zbiorowisk makrofitów strefy przybrzeżnej, powoduje zmniejszenie 

zróżnicowania siedlisk dla makrozoobentosu i brak siedlisk dla młodocianych stadiów rozwojowych ryb 

oraz dla ryb o małych rozmiarach. Niekorzystny efekt regulacji brzegów Miedzianki wzmacnia niekontro-

lowany rozrost inwazyjnych gatunków obcych roślin – rdestowców, niecierpka balsamicznego i nawłoci 

kanadyjskiej.  

Zaśmiecenie koryt: w Miedziance, a w mniejszym stopniu także w Nysie Łużyckiej koryta rzek są zaśmie-

cone materiałem obcym (opony, sprzęt elektrotechniczny, złom, styropian, butelki pet, inne odpady pla-

stikowe, w tym folia ogrodnicza itp.). Takie zanieczyszczenia powodują utratę powierzchni tarlisk dla ryb, 
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ograniczenie naturalnych powierzchni dla rozwoju makrozoobentosu i fitobentosu oraz zmniejszają po-

wierzchnię możliwą do zasiedlenia przez makrofity. 

Mała zmienność głębokości koryt: czynnik bezpośrednio związany z regulacjami koryt. Powoduje zmniej-

szenie zróżnicowania siedlisk, szczególnie niekorzystne dla ryb i makrozoobentosu. 

Struktura dna: czynnik bezpośrednio związany z regulacjami koryt. Brak zróżnicowania substratu dna po-

woduje zmniejszenie różnorodności siedlisk, szczególnie niekorzystne dla ryb i makrozoobentosu.  

Analiza oddziaływania czynników presji związanych bezpośrednio z odwodnieniem odkrywki wykazuje, 

że mają one nieporównywalnie mniejszy wpływ na niezadowalającą ocenę elementów biologicznych niż 

czynniki presji pośrednich lub niezależnych od odwadniania odkrywki. Łączna ocena czynników presji bez-

pośrednich tylko dla makrozoobentosu jest negatywna, a poszczególne czynniki wzajemnie się wzmac-

niają, powodując efekt skumulowany. Dla ryb presje bezpośrednie nie powodują istotnych oddziaływań.  

Łączne oddziaływania czynników presji niezależnych od odwodniania odkrywki, lub też wiążących się z od-

wodnianiem pośrednio (regulacja Nowej Biedrzychówki, Dopływu z wyrobiska Turoszów i Jaśnicy) mają 

znacznie większe oddziaływania negatywne (Tabela 128). Na niską jakość biologicznych elementów ja-

kości wód zdecydowanie największy wpływ ma słaby stan elementów hydromorfologicznych (regulacja 

koryt, unifikacja głębokości, niewłaściwy substrat dna i zaśmiecanie koryt), wynikający z czynników presji 

niezależnych od działania polegającego na odprowadzaniu wód z odwodnienia odkrywki lub też pośrednio 

zależny od tych działań. Dla poprawy warunków dla korzystnego kształtowania zbiorowisk organizmów: 

fitobentosu, makrofitów, makrozoobentosu i ryb aktualnie brak możliwych działań.  

Aktualnie oczyszczalnie wód kopalnianych wykorzystują najlepsze dostępne techniki w zakresie poprawy 

jakości wód odprowadzanych z odwodnienia wyrobiska. Nie ma też konieczności poszukiwania dodatko-

wych rozwiązań, ponieważ odprowadzane wody nie stanowią istotnego czynnika negatywnie wpływają-

cego na organizmy wodne zasiedlające Nysę Łużycką i Miedziankę. Bardziej skomplikowany jest przypa-

dek Dopływu z wyrobiska Turoszów, który w praktyce, podobnie jak Nowa Biedrzychówka prowadzi pra-

wie wyłącznie wody z odwodniania, przy czym najbardziej znaczącym negatywnym czynnikiem nie jest 

sama jakość wód, a raczej dynamika ich odprowadzania (duża zmienność przepływów). Większe znaczenie 

dla poprawy oceny elementów biologicznych miałyby działania nad poprawą stanu elementów hydromor-

fologicznych.  

13.5. Analiza oddziaływań na płazy i gady 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej na potrzeby niniejszego raportu nie wykazały obec-

ności chronionych płazów i gadów na obszarze planowanej kontynuacji eksploatacji złoża Turów.  

Niemniej prawdopodobne jest, że część miejsc objęta już procesem rekultywacji zasiedlana jest przez 

przedstawicieli tutejszej herpetofauny. Są to głównie ropucha szara i żaba trawna, szeroko rozprzestrze-

nione i powszechne na całym omawianym terenie, które spędzają większość sezonu poza zbiorniami wod-

nymi, a same zbiorniki wykorzystują tylko jako miejsca rozrodu. Tereny zrekultywowane potencjalnie sta-

nowią również miejsce występowania padalca, jaszczurki żyworodnej i zaskrońca.  
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13.6. Analiza oddziaływań na ptaki 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Na obszarze planowanej kontynuacji eksploatacji stwierdzono trzy gatunki ptaków chronionych: 

− lerkę i derkacza objęte w Polsce ochroną ścisłą i wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej; 

− białorzytkę objętą w Polsce ochroną ścisłą. 

 

Lerka Lullula arborea 

Wydaje się, że istniejące wyrobisko stwarza obecnie dogodne warunki dla bytowania lerki. Możliwe jest 

przypadkowe niszczenie gniazd w trakcie przygotowania do wydobycia. W wyniku planowanej kontynuacji 

eksploatacji złoża Turów zagrożone jest jedno z trzech stanowisk zlokalizowanych na zachód od Opolna-

Zdroju (na południowym skraju obecnego zasięgu odkrywki). Niemniej w trakcie prac terenowych stwier-

dzono poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania przedsięwzięcia liczne siedliska, które potencjalnie 

mogą być wykorzystywane przez ten gatunek. 

Derkacz Crex crex  

W obrębie bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia (południowa część docelowego obszaru wy-

dobycia) odnotowano jednego osobnika. Brak istotnych zagrożeń dla gatunku wynikających z realizacji 

planowanego przedsięwzięcia, ze względu na wysoką dostępność potencjalnych siedlisk gatunku w są-

siedztwie, poza obszarem bezpośredniego oddziaływania przedsięwzięcia.   

Białorzytka Oenanthe oenanthe 

Białorzytka jako gatunek związany z suchymi murawami i siedliskami piaszczystymi, ruderalnymi odnala-

zła odpowiednie miejsca bytowania na skraju terenu czynnego wyrobiska. Wydaje się, że istniejące wyro-

bisko stwarza obecnie dogodne warunki dla bytowania gatunku. Gatunek wykazany na dwóch stanowi-

skach na północnym skraju obecnego zasięgu odkrywki, ze względu na dostępność odpowiednich dla ga-

tunku siedlisk. Możliwe jest przypadkowe niszczenie gniazd w trakcie przygotowania do wydobycia. Nie-

mniej w trakcie prac terenowych stwierdzono poza bezpośrednim zasięgiem oddziaływania przedsięwzię-

cia liczne siedliska, które potencjalnie mogą być wykorzystywane przez ten gatunek. 

Obszar w otoczeniu wyrobiska górniczego jako całość nie cechuje się wyjątkowymi walorami ornitologicz-

nymi, jednak posiada również swoją specyfikę wyróżniającą go na tle regionu. Siedliska reprezentowane 

to w zdecydowanej przewadze tereny otwarte o charakterze rolniczym, niemniej jednak występują rów-

nież obszary leśne o różnej strukturze wiekowej i składzie gatunkowym.  

Znaczną część wykazanego w otoczeniu Kopalni zespołu ptaków stanowią gatunki średnio liczne takie jak 

żuraw, derkacz, dzięcioł zielonosiwy i dzięcioł średni. Ich obecność na tym terenie podnosi jego ogólną 

wartość, równocześnie jednak gatunki te stwierdzone zostały głównie poza docelowym obszarem wydo-

bycia, tym samym nie należy się spodziewać wystąpienia negatywnego oddziaływania na ich populacje.  

Badania przeprowadzone w okresie dyspersji polęgowej oraz migracji jesiennej nie wykazały istotnego 

znaczenia badanego terenu dla ptaków w tych okresach fenologicznych. W okresie polęgowym trzon 

stwierdzeń stanowiły gatunki pospolite, tworzące stosunkowo niewielkie stada. W okresie migracji ptaki 
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omijają rejon sudecki lub przelatują nad nim bez zatrzymywania się. Odkrywkowa eksploatacja węgla bru-

natnego nie niesie istotnych zagrożeń dla awifauny w okresie pozalęgowym, dlatego też nie należy się 

spodziewać wystąpienia negatywnego oddziaływania na ich populacje. 

Planowana (po zakończeniu analizowanego w niniejszym raporcie przedsięwzięciu) rekultywacja końcowa 

w kierunku leśno-wodnym może wyraźnie odmienić tę sytuację, a obecność zbiornika wodnego i siedlisk 

o charakterze szuwarowym w południowo-zachodniej części obecnej odkrywki może stworzyć odpowied-

nie warunki dla bytowania wielu gatunków bagiennych, jak i migrujących związanych z siedliskami nad-

wodnymi (w tym żurawi, kaczek, kani czy zimorodka). 

13.7. Analiza oddziaływań na nietoperze 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Spośród 12 gatunków nietoperzy, których występowanie odnotowano podczas inwentaryzacji przyrodni-

czej, 4 gatunki występują na obszarze planowanego wydobycia: 

− borowiec wielki; 

− gacek brunatny; 

− karlik malutki; 

− mopek.  

Borowiec wielki Nyctalus noctula, gacek brunatny Plecotus auritus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus 

Zagrożenia związane z realizacją wariantu 1 obejmują niszczenie istniejących żerowisk i potencjalnych 

schronień dziennych/kolonii rozrodczych gatunku na etapie wycinki drzew w obrębie przyszłego obszaru 

wydobywczego. W wyniku usunięcia budynków możliwe jest niszczenie potencjalnych i przyszłych schro-

nień i kolonii rozrodczych gatunku. Planowane w ramach wariantu 1 działania zmierzające ku rekultywacji 

wodnej wyrobiska zakładają wypłycenie zbiornika poprzez przeniesienie mas ziemnych pochodzących 

z częściowo zrekultywowanego już zwału. Może to prowadzić do zniszczenia odtwarzających się poten-

cjalnych i istniejących żerowisk gatunku. 

W przypadku realizacji każdego z wariantów możliwe jest niszczenie niewielkich fragmentów żerowisk 

i potencjalnych schronień dziennych/kolonii rozrodczych na etapie planowanej wycinki drzew przy przy-

gotowywaniu obszaru do wydobycia. W wyniku usunięcia budynków możliwe jest niszczenie potencjal-

nych i przyszłych schronień i kolonii rozrodczych gatunku. 

Mopek Barbastella barbastellus 

Planowane w ramach realizacji wariantu 1 prace zrekultywowanej części zwału wewnętrznego na potrzeby 

wypłycenia dna przyszłego zbiornika i podparcia zboczy wyrobiska może prowadzić do zniszczenia odtwa-

rzających się potencjalnych żerowisk mopka. Na etapie planowanej wycinki drzew przy przygotowywaniu 

obszaru do wydobycia możliwe niszczenie niewielkich fragmentów potencjalnych żerowisk. 

We wszystkich wariantach w trakcie prowadzonej wycinki drzew, na etapie przygotowywania obszaru do 

wydobycia, możliwe jest niszczenie niewielkich fragmentów potencjalnych żerowisk i potencjalnych 

schronień. 
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Analiza poszczególnych wariantów kontynuacji eksploatacji złoża Turów w odniesieniu do nietoperzy 

wskazuje niewielkie odmienności w stopniu oddziaływania poszczególnych wariantów, wynikające z róż-

nic w zasięgu eksploatacji i w zakresie planowanych prac inwestycyjnych. W przypadku wszystkich anali-

zowanych wariantów negatywne oddziaływanie dotyczy głównie niszczenia płatów siedlisk będących że-

rowiskami, w efekcie planowanej wycinki drzew na etapie przygotowywania obszaru pod eksploatację.  

W przypadku kilku gatunków wykazanych na terenach planowanej wycinki w okolicach Opolna-Zdroju  

(w tym mopka, karlika większego, borowca wielkiego, gacka brunatnego) prace tego typu mogą prowa-

dzić do zniszczenia potencjalnych schronień dziennych w dziuplach drzew.  

Objęcie – w przypadku wszystkich wariantów planowanego przedsięwzięcia – obszarem wydobycia części 

zabudowań w miejscowości Opolno-Zdrój stwarza dodatkowo zagrożenie niszczenia istniejących, czy też 

potencjalnych (niewykazanych jak i potencjalnie zasiedlonych w przyszłości) schronień dziennych i kolonii 

rozrodczych. Dotyczy to szczególnie wariantu 3, który zakłada przesunięcie docelowego obszaru wydoby-

cia o ponad 200 m w kierunku wschodnim w rejonie miejscowości Opoln- Zdrój. Tym samym rejon wydo-

bywczy obejmie większość tutejszych zabudowań. Przypadkowe niszczenie letnich dziennych schronień 

dotyczy gacka brunatnego nielicznie zasiedlającego strych kościoła w Opolnie-Zdroju oraz kilku gatunków 

odnotowanych w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości, które mniej lub bardziej regularnie mogą wy-

korzystywać budynki jako schronienie dzienne czy miejsca zakładania kolonii, w tym karlik malutki 

i drobny czy mroczek późny.  

W przypadku kontynuacji eksploatacji w wariancie 1 należy zwrócić uwagę na planowane wypłycenie dna 

wyrobiska przeznaczonego do rekultywacji wodnej i podparcia zboczy. Działanie to znacznie wydłużyłoby 

termin rozpoczęcia i zakończenia końcowej rekultywacji terenu. Ponadto wymaga przemieszczenia znacz-

nych mas gruntu ze zwałowisk poddanych już rekultywacji i wykorzystywanych przez nietoperze jako że-

rowiska. 

13.8. Analiza oddziaływań na ssaki z wyłączeniem nietoperzy 

Źródło presji: zajęcie terenu 

Trzon ugrupowania ssaków występujących w regionie i na terenie planowanego obszaru wydobycia sta-

nowią gatunki powszechne na terenie całego kraju, charakteryzujące się wysoką plastycznością pod kątem 

przystosowania do siedlisk przyrodniczych przekształconych przez człowieka. Zakładane potencjalne od-

działywanie kontynuacji eksploatacji złoża Turów na zgrupowania drobnych saków jest niewielkie, 

ze względu na obecność kluczowych dla nich siedlisk poza bezpośrednim zasięgiem planowanych prac wy-

dobywczych. Wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji potwierdzają skuteczność technik rekultywacji 

w kierunku wodno-leśnym dla przedstawicieli tej grupy – zasiedlenie zbiornika w okolicach Działoszyna 

przez wydrę i karczowniki czy obecność gryzoni leśnych i ryjówek na terenach odbudowywanego lasu. 
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13.9. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na obszary chro-
nione 

W przypadku obszarów i obiektów chronionych należy wziąć pod uwagę potencjalne oddziaływania zwią-

zane z presjami wywołanymi funkcjonowaniem Kopalni zestawione w tabeli poniżej (Tabela 129). 

Zasięg przestrzenny oddziaływań omówionych powyżej dla poszczególnych grup organizmów będzie uza-

leżniony od rodzaju presji i może się różnić w zależności od przyjętego do realizacji wariantu planowanego 

przedsięwzięcia  – w szczególności różnice mogą się pojawić pomiędzy wariantami 1 i 2 a wariantem 3. 

Po określeniu zasięgu przestrzennego poszczególnych presji analizowano, czy w tym obszarze zlokalizo-

wane są obszary lub obiekty chronione lub (w przypadku obszarów Natura 2000), czy mogą tu przebiegać 

procesy istotne z punktu widzenia przedmiotów ochrony.  

Do określenia zasięgu oddziaływania „zajęcie terenu” wykorzystano przewidywany zasięg planowanego 

wyrobiska oraz prac ziemnych dla wariantów 1 i 2 oraz dla wariantu 3. Żaden z wariantów planowanego 

przedsięwzięcia nie obejmuje swoim zasięgiem żadnego z obszarów chronionych ani terenów integralnie 

z nimi związanych. 

Do określenia zasięgu oddziaływania „emisja zanieczyszczeń do powietrza” wykorzystano obliczenia 

w modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oraz wyniki analizy stanu jakości powietrza w wojewódz-

twie dolnośląskim (2016 r.). 

Do określenia zasięgu oddziaływania „emisja hałasu” wykorzystano wyniki modelowania rozprzestrzenia-

nia się hałasu w środowisku.  

Do określenia zasięgu oddziaływania „odprowadzanie wód kopalnianych do cieków” wykorzystano bada-

nia ichtiofauny, makrobezkręgowców bentosowych, makrofitów i fitobentosu wykonane na ciekach 

w otoczeniu kopalni, w szczególności na ciekach, do których aktualnie odprowadzane są wody kopalniane. 

Do określenia zasięgu oddziaływania „odwadnianie wyrobiska” wykorzystano uzyskany w wyniku obliczeń 

przeprowadzonych w modelu hydrogeologicznym zasięg przewidywanego leja depresji w czwartorzędo-

wych poziomach wodonośnych.  

W niniejszym rozdziale przedstawiono ocenę oddziaływania na obszary chronione ustanowione na mocy 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody położone na terytorium Polski, obszary położone 

na terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz na terytorium Republiki Czeskiej. 

Oceniając oddziaływanie wzięto pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia zidentyfikowanych i opi-

sanych poniżej oddziaływań. 
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Tabela 129 Matryca identyfikacji źródeł oddziaływań na obszary chronione -ciągi przyczynowo-skutkowe 

emisja zanieczysz-
czeń do powietrza 
(pył zawieszony) 

→ zatykanie aparatów wy-
miany gazowej  

→ zaburzenia fotosyntezy 

→ obumieranie roślin → spadek liczebności popula-
cji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (ograniczanie pylenia) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i wstępnej rekultywa-
cji) 

• oddziaływania transgraniczne: nie 

 

emisja hałasu → płoszenie (zmiana wa-
runków siedliskowych) 

→ wycofywanie się osobników z 
ich siedlisk (głównie ptaki i 
ssaki) 

→ zaburzenia rozrodu (głównie 
ptaki i ssaki) 

→ spadek liczebności popula-
cji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (ograniczenie hałasu) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i wstępnej rekultywa-
cji)  

• oddziaływania transgraniczne: nie 

 

odprowadzanie wód 
kopalnianych do cie-
ków 

→ zmiana parametrów ja-
kościowych wód 

→ zmiana warunków siedlisko-
wych ryb 

→ spadek liczebności popula-
cji 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (oczyszczanie ścieków) 

• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i wstępnej rekultywa-
cji) 

• oddziaływania transgraniczne: tak 

 

odwadnianie wyrobi-
ska 

→ rozwój leja depresji w 
warstwach wodono-
śnych czwartorzędu 

→ zmiana warunków wilgotno-
ściowych podłoża (zmiana wa-
runków siedliskowych) 

→ wypadanie roślin wrażli-
wych zmiany stosunków 
wodnych 

→ zanik siedlisk hydrogenicz-
nych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (ekran przeciwfiltracyjny) 

• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 

• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i zakończeniu rekulty-
wacji końcowej) 

• oddziaływania transgraniczne: nie 

Źródło: opracowanie własne 
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13.10. Analiza oddziaływań na obszary chronione położone na terytorium 
Polski 

Na analizowanym obszarze otoczenia KWB Turów zidentyfikowano następujące obszary i obiekty chro-

nione: 

− Rezerwat przyrody Grądy koło Posady; 

− Obszar Natura 2000 PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej; 

− Pomniki przyrody: pień drzewa iglastego na dziedzińcu Dyrekcji KWB Turów, lipa drobnolistna 

i dąb szypułkowy w Wigancicach Żytawskich. 

Zbiorczą mapę pokazującą lokalizację przedsięwzięcia na tle umiejscowienia obszarów chronionych za-

warto w Rozdziale 4.10.1 - Rysunek 73).  

13.10.1. Rezerwat przyrody Grądy koło Posady 

Rezerwat przyrody Grądy koło Posady został powołany dla ochrony fragmentów naturalnych grądów, 

w tym grądu lipowo-klonowego, z zachowanym typowym składem florystycznym.  

Rezerwat zlokalizowany jest na terenie gminy Bogatynia w odległości około 6 km na północ od granicy 

planowanego przedsięwzięcia – poza terenem planowanej kontynuacji eksploatacji węgla. Rezerwat znaj-

duje się poza granicami Niecki Żytawskiej, a więc poza zasięgiem potencjalnego wpływu odwodnienia 

na wody podziemne i warunki wilgotnościowe podłoża. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, że kontynuacja 

eksploatacji wywoła negatywne oddziaływania na walory przyrodnicze rezerwatu Grądy koło Posady. 

13.10.2. PLH020066 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej 

W celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 wykonana została analiza przed-

sięwzięcia pod kątem ingerencji w środowisko przyrodnicze. Wyniki tej analizy znajdują się poniżej, w ma-

cierzy rozpoznania – opisie projektu (Tabela 130). 

Na podstawie zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń oszacowano następnie czy istnieje możliwość 

wystąpienia znaczących oddziaływań na przedmioty ochrony obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 
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Tabela 130 Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 – opis projektu 

Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 – opis projektu 
Krótki opis przedsięwzięcia  Przedsięwzięcie polega na: kontynuacji eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Turów a następnie likwidacji wydobycia oraz 

przygotowaniu pod rekultywację końcową. Eksploatacja prowadzona jest metodą odkrywkową. Skały nadkładu urabiane 
będą za pomocą koparko-zwałowarek i odkładane na zwałowisko wewnętrzne w celu ukształtowania skarp odkrywki. Wy-
dobyty węgiel przewożony jest systemem transporterów taśmowych do zasobnika, z którego dalej transportowany jest do 
elektrowni Turów. Obok gospodarki skałą nadkładu i systemu transportu węgla trzecim istotnym elementem jest odwad-
nianie odkrywki. Wody z odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego po przejściu przez oczyszczalnie ścieków wprowa-
dzane są do cieków powierzchniowych (do Nysy Łużyckiej i Jaśnicy, Nowej Biedrzychówki, Dopływu z Turoszowa). 

Opis poszczególnych ele-
mentów przedsięwzięcia 
(pojedynczo lub w powiąza-
niu z innymi), które praw-
dopodobnie będą powodo-
wały oddziaływania na śro-
dowisko 

Wymieniono znaczące zmiany fizyczne, jakie wystąpią w środowisku wskutek realizacji przedsięwzięcia: 

• zajęcie terenu i zmiana ukształtowania powierzchni – rozszerzenie zasięgu wyrobiska 
• usunięcie roślinności – odsłonięcie powierzchni podatnych na erozję wietrzną i wodną – wzrost zapylenia powietrza 
• urabianie i transport węgla i nadkładu - odsłonięcie powierzchni podatnych na erozję wietrzną i wodną – wzrost zapylenia 

powietrza 
• zwałowanie nadkładu i prace rekultywacyjne – kształtowanie zboczy wyrobiska w układ skarp i półek 
• odwodnienie wyrobiska – rozszerzenie zasięgu leja depresji 
• odprowadzanie wód kopalniach do cieków – zmiany parametrów fizykochemicznych wód 

Opis każdego możliwego 
bezpośredniego, pośred-
niego lub wtórnego oddzia-
ływania przedsięwzięcia 
(pojedynczo lub w powiąza-
niu z innymi) na obszar Na-
tura 2000, dającego się 
przewidzieć jako prosta 
konsekwencja następują-
cych cech: 

• zajęcie terenu Warianty 1 lub 2 – ok. 370 ha 
Wariant 3 – ok. 430 ha 

• wymagania zaso-
bowe (pobór wody 
itd.) 

Wymagania etapu eksploatacji: 

• energia elektryczna 
• urządzenia mechaniczne 
• paliwo do zasilania maszyn 
• materiały eksploatacyjne maszyn, w tym oleje 
• materiały budowlane 
• woda do mycia sprzętu i zraszania powierzchni pylących 

• emisje (odprowa-
dzane do gleby, 
wody lub powie-
trza) 

Przewiduje się powstawanie następujących emisji i odpadów: 

• odpady  
o z rozbiórek obiektów budowlanych – np. gruz, złom 
o odpadowa masa roślinna z karczowania drzew i krzewów 
o odpady komunalne 
o gleba 

• ścieki komunalne z zaplecza sanitarnego, zakładów, budynków administracyjnych 
• masy ziemne skał nadkładu 
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Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 – opis projektu 
• zanieczyszczenia powietrza ze spalania paliw oraz zapylenie z odsłoniętych powierzchni i trans-

portu węgla 
• hałas: maszyny górnicze, transport  
• światło: oświetlenie frontów wydobywczych, placów i dróg dojazdowych 
• zanieczyszczenia wody – zawiesina, zasolenie.  

• wymogi związane z 
wydobyciem mas 
ziemnych 

W skład zestawu maszyn podstawowych pracujących w wyrobisku wchodzi obecnie: 

• 13 koparek wieloczerpakowych 
• 3 zwałowarki  
• 153 przenośniki taśmowe o łącznej długości 86 km 
• 2 przenośniki samojezdne 

• wymogi transpor-
towe 

• transport skał nadkładu – za pomocą koparek, zwałowarek, przenośników 
• transport węgla – za pomocą przenośników samojezdnych i taśmowych 
• transport pracowników – transport własny i zbiorowy 

• czas trwania bu-
dowy, eksploatacji i 
likwidacji 

Czas trwania wydobycia: ok. 24 lata (lata 2020-2044) 
Przygotowanie do rekultywacji końcowej wyniesie 12 lat w wariancie 1; 4,5 roku w wariancie 2; 
3,5 roku w wariancie 3. 

Odległość od obszarów Na-
tura 2000 

Przedsięwzięcie zlokalizowane poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położonym obszarem jest Przełomowa 
Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066: 

• odległość od obszaru planowanego przedsięwzięcia: ok. 600 m 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 131 Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Polski – opis obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Polski – opis obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 
Opis obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej obejmuje fragment doliny Nysy Łużyckiej od Trzcińca po Zgorzelec i ma powierzchnię 

1 661,7 ha.  

Jest to silnie zróżnicowany krajobraz doliny rzecznej, od partii przełomowych między Trzcińcem a Posadą, po łagodnie płynący 
ciek obszaru podgórskiego, z mozaikowym układem siedlisk i wieloma cennymi gatunkami biotopów nadrzecznych. W ukształ-
towaniu terenu dominują krajobrazy otwarte - łąki zmiennowilgotne i świeże oraz starorzecza. Nysa na tym odcinku jest rzeką 
uregulowaną, jednak częste wylewy powodują dobry stan zachowania towarzyszących jej siedlisk. Na skarpach pradoliny i na 
odcinku przełomowym wykształciły się zbiorowiska leśne. Obszar obejmuje wiele cennych i dobrze zachowanych siedlisk przy-
rodniczych, zachowanych dzięki utrzymaniu tradycyjnego sposobu zagospodarowania terenu (ekstensywna gospodarka łąkar-
ska i wypas). Regularne zalewy doliny utrudniają przekształcanie łąk i szuwarów w pola uprawne, zaś zachowane fragmenty 
charakteryzują się wysoką naturalnością. 

 Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG będących przedmiotem ochrony obszaru: 

 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbioro-
wiskami z Nympheion, Potamion 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion 
 

6430 Ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nad-
rzeczne Convolvuletalia sepium 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhe-
natherion elatioris 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 
 

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-
Fagenion) 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpine-
tum, Tilio-Carpinetum 

*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio 
plathyphyllis-Acerion pseudoplatani 

ogólna ocena B 
 
ocena ogólna B 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna B 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna B 
 
ocena ogólna B 
 
ocena ogólna B 

powierzchnia 16,1 ha  
(< 1 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 37,75 ha  
(2,3 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 8,27 ha  
(< 0,5 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 0,25 ha  
(0,015% powierzchni obszaru) 
powierzchnia 146,75 ha  
(8,8 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 15,51 ha  
(< 1 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 6,83 ha  
(0,4 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 165,91 ha  
(prawie 10 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 18,15 ha  
(1,1 % powierzchni obszaru) 
powierzchnia 70,34 ha  
(4,2 % powierzchni obszaru) 
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Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Polski – opis obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 
*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źró-
dliskowe 

 Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG będące przed-
miotem ochrony: 

 Ssaki 1355 Wydra Lutra Lutra ocena ogólna C 3-4 stale występujące osobniki 

 Płazy 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus ocena ogólna B 18 stanowisk rozrodczych 

 Bezkręgowce 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

6177 Modraszek telejus Phengaris teleius 

6179 Modraszek nausitous Phengaris nausitous 

ocena ogólna B 
ocena ogólna B  
ocena ogólna B 

100-150 osobników 
1000-2000 osobników 
1000-2000 osobników 

Kryteria oceny 
Odległość przedsięwzięcia od obszaru 
Natura 2000 

Przedsięwzięcie zlokalizowane poza granicami obszarów Natura 2000. Najkrótsza odległość obszaru Przełomowa Dolina 
Nysy Łużyckiej PLH020066 od granic przedsięwzięcia wynosi ok. 560 m. 

Opis poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia (pojedynczo lub w 
powiązaniu z innymi), które prawdo-
podobnie będą powodowały oddzia-
ływania na obszar Natura 2000 

Wymieniono tylko te zmiany fizyczne, jakie mogą wystąpić w środowisku na obszarach Natura 2000 wskutek realizacji przed-
sięwzięcia: 

• urabianie i transport węgla i nadkładu - odsłonięcie powierzchni podatnych na erozję wietrzną i wodną – wzrost zapylenia 
powietrza 

• odwodnienie wyrobiska – rozszerzenie zasięgu leja depresji 
• odprowadzanie wód kopalniach do cieków – zmiany parametrów fizykochemicznych wód. 

Opis wszystkich prawdopodobnych 
zmian w charakterystykach obszaru 
wynikających z: 

• zmniejszenia powierzchni siedlisk 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji 

kluczowych gatunków 
• fragmentacji siedlisk lub populacji ga-

tunków 
• redukcji zagęszczenia gatunków 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – obszar Natura 2000 zlokalizowany jest na północ 
od Kopalni, poza obszarem planowanej eksploatacji węgla, zatem nie ma zagroże-
nia bezpośrednim odziaływaniem związanym z kontynuacją wydobycia węgla bru-
natnego ze złoża Turów. 
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Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Polski – opis obszaru Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066 

• zmian w kluczowych wskaźnikach 
wartości ochronnej (jakość wody itd.) 

Badania prowadzone na Nysie Łużyckiej w zakresie oceny stanu elementów biolo-
gicznych, hydromorfologicznych i stanu jakości wody wykazały, że odprowadzane 
do rzeki oczyszczone wody kopalniane nie mają istotnego wpływu na ogólną ocenę 
stanu ekologicznego Nysy Łużyckiej jako siedliska organizmów żywych. Za słabą 
ocenę odpowiadają zmiany w morfologii cieku, które w znacznym stopniu ograni-
czają dostępność dogodnych siedlisk dla ichtiofauny, bezkręgowców wodnych i ro-
ślinności. 

Siedliska lądowe podlegają presji z powodu niewłaściwej gospodarki rolnej (zbyt in-
tensywne użytkowanie) lub z powodu zarzucenia użytkowania rolniczego i wkracza-
nia roślinności wysokiej i/lub gatunków ekspansywnych – czynniki niezależne od 
działalności Kopalni. 

Opis wszystkich przypuszczalnych 
oddziaływań na obszar Natura 2000 
jako całość z racji: 

• ingerencji w kluczowe zależności 
kształtujące strukturę i funkcję ob-
szaru 

Nie zidentyfikowano zagrożeń. 

Przedstawienie wskaźników istotno-
ści oddziaływań zidentyfikowanych 
powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 

• utraty 
• fragmentacji 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza granicami ob-
szaru.  

• zmian w kluczowych elementach ob-
szaru (np. jakość wody itd.) 

Badania parametrów fizykochemicznych wody w Nysie Łużyckiej powyżej i poniżej 
miejsca zrzutu oczyszczonych wód kopalnianych. Prognoza zasięgu leja depresji. 

Opis tych spośród powyższych ele-
mentów przedsięwzięcia, a także 
kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą 
prawdopodobnie znaczące, względ-
nie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Obszar znajduje się poza granicami Niecki Żytawskiej, a więc poza zasięgiem potencjalnego wpływu odwodnienia KWB Tu-
rów na wody podziemne i warunki wilgotnościowe podłoża. 
Pośród najważniejszych zidentyfikowanych zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu przedmiotów ochrony w obszarze 
tylko zanieczyszczenie wód może potencjalnie pochodzić z działalności kopalni. Kontynuacja eksploatacji złoża nie wpłynie 
na zmianę gospodarowania wodami kopalnianymi ani na zmianę wielkości ładunku zanieczyszczeń, które są odprowadzane 
do Nysy Łużyckiej. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, że kontynuacja eksploatacji wywoła negatywne oddziaływania na wa-
lory przyrodnicze obszaru Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 
Nie ma podstaw, by prognozować znaczące oddziaływanie kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów na obszar 
Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej. 

Źródła danych: • http://natura2000.gdos.gov.pl (SDF i mapy) oraz inne materiały źródłowe raportu (Rozdział 25) 

Źródło: opracowanie własne 
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13.10.3. Pomniki przyrody 

Dwa pomnikowe drzewa - lipa drobnolistna i dąb szypułkowy w Wigancicach Żytawskich, znajdują się poza 

granicami Niecki Żytawskiej, a więc poza zasięgiem potencjalnego wpływu odwodnienia na wody pod-

ziemne i warunki wilgotnościowe podłoża. Kopalny pień drzewa iglastego stojący na dziedzińcu Dyrekcji 

KWB Turów nie jest w żadnym stopniu zagrożony podczas kontynuacji eksploatacji złoża Turów. 

W związku z powyższym nie prognozuje się negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia 

na pomniki przyrody.  

13.11. Analiza oddziaływań na obszary chronione położone na terytorium 
Republiki Czeskiej 

Na analizowanym obszarze otoczenia KWB Turów na terytorium Czech zidentyfikowano następujące ob-

szary chronione: 

− Użytek ekologiczny Meander Smědé; 

− Obszar Natura 2000 Smědá CZ0513256. 

13.11.1. Użytek ekologiczny Meander Smědé 

Użytek ekologiczny Meander Smědé został utworzony w celu ochrony naturalnego charakteru podgórskiej 

rzeki Smědá z meandrami, ślepymi odnogami i piaszczystymi brzegami. Ma on chronić przede wszystkim 

towarzyszące rzece zbiorowiska roślinne i zespoły zwierząt wodno-błotnych, a także lasy stokowe na pra-

wym, stromym brzegu. 

Wyniki uzyskane z modelu hydrogeologicznego wskazują na niewielki przestrzennie zasięg leja depresji 

wywołanego odwadnianiem Kopalni na czwartorzędowe piętra wodonośne w obrębie Niecki Żytawskiej. 

Nie przewiduje się oddziaływania leja depresji poza granicami Niecki Żytawskiej, a zatem wpływ Kopalni 

na warunki siedliskowe w dolinie Smědy ani w jej strefie źródliskowej nie wystąpi. Użytek ekologiczny Me-

ander Smědé znajduje się poza granicami Niecki Żytawskiej, a więc poza zasięgiem potencjalnego wpływu 

odwodnienia na wody podziemne i warunki wilgotnościowe podłoża. 

Obszar znajduje się także poza strefą oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych, które mogą być genero-

wane przez odkrywkową eksploatację złoża Turów. Obecnie posiadane dane pozwalają więc wykluczyć 

możliwość wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony użytku ekologicz-

nego Meander Smědé. 

13.11.2. Obszar Natura 2000 Smědá CZ0513256 

W celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 wykonana została analiza przed-

sięwzięcia, a jej wyniki opisane w macierzy rozpoznania zamieszczonej w tabeli (Tabela 130) w Rozdziale 

13.10. 

Następnie na podstawie zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń oszacowano, czy istnieje możliwość 

zaistnienia znaczących oddziaływań na przedmioty ochrony obszaru Smědá. 
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Tabela 132 Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Czech – opis obszaru Smědá CZ0513256 

Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Czech – opis obszaru Smědá CZ0513256 
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 Smědá CZ0513256 
Opis obszaru Natura 2000 Obszar o powierzchni 137 ha, obejmuje dolinę rzeki Smědá pomiędzy granicą z Polską a miejscowością Frýdlant na długości 

blisko 23 km.  
W dolinie i w samym korycie wyraźnie zaznaczają się efekty występujących tu procesów geomorfologicznych (obecność form 
korytowych takich jak płycizny, bystrza, menadry; występowanie zalewów w dolinie). Dolina zalewowa o zmiennej szerokości 
zajęta jest przez łąki kośne, częściowo zarastające młodymi zagajnikami brzozowymi i olchowymi, częściowo zdegenerowa-
nymi wskutek inwazji nawłoci kanadyjskiej. 
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG będące przed-
miotem ochrony: 
Ryby 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio 

1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri 

ocena ogólna A 
ocena ogólna B 

 

Bezkręgowce 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia ocena ogólna C  

Kryteria oceny 
Odległość przedsięwzięcia od obszaru 
Natura 2000 

Odległość obszaru od granic planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 8,5 km. 

Opis poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia (pojedynczo lub w 
powiązaniu z innymi), które prawdo-
podobnie będą powodowały oddzia-
ływania na obszar Natura 2000 

Żaden z elementów przedsięwzięcia nie będzie powodował oddziaływania na obszary Natura 2000. 
Przedsięwzięcie zlokalizowane poza granicami obszaru. Odległość obszaru od granic planowanego przedsięwzięcia wynosi ok. 
6,3 km (na północny wschód), obszar znajduje się poza zasięgiem emisji pochodzących z kopalni. 
Obszar Smědá CZ0513256 położony jest poza Niecką Żytawską, w której prognozowane są zmiany zasięgu leja depresji. Przed-
sięwzięcie nie spowoduje negatywnych zmian stosunków wodnych na obszarze w dolinie Smědé ani w jej strefie źródliskowej. 
Obszar znajduje się także poza strefą oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych, które mogą być generowane przez przedsię-
wzięcie. Obecnie posiadane dane pozwalają więc wykluczyć możliwość wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na 
przedmioty ochrony w obszarze. 

Opis wszystkich prawdopodobnych 
zmian w charakterystykach obszaru 
wynikających z: 

• zmniejszenia powierzchni siedlisk 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczo-

wych gatunków 
• fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków 
• redukcji zagęszczenia gatunków 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza grani-
cami obszaru. 

• zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 
ochronnej (jakość wody itd.) 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie nie spowoduje emisji 
(ścieków, zanieczyszczeń do powietrza), które swym zasięgiem mogłyby 
objąć obszar Natura 2000. 
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Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Czech – opis obszaru Smědá CZ0513256 
Opis wszystkich przypuszczalnych 
oddziaływań na obszar Natura 2000 
jako całość z racji: 

• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące 
strukturę i funkcję obszaru 

Nie zidentyfikowano zagrożeń. 

Przedstawienie wskaźników istotno-
ści oddziaływań zidentyfikowanych 
powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 

• utraty 
• fragmentacji 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.) 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza grani-
cami obszaru i zasięg emisji nie obejmuje obszaru Natura 2000. 

Opis tych spośród powyższych ele-
mentów przedsięwzięcia, a także 
kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą 
prawdopodobnie znaczące, względ-
nie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Nie ma podstaw, by prognozować znaczące oddziaływanie kontynuacji eksploatacji węgla brunatnego ze złoża Turów na ob-
szar Smědá CZ0513256. 

Źródło: opracowanie własne 
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13.12. Analiza oddziaływań na obszary chronione położone na terytorium 
Republiki Federalnej Niemiec 

Na analizowanym obszarze otoczenia KWB Turów na terytorium Niemiec zidentyfikowano następujące 

obszary i obiekty chronione: 

− Obszar Natura 2000 Neißegebiet DE4454302; 

− Obszar Natura 2000 Neißetal DE4454451; 

− Obszar Natura 2000 Mandautal DE5054301; 

− Obszar Natura 2000 Eichgrabener Feuchtgebiet DE5154301; 

− Obszar chronionego krajobrazu - Landschaftschutzgebiet Neißetal und Klosterwald; 

− Obszar chronionego krajobrazu Gór Żytawskich - Landschaftschutzgebiet Zittauer Gebirge; 

− Obszar chronionego krajobrazu Mandautal - Landschaftschutzgebiet Mandautal; 

− Park krajobrazowy Gór Żytawskich - Naturpark Zittauer Gebirge. 

Nie przewiduje się bezpośredniego oddziaływania planowanego poszerzenia terenu wydobycia na obszary 

chronione występujące na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, gdyż inwestycja w całości będzie rea-

lizowana na terytorium Polski. 

Wyniki uzyskane z modelu hydrogeologicznego wskazują na niewielki przestrzennie zasięg leja depresji 

wywołanego odwadnianiem kopalni na czwartorzędowe piętra wodonośne w obrębie Niecki Żytawskiej. 

W obszarze Niecki Żytawskiej położone są fragmenty wszystkich wymienionych powyżej obszarów chro-

nionych. 

13.12.1. Obszary Natura 2000 

W celu przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 wykonana została analiza przed-

sięwzięcia, a jej wyniki opisane w macierzy rozpoznania zamieszczonej w tabeli (Tabela 130) w Rozdziale 

13.10. 

Następnie na podstawie zidentyfikowanych potencjalnych zagrożeń oszacowano, czy istnieje możliwość 

zaistnienia znaczących oddziaływań na przedmioty ochrony obszarów: Neißegebiet DE4454302, Neißetal 

DE4454451, Mandautal DE5054301, Eichgrabener Feuchtgebiet DE5154301. 
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Tabela 133 Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszaru Neißegebiet DE4454302 

Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszaru Neißegebiet DE4454302 
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 Neißegebiet DE4454302 
Opis obszaru Natura 2000 Neißegebiet obejmuje fragment doliny Nysy Łużyckiej od Dittelsdorf, aż po Görlitz i ma powierzchnię 2 450 ha. 

Zajmuje taras zalewowy Nysy Łużyckiej oraz połączone z nią zachowane fragmenty zbiorowisk leśnych. Poza ścisłą dolinę Nysy 
wykracza tylko w miejscowości Leuba oraz w okolicach m. Dittelsdorf. Obszar jest komplementarny z leżącym po stronie pol-
skiej obszarem Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej - razem obejmują one całą dolinę Nysy Łużyckiej wraz z zacho-
wanymi ekosystemami w jej bezpośrednim otoczeniu. 

Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG będących przedmiotem ochrony obszaru: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbioro-
wiskami z Nympheion, Potamion 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników 
Ranunculion fluitantis 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

6430 Ziołorośla górskie Adenostylion alliariae i ziołorośla nad-
rzeczne Convolvuletalia sepium 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhe-
natherion elatioris 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 

ogólna ocena C 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna B 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna B 
 
ocena ogólna C 

0,86 % powierzchni obszaru 
 
0,04 % powierzchni obszaru 
 
1,63 % powierzchni obszaru 
0,24 % powierzchni obszaru 
 
5,92 % powierzchni obszaru 
 
0,61 % powierzchni obszaru 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG będące przed-
miotem ochrony: 
Ssaki 1337 Bóbr Castor fiber 

1355 Wydra Lutra Lutra 

ocena ogólna C 
ocena ogólna B 

1-5 par 
pojedyncze osobniki 

Płazy 1188 Kumak nizinny Bombina bombina ocena ogólna C pojedyncze osobniki 

Ryby 1145 Piskorz Misgurnus fossilis ocena ogólna C pojedyncze osobniki 

Bezkręgowce 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar 

1059 Modraszek telejus Phengaris teleius 

1061 Modraszek nausitous Phengaris nausitous 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia 

ocena ogólna B 
ocena ogólna B  
ocena ogólna C 
ocena ogólna B 

pojedyncze osobniki  
pojedyncze osobniki  
pojedyncze osobniki 
pojedyncze osobniki 

Kryteria oceny 
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Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszaru Neißegebiet DE4454302 
Odległość przedsięwzięcia od obszaru 
Natura 2000 

Przedsięwzięcie zlokalizowane poza granicami obszarów Natura 2000. Odległość obszaru Neißegebiet DE4454302 od granic 
przedsięwzięcia wynosi ok. 50-100 m. 

Opis poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia (pojedynczo lub w 
powiązaniu z innymi), które prawdo-
podobnie będą powodowały oddzia-
ływania na obszar Natura 2000 

Wymieniono tylko te zmiany fizyczne, jakie mogą wystąpić w środowisku analizowanego obszaru Natura 2000 wskutek reali-
zacji przedsięwzięcia: 

• urabianie i transport węgla i nadkładu - odsłonięcie powierzchni podatnych na erozję wietrzną i wodną – wzrost zapylenia 
powietrza 

• odwodnienie wyrobiska – rozszerzenie zasięgu leja depresji 
• odprowadzanie wód kopalniach do cieków – zmiany parametrów fizykochemicznych wód. 

Opis wszystkich prawdopodobnych 
zmian w charakterystykach obszaru 
wynikających z: 

• zmniejszenia powierzchni siedlisk 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji 

kluczowych gatunków 
• fragmentacji siedlisk lub populacji ga-

tunków 
• redukcji zagęszczenia gatunków 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza granicami ob-
szaru. 

• zmian w kluczowych wskaźnikach 
wartości ochronnej (jakość wody itd.) 

Badania prowadzone na Nysie Łużyckiej w zakresie oceny stanu elementów biolo-
gicznych, hydromorfologicznych i stanu jakości wody wykazały, że odprowadzane 
do rzeki oczyszczone wody kopalniane nie mają istotnego wpływu na ogólną 
ocenę stanu ekologicznego Nysy Łużyckiej jako siedliska organizmów żywych. Za 
słabą oceną odpowiadają zmiany w morfologii cieku, które w znacznym stopniu 
ograniczają dostępność dogodnych siedlisk dla ichtiofauny, bezkręgowców wod-
nych i roślinności. 
Siedliska lądowe podlegają presji z powodu niewłaściwej gospodarki rolnej (zbyt 
intensywne użytkowanie) lub z powodu zarzucenia użytkowania rolniczego i wkra-
czanie roślinności wysokiej i/lub gatunków ekspansywnych – czynniki niezależne 
od działalności kopalni. 

Opis wszystkich przypuszczalnych 
oddziaływań na obszar Natura 2000 
jako całość z racji: 

• ingerencji w kluczowe zależności 
kształtujące strukturę i funkcję ob-
szaru 

Nie zidentyfikowano zagrożeń. 

Przedstawienie wskaźników istotno-
ści oddziaływań zidentyfikowanych 
powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 

• utraty 
• fragmentacji 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza granicami ob-
szaru. 
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• zmian w kluczowych elementach ob-
szaru (np. jakość wody itd.) 

Badania parametrów fizykochemicznych wody w Nysie Łużyckiej powyżej i poniżej 
miejsca zrzutu oczyszczonych wód kopalnianych. 
Prognoza zasięgu leja depresji. 

Opis tych spośród powyższych ele-
mentów przedsięwzięcia, a także 
kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą 
prawdopodobnie znaczące, względ-
nie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Fragment obszaru na długości od Zittau do Hirschfelde jest położony w granicach Niecki Żytawskiej. W tym rejonie nie prze-
widuje się by zasięg leja depresji w poziomie czwartorzędowym wykraczał poza filar ochronnych Nysy Łużyckiej. A zatem 
w granicach obszaru Natura 2000 Neißegebiet DE4454302nie należy się spodziewać zmian stosunków wodny wpływających 
na warunki siedliskowe i roślinność. 
Pośród najważniejszych zidentyfikowanych zagrożeń dla utrzymania właściwego stanu przedmiotów ochrony w obszarze 
tylko zanieczyszczenie wód może potencjalnie pochodzić z działalności Kopalni. Kontynuacja eksploatacji złoża nie wpłynie 
na zmianę gospodarowania wodami kopalnianymi ani na zmianę wielkości ładunku zanieczyszczeń, które są odprowadzane 
do Nysy Łużyckiej. Nie ma zatem niebezpieczeństwa, że kontynuacja eksploatacji wywoła negatywne oddziaływania na 
przedmioty ochrony i walory przyrodnicze obszaru Natura 2000 Neißegebiet DE4454302. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 134 Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszaru Neißetal DE4454451 

Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszaru Neißetal DE4454451 
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 Neißetal DE4454451 
Opis obszaru Natura 2000 Obszar o powierzchni 2 373,13 ha zajmuje taras zalewowy Nysy Łużyckiej oraz przylegające do niego fragmenty zbiorowisk 

leśnych od Dittelsdorf aż po Görlitz. W obszarze zanotowano występowanie aż 30 gatunków ptaków z załącznika I i 54 gatunki 
ptaków regularnie migrujących wyszczególnionych w Załączniku II Dyrektywy Ptasiej. 

Gatunki ptaków objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG będące 
przedmiotem ochrony obszaru: 

• A229 zimorodek Alcedo atthis – w okresie lęgowym 11-50 par, w okresie zimowym pojedyncze osobniki 
• A222 usztaka błotna Asio flammeus – bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A060 podgorzałka zwyczajna Aythya nyroca – bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A197 rybitwa czarna Chlidonias nigerm – bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A031 bocian biały Ciconia ciconia - w okresie lęgowym 6-10 par 
• A030 bocian czarny Ciconia nigra - okresowo spotykane pojedyncze osobniki (1-5) 
• A081 błotniak stawowy Circus aeruginosus - w okresie lęgowym 1-5 par 
• A082 błotniak zbożowy Circus cyaneus - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A122 derkacz Crex crex - w okresie lęgowym 1-5 par 
• A038 łąbędź krzykliwy Cygnus cygnus - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A238 dzięcioł średni Dendrocopos medius - w okresie lęgowym 6-10 par 
• A236 dzięcioł czarny Dryocopus martius - w okresie lęgowym 6-10 par 
• A027 czapla biała Egretta alba - okresowo spotykane pojedyncze osobniki (1-5) 
• A379 ortolan Emberiza hortulana - w okresie lęgowym 6-10 par 
• A098 drzemlik Falco columbarius - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A103 sokół wędrowny Falco peregrinus - okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A075 bielik Haliaeetus albicilla - okresowo spotykane pojedyncze osobniki (1-5) 
• A338 gąsiorek Lanius collurio - w okresie lęgowym 51-100 par 
• A246 lerka Lullula arborea - w okresie lęgowym >10 par 
• A272 podróżniczek Luscinia svecica - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A068 bielaczek Mergus albellus - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A073 kania czarna Milvus migrans - w okresie lęgowym 6-10 par, okresowo pojedyncze osobniki powszechne 
• A074 kania ruda Milvus milvus - w okresie lęgowym 6-10 par, okresowo pojedyncze osobniki powszechne 
• A094 rybołów zwyczajny Pandion haliaetus - okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A072 trzmielojad zwyczajny Pernis apivorus - w okresie lęgowym >1 pary, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A151 batalion Philomachus pugnax - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A234 dzięcioł zielonosiwy Picus canus - w okresie lęgowym 1-5 par 
• A193 rybitwa rzeczna Sterna hirundo - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
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• A307 jarzębatka Sylvia nisoria - w okresie lęgowym 1-5 par, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 
• A166 łęczak Tringa glareola - bardzo rzadki, okresowo spotykane pojedyncze osobniki 

Kryteria oceny 
Odległość przedsięwzięcia od obsza-
rów Natura 2000 

Przedsięwzięcie zlokalizowane poza granicami obszarów Natura 2000. Odległość obszaru Neißegebiet DE4454302 od granic 
przedsięwzięcia wynosi ok. 50-100 m. 

Opis poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia (pojedynczo lub w 
powiązaniu z innymi), które prawdo-
podobnie będą powodowały oddzia-
ływania na obszar Natura 2000 

Wymieniono tylko te zmiany fizyczne, jakie mogą wystąpić w środowisku analizowanego obszaru Natura 2000 wskutek reali-
zacji przedsięwzięcia: 

• urabianie i transport węgla i nadkładu - odsłonięcie powierzchni podatnych na erozję wietrzną i wodną – wzrost zapylenia 
powietrza 

• odwodnienie wyrobiska – rozszerzenie zasięgu leja depresji 
• odprowadzanie wód kopalniach do cieków – zmiany parametrów fizykochemicznych wód. 

Opis wszystkich prawdopodobnych 
zmian w charakterystykach obszaru 
wynikających z: 

• zmniejszenia powierzchni siedlisk 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji 

kluczowych gatunków 
• fragmentacji siedlisk lub populacji ga-

tunków 
• redukcji zagęszczenia gatunków 
• zmian w kluczowych wskaźnikach 

wartości ochronnej (jakość wody itd.) 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza granicami ob-
szaru. 
Siedliska lądowe podlegają presji z powodu niewłaściwej gospodarki rolnej (zbyt 
intensywne użytkowanie) lub z powodu zarzucenia użytkowania rolniczego i wkra-
czanie roślinności wysokiej i/lub gatunków ekspansywnych – czynniki niezależne 
od działalności Kopalni. 

Opis wszystkich przypuszczalnych 
oddziaływań na obszar Natura 2000 
jako całość z racji: 

• ingerencji w kluczowe zależności 
kształtujące strukturę i funkcję ob-
szaru 

Nie zidentyfikowano zagrożeń. 

Przedstawienie wskaźników istotno-
ści oddziaływań zidentyfikowanych 
powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 

• utraty 
• fragmentacji 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza granicami ob-
szaru. 

• zmian w kluczowych elementach ob-
szaru (np. jakość wody itd.) 

Badania parametrów fizykochemicznych wody w Nysie Łużyckiej powyżej i poniżej 
miejsca zrzutu oczyszczonych wód kopalnianych. 
Prognoza zasięgu leja depresji. 

Opis tych spośród powyższych ele-
mentów przedsięwzięcia, a także 
kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą 

Fragment obszaru na długości od Zittau do Hirschfelde jest położony w granicach Niecki Żytawskiej. W tym rejonie nie prze-
widuje się by zasięg leja depresji w poziomie czwartorzędowym wykraczał poza filar ochronnych Nysy Łużyckiej. A zatem 
w granicach obszaru Natura 2000 DE4454451 Neißetal nie należy się spodziewać zmian stosunków wodny wpływających na 
warunki siedliskowe istotne dla zachowania lokalnej awifauny.  
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prawdopodobnie znaczące, względ-
nie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Obszar znajduje się poza strefą oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych, które mogą być generowane podczas prac górni-
czych prowadzonych w wyrobisku. Obecnie posiadane dane pozwalają więc wykluczyć możliwość wystąpienia znacząco ne-
gatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony w obszarze. 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 135 Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszarów Mandautal DE5054301 i Eichgrabener Feuchtgebiet DE5154301 

Macierz rozpoznania dla obszarów Natura 2000 na terytorium Niemiec – opis obszarów Mandautal DE5054301 i Eichgrabener Feuchtgebiet DE5154301 
Nazwa i kod obszaru Natura 2000 Mandautal DE5054301 
Opis obszaru Natura 2000 Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Mandau oraz otaczające ją wzgórza, powołany dla ochrony siedlisk przyrodniczych ta-

kich jak: grądy środkowoeuropejskie, lasy klonowo-lipowe na stromych stokach, łąki świeże. Chronione siedliska przyrodnicze 
zajmują ok. 15 % powierzchni obszaru. Dla zachowania przedmiotów ochrony w obszarze ważniejsze jest prowadzenie prawi-
dłowych form zagospodarowania oraz ochrona bierna wybranych fragmentów siedlisk przyrodniczych (łęgi, starorzecza). 

Typy siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG będących przedmiotem ochrony obszaru: 

6210 Murawy kserotermiczne 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhe-
natherion elatioris 

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z An-
drosacetalia vandellii 

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Galio-Carpine-
tum, Tilio-Carpinetum 

*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio 
plathyphyllis-Acerion pseudoplatani 

*91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum 
albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źró-
dliskowe 

ocena ogólna C 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna C 
 
ocena ogólna C 

0,05 % powierzchni obszaru 
3,89 % powierzchni obszaru 
 
0,05 % powierzchni obszaru 
 
7,88 % powierzchni obszaru 
 
2,42 % powierzchni obszaru 
 
0,8 % powierzchni obszaru 

Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG będące przed-
miotem ochrony: 
Ssaki 1308 Mopek Barbastella barbastellus 

1324 nocek duży Myotis myotis 

ocena ogólna C  
ocena ogólna C 

 

Nazwa i kod obszaru Natura 2000 Eichgrabener Feuchtgebiet DE5154301 
Opis obszaru Natura 2000 Obszar o powierzchni 150 ha powołany dla ochrony trzech typów siedlisk przyrodniczych zajmujących łącznie 8,4 % po-

wierzchni, z których pierwszoplanowym przedmiotem ochrony są nizinne łąki kośne.  

Większa część obszaru jest intensywnie zagospodarowana - prowadzony jest tu wypas i koszenie łąk świeżych. Fragmenty łąk 
podlegają także sukcesji wskutek zarastania brzozą brodawkowatą oraz gatunkami inwazyjnymi, jak nawłoć późna. Dla za-
chowania przedmiotów ochrony w obszarze ważniejsze jest prowadzenie prawidłowych form zagospodarowania oraz 
ochrona bierna wybranych fragmentów siedlisk przyrodniczych (łęgi, starorzecza). 
Gatunki objęte art. 4 dyrektywy 2009/147/WE i gatunki wymienione w załączniku II do dyrektywy 92/43/EWG będące przed-
miotem ochrony: 
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Ryby 1163 głowacz białopłetwy Cottus gobio 

1096 minóg strumieniowy Lampetra planeri 

ocena ogólna A 
ocena ogólna B 

 

Bezkręgowce 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia ocena ogólna C  

Kryteria oceny 
Odległość przedsięwzięcia od obsza-
rów Natura 2000 

Odległość obszarów od granic planowanego przedsięwzięcia wynosi:  

• Mandautal DE5054301 ok. 6 km 
• Eichgrabener Feuchtgebiet ok. 3,7 km 

Opis poszczególnych elementów 
przedsięwzięcia (pojedynczo lub w 
powiązaniu z innymi), które prawdo-
podobnie będą powodowały oddzia-
ływania na obszary Natura 2000 

Żaden z elementów przedsięwzięcia nie będzie powodował oddziaływania na obszary Natura 2000: 

• Mandautal DE5054301 
• Eichgrabener Feuchtgebiet DE5154301. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obu obszarów. Odległość obszaru Mandautal od przedsięwzięcia wynosi 
ok. 6 km (na zachód), obszar znajduje się poza zasięgiem emisji pochodzących z Kopalni. Odległość obszaru Eichgrabener 
Feuchtgebiet od przedsięwzięcia wynosi ok. 3,7 km (na zachód). 
Obszar Eichgrabener Feuchtgebiet położony jest w obrębie Niecki Żytawskiej, natomiast w przypadku obszaru Mandautal 
tylko jego fragmenty znajdują się w Niecce Żytawskiej, jednak w przypadku obu obszarów chronionych prognozowany zasięg 
leja depresji w poziomach czwartorzędowych nie obejmuje ich. Przedsięwzięcie nie spowoduje zatem negatywnych zmian sto-
sunków wodnych na obszarach Natura 2000. 
Oba obszary znajdują się także poza strefą oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych, które mogą być generowane przez Kopal-
nię. Obecnie posiadane dane pozwalają więc wykluczyć możliwość wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na 
przedmioty ochrony tych obszarów. 

Opis wszystkich prawdopodobnych 
zmian w charakterystykach obszarów 
wynikających z: 

• zmniejszenia powierzchni siedlisk 
• zakłóceń w funkcjonowaniu populacji kluczo-

wych gatunków 
• fragmentacji siedlisk lub populacji gatunków 
• redukcji zagęszczenia gatunków 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza grani-
cami obszarów Natura 2000 

• zmian w kluczowych wskaźnikach wartości 
ochronnej (jakość wody itd.) 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie nie spowoduje emisji 
(ścieków, zanieczyszczeń do powietrza), które swym zasięgiem mogłyby 
objąć obszary Natura 2000. 

Opis wszystkich przypuszczalnych 
oddziaływań na obszary Natura 2000 
jako całość z racji: 

• ingerencji w kluczowe zależności kształtujące 
strukturę i funkcję obszaru 

Nie zidentyfikowano zagrożeń. 
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Przedstawienie wskaźników istotno-
ści oddziaływań zidentyfikowanych 
powyżej, wyrażone w odniesieniu do: 

• utraty 
• fragmentacji 
• przerwania ciągłości 
• zakłóceń 
• zmian w kluczowych elementach obszaru (np. 

jakość wody itd.) 

Nie zidentyfikowano zagrożeń – przedsięwzięcie realizowane poza grani-
cami obszarów; zasięg emisji nie obejmuje obszarów Natura 2000. 

Opis tych spośród powyższych ele-
mentów przedsięwzięcia, a także 
kombinacji elementów, dla których 
przewidywane oddziaływania będą 
prawdopodobnie znaczące, względ-
nie skala lub natężenie oddziaływań 
nie są znane. 

Nie ma podstaw, by prognozować znaczące oddziaływanie na obszary Mandautal DE5054301 i Eichgrabener Feuchtgebiet 
DE5154301. 

Źródło: opracowanie własne 
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13.12.2. Obszary chronionego krajobrazu 

Fragmenty obszaru chronionego krajobrazu - Landschaftschutzgebiet Zittauer Gebirge i Landschaftschut-

zgebiet Mandautal są położone w granicach Niecki Żytawskiej, w obrębie której możliwy jest rozwój leja 

depresji wywołanego odwadnianiem wyrobiska. Według wyników modelu hydrogeologicznego progno-

zowany zasięg leja depresji w poziomie czwartorzędowym nie wykracza poza filar ochronnych Nysy Łu-

życkiej. A zatem w granicach obszarów chronionego krajobrazu Zittauer Gebirge i Mandautal nie należy 

się spodziewać zmian stosunków wodnych wpływających na warunki siedliskowe istotne dla zachowania 

walorów przyrodniczych tych obszarów. Obszar chronionego krajobrazu Gór Żytawskich - Landscha-

ftschutzgebiet Neißetal und Klosterwald położony jest w całości poza Niecką Żytawską, a zatem nie prze-

widuje się na jego obszarze skutków związanych z odwadnianiem wyrobiska i zmianami stosunków wod-

nych. 

Obszary znajdują się poza strefą oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych, które mogą być generowane 

podczas prac górniczych prowadzonych w wyrobisku. Obecnie posiadane dane pozwalają więc wykluczyć 

możliwość wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na walory przyrodnicze tych obszarów. 

13.12.3. Park krajobrazowy Gór Żytawskich - Naturpark Zittauer Gebirge 

Fragment parku krajobrazowego Naturpark Zittauer Gebirge jest położony w granicach Niecki Żytawskiej, 

w obrębie której możliwy jest rozwój leja depresji wywołanego odwadnianiem wyrobiska. Według wyni-

ków modelu hydrogeologicznego prognozowany zasięg leja depresji w poziomie czwartorzędowym nie 

wykracza poza filar ochronnych Nysy Łużyckiej, a więc nie należy się spodziewać, by na terenie parku na-

stępowały zmiany stosunków wodnych wpływających na warunki siedliskowe istotne dla zachowania wa-

lorów przyrodniczych tego obszaru.  

Naturpark Zittauer Gebirge znajduje się poza strefą oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych, które mogą 

być generowane podczas prac górniczych prowadzonych w wyrobisku. Obecnie posiadane dane pozwalają 

więc wykluczyć możliwość wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania na walory przyrodnicze 

tego obszaru. 
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14. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA DOBRA MATERIALNE I ZABYTKI 

14.1. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na dobra mate-
rialne i zabytki 

Analizując charakter przedsięwzięcia zidentyfikowano następujące źródła oddziaływań (presje) jakie mogą 

mieć wpływ na dobra materialne, w tym zabytki. Prowadzenie eksploatacji prowadzi do przekształceń po-

wierzchni ziemi na skutek następujących działań: 

− zajęcie terenu; 

− odwadnianie wyrobiska; 

− zwałowanie, kształtowanie zboczy. 

Skutki tych presji przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 136) w formie ciągów przyczynowo-skutkowych, 

określając jednocześnie czy dane oddziaływania mają charakter bezpośredni, pośredni, wtórny oraz czy 

skutki są odwracalne, jak długo mogą się utrzymywać i czy możliwa jest ich minimalizacja. 

Szerzej zagadnienia te omówiono w Rozdziale 8, dotyczącym oddziaływań na powierzchnię ziemi, w tym 

na pionowe przemieszczenia terenu. Poniżej omówiono skutki, jakie będzie miała kontynuacja eksploata-

cji na dobra materialne, wśród których zidentyfikowano dwa główne zagadnienia: 

− wykup nieruchomości: 

o wszystkie obiekty budowlane zostaną usunięte; 

o cały grunt, w tym również stanowiska archeologiczne i elementy układu ruralistycznego 

zostanie usunięty; 

− wpływ deformacji terenu na obiekty budowlane:  

o niektóre obiekty budowlane, w tym również zabytki, znajdą się w strefie prognozowa-

nego osiadania gruntów oraz wstrząsów powodowanych przez eksploatację nadkładu 

bądź pokładów węgla brunatnego, przy czym skala zagrożeń będzie zależna od odległości 

obiektu od krawędzi wyrobiska; 

o stanowiska archeologiczne nie ulegną naruszeniu;  

o osiadania gruntu (który ma istotny wpływ na stratygrafię lub elementy wystroju elewacji) 

można spodziewać się jedynie w bezpośredniej bliskości krawędzi wyrobiska (wskazane 

wartości w ekspertyzach wartością T = 3 mm/m i ε = 6-7 mm/m); 

o struktury i elementy układu ruralistycznego (przebieg dróg, ciągi alejowe, historyczne po-

działy parcelacyjne, miedze śródpolne, umiejscowienie obiektów budowlanych itp.) – nie 

ulegną żadnym zauważalnym przekształceniom na skutek osiadania gruntu. 
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Tabela 136. Matryca identyfikacji źródeł oddziaływań na dobra materialne i zabytki 

→ zajęcie terenu → wykup nieru-

chomości 

→ usunięcie obiektów 

budowlanych, w 

tym zabytkowych 

→ usunięcie stanowisk 

archeologicznych 

→ likwidacja elemen-

tów układu rurali-

stycznego 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 

pewne 

możliwość minimalizacji: nie 

• oddziaływania bezpośrednie, średniotermi-

nowe 

• oddziaływanie nieodwracalne (w przyszłości 

rekultywacja w kierunku leśnym i wodnym) 

• oddziaływania transgraniczne: nie 

 

→ pionowe prze-

mieszczanie te-

renu (osiada-

nie/wzniosy) 

→ osiadanie pod-

łoża 

→ uszkodzenia obiek-

tów budowlanych, 

w tym zabytkowych 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: 

pewne 

możliwość minimalizacji: tak 

• oddziaływania pośrednie, średnioterminowe 

i długoterminowe 

• oddziaływania nieodwracalne 

• oddziaływania transgraniczne: nie 

Źródło: opracowanie własne 

Biorąc pod uwagę charakter oddziaływań przyjęto, że:  

− w przypadku obszaru przyszłego wyrobiska – nastąpi zniszczenie wartości zabytkowych; 

− w przypadku obszaru stanowiącego strefę pośrednich oddziaływań wyrobiska, gdzie żadne roz-

biórki nie są planowane, ale może nastąpić zjawisko przemieszczeń pionowych gruntu i istnieje 

ryzyko pękania konstrukcji budowlanych; skala tych uszkodzeń zależeć będzie od: 

o wielkości i kierunku osiadania gruntu; 

o gabarytów budynku (długości fundamentów); 

o klasy odporności budowli. 

14.2. Analiza oddziaływań na dobra materialne na terytorium Polski 

Źródło presji: wykup nieruchomości i rozbiórka budynków 

Wśród nieruchomości niezbędnych do pozyskania i zajęcia po terminie obowiązywania aktualnej koncesji, 

znajdują się nieruchomości niezabudowane (grunty rolne, leśne, drogi) oraz zabudowane. Część z tych nie-

ruchomości została już pozyskana przez Kopalnię, gdyż jak to zostało opisane w Rozdziale 2.3.1 prowadzi 

ona działania związane z pozyskiwaniem gruntów z wyprzedzeniem dwu- , trzyletnim.  

Ilość nieruchomości zabudowanych koniecznych do pozyskania i budynków przewidzianych do rozbiórki 

w poszczególnych wariantach przedstawia się następująco: 

− wariant inwestycyjny 1 – 30 nieruchomości zabudowanych, w tym 70 budynków do rozbiórki; 

− wariant inwestycyjny 2 – 30 nieruchomości zabudowanych, w tym 70 budynków do rozbiórki; 

− wariant inwestycyjny 3 – 121 nieruchomości zabudowanych, w tym 161 budynków do rozbiórki. 
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Źródło presji: deformacje terenu 

Spodziewane pionowe przemieszczenia podłoża w otoczeniu planowanego poszerzenia odkrywki, których 

przyczyny i zasięg zostały omówione w Rozdziale 8.1, mogą mieć wpływ na obiekty budowlane w miejsco-

wościach położonych na południe i południowy zachód od wyrobiska. W najbliższym otoczeniu południo-

wego przedpola odkrywki Turów znajdują się miejscowości – Opolno-Zdrój, Białopole i nieco dalej na po-

łudnie Kopaczów oraz na południowy zachód przy granicy z Niemcami Sieniawka i Porajów.  

Miejscowość Sieniawka znajduje się po południowej stronie uskoku południowego nad Nysą Łużycką, 

gdzie występują już od dawna ustalone warunki hydrodynamiczne, a obniżenia zwierciadła wód podziem-

nych są najmniejsze. Stan budowy zwałowiska wewnętrznego w tym rejonie jest już bardzo zaawanso-

wany, a zbiornik wodny w wyrobisku końcowym będzie od niego najbardziej z całkowitego otoczenia od-

dalony. Sprawia to, że obliczone osiadania sumaryczne spowodowane eksploatacją w latach 2015÷2044 

we wszystkich wariantach jest pomijalnie małe (0÷5 mm). Nie prognozuje się więc zagrożeń dla znajdują-

cych się w tej miejscowości obiektów budowlanych.  

Inaczej jest w przypadku miejscowości Opolno-Zdrój. Znajduje się ona na głównym kierunku eksploatacji 

i do roku 2044 będzie następowało zbliżanie się odkrywki do tej miejscowości, a w końcowym stanie część 

jej zabudowy zostanie zlikwidowana – warianty 1 i 2 lub większość zabudowy zostanie zlikwidowana – wa-

riant 3.  

Wyniki analizy zagrożeń dla obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej wsi Opolno-Zdrój, w ob-

szarze poza docelową granicą eksploatacji (wariantów 1 i 2) są następujące: 

Budynki o klasie odporności 0 i 1: 

− ul. Rybarzowicka 2, 

− ul. Kościelna 1, 

− ul. Kościelna 3, 

− Kościół, 

− ul. Kasztanowa 8, 

− ul. Kasztanowa 20, 

− ul. Kasztanowa 23 

z dużym prawdopodobieństwem mogą zostać uszkodzone na skutek nierównomiernego osiadania, ponie-

waż są to obiekty o wydłużonym kształcie i zostały zbudowane przed 1945 r. W podłożu w rejonie tych 

budynków powstaną przechylenia T na poziomie 0,10 mm/m i rozpełzania rzędu 0,55 mm/m. W przypadku 

6 z 7 wyżej wymienionych budynków wykonano zabezpieczenia przy współudziale kopalni (wg instrukcji 

obowiązującej w KWB Turów): 

− Kościół, ul. Kasztanowa 8 i 23 – wypłata odszkodowania na wykonanie zabezpieczenia i profilak-

tyki budowlanej; 

− ul. Kościelna 1 i 3, ul. Kasztanowa 20 – wykonan0 profilaktykę budowlaną. 

Budynki przy: 

− ul. Narutowicza 2; 

− ul. Kasztanowej 27;  
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są w bardzo złym stanie technicznym (spękane i nieużytkowane) i przedstawiają małą wartość rynkową. 

Ich wzmacnianie jest bezzasadne. 

Budynki o klasie odporności 2, w których stwierdzono spękania elementów konstrukcji: 

− ul. Narutowicza 1; 

− ul. Narutowicza 4a 

poddane nierównomiernym osiadaniom spowodowanym wartością T = 3 mm/m i ε = 6 – 7 mm/m, 

przy wydłużonym kształcie; 

− ul. Kasztanowa 25 

poddane nierównomiernym osiadaniom spowodowanym wartością T = 1 mm/m i ε = 1,5 mm/m, 

przy wydłużonym kształcie i złym stanie technicznym, 

Dwa z nich (ul. Narutowicza 4 i ul. Kasztanowa 25) zostały zabezpieczone przy współudziale środków Ko-

palni - wypłata odszkodowania na wykonanie zabezpieczenia i profilaktyki budowlanej. 

Wszystkie uszkodzone budynki spękały również z powodu: 

− swego wieku (80 – 100 lat użytkowania); 

− wiotkiej konstrukcji (kamienne lub ceglane fundamenty, ściany nośne z pustaków żużlobetono-

wych, drewniane stropy), 

dlatego przy małej dbałości właścicieli lub użytkowników, pojawiają się lokalnie szkody niewiele mające 

wspólnego z prowadzoną eksploatacją. 

Budynki wykonane po 1980 roku nie będą doznawały uszkodzeń, ponieważ w ich rejonie deformacje pod-

łoża będą niezauważalne, a konstrukcja jest odporna na przewidywany poziom deformacji.  

Spośród budynków położonych w Opolnie-Zdroju znajdujących się z strefie spodziewanych pionowych 

przemieszczeń podłoża (wariantów 1 i 2) 10 budynków wymagało lub wymagać będzie zastosowania za-

bezpieczeń ich konstrukcji, a zaś 2 budynki są już teraz w tak złym stanie technicznym, że ich zabezpiecza-

nie jest bezcelowe i są wskazane do rozbiórki. 

Budynki te są przewidziane do rozbiórki w przypadku realizacji wariantu 3. 

14.3. Analiza oddziaływań na dobra materialne na terytorium Republiki 
Czeskiej 

Nie przewiduje się zniszczenia obiektów budowlanych na terytorium Republiki Czeskiej, gdyż planowany 

obszar wyrobiska będzie położony wyłącznie na terytorium Polski w odległości ok. 1 km od najbliższych 

zabudowań po stronie czeskiej w m. Uhelná i ok. 1,3 km od najbliższych zabudowań m. Oldřichov na Hra-

nicích. 

Żadnemu z obiektów budowlanych nie zagraża uszkodzenie lub zniszczenie na skutek pionowych prze-

mieszczeń gruntu, gdyż zasięg prognozowanych osiadań o wartości do 5 cm oraz od 5 do 10 cm obejmuje 

wyłącznie tereny rolnicze na północ od zabudowań miejscowości Uhelná. 
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14.4. Analiza oddziaływań na dobra materialne na terytorium Republiki Fe-
deralnej Niemiec 

Nie przewiduje się zniszczenia obiektów budowlanych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, gdyż 

planowany obszar wyrobiska będzie położony wyłącznie na terytorium Polski, w odległości ok. 4 km 

od najbliższych zabudowań po stronie niemieckiej, natomiast granica planowanego przedsięwzięcia w re-

jonie zachodniej części zwałowiska wewnętrznego jest oddalona o ok. 0,5 km od budynków strefy prze-

mysłowej Zittau. 

Żadnemu z obiektów budowlanych nie zagraża uszkodzenie lub zniszczenie na skutek pionowych prze-

mieszczeń gruntu, gdyż zasięg prognozowanych wzniosów powierzchni o wartości do 5 cm obejmuje nie-

wielki niezabudowany fragment doliny Nysy Łużyckiej na wysokości strefy przemysłowej Zittau, nie obej-

mując jej terenów. 

14.5. Analiza oddziaływań na zabytki na terytorium Polski 

14.5.1. Stanowiska archeologiczne 

W wyniku eksploatacji złoża w zasięgu każdego z wariantów zostaną całkowicie zniszczone następujące 

stanowiska archeologiczne: 

− w miejscowości Opolno-Zdrój (nr obszaru AZP: 84-8; nr na obszarze AZP: 20; rodzaj stanowiska: 

osada, chronologia: późne średniowiecze XIV-XV w.); 

− w miejscowości Białopole (nr obszaru AZP: 84-8; nr na obszarze AZP: 17); 

− w miejscowości Białopole (nr obszaru AZP: 84-8; nr na obszarze AZP: 18; rodzaj stanowiska: 

osada, chronologia: późne średniowiecze XIV-XV w.). 

Stanowiska archeologiczne na obszarach miejscowości: Bogatynia, Jasna Góra, Kopaczów, Sieniawka, Po-

rajów nie są zagrożone oddziaływaniem żadnego z wariantów. 

14.5.2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 

W wyniku eksploatacji złoża usuniętych zostanie od kilkunastu do kilkudziesięciu obiektów zabytkowych 

– w zależności od wariantu przyjętego do realizacji. Cały czas trwają prace nad pozyskiwaniem kolejnych 

nieruchomości i przeprowadzaniem procedury ich usuwania z gminnej ewidencji zabytków i rejestru za-

bytków WKZ. Poniżej (Tabela 137) zestawiono listę obiektów do pozyskania – stan na kwiecień 2018 r. 
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Tabela 137. Wykaz obiektów zabytkowych przewidzianych do usunięcia 

Lp. Opis obiektu Adres 

Wpis do rejestru 
zabytków lub 
gminnej ewi-

dencji zabytków 
(GEZ) 

Kolizja z 
warian-

tem 

Obiekty w Opolnie-Zdroju wpisane do rejestru zabytków 

1 

Budynek mieszkalny (dawny pensjonat uzdrowiskowy Erho-
lungsheim Rudelsburg)* 
*(Inwestor złożył wniosek do WKZ o wykreślenie obiektu z 
rejestru zabytków) 

ul. Kasztanowa 
22 

Nr A/6016 z dn. 
02.08.2016 r. 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

2 Kościół ewangelicki, ob. filialny pw. Narodzenia NMP  
Nr A/1060 z dn. 

19.05.2008 r. 
Wariant 3 

Obiekty w Opolnie-Zdroju wpisane do gminnej ewidencji zabytków 

3 Budynek mieszkalny [ok. 1819] 
ul. Kasztanowa 

1 
GEZ 2014, poz. 

367 
Wariant 3 

4 
Budynek Biblioteki Publicznej (dawna willa i pensjonat 
Schröterów Villa Schröter, Schröteres Logierhaus, 4. ćwierć 
XIX wieku) 

ul. Kasztanowa 
2 

GEZ 2014, poz. 
368 

Wariant 3 

5 Budynek mieszkalny (4. ćwierć XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

3 
GEZ 2014, poz. 

369 
Wariant 3 

6 
Budynek mieszkalny (prawdopodobnie 1. połowa XIX 
wieku) 

ul. Kasztanowa 
4 

GEZ 2014, poz. 
370 

Wariant 3 

7 Budynek mieszkalny (1869 r.) 
ul. Kasztanowa 

5 
GEZ 2014, poz. 

371 
Wariant 3 

8 
Budynek mieszkalny (dawny budynek pensjonatowy Logier-
haus Genesungheim, Villa Genesung, koniec XIX w. lub po-
czątek XX w.) 

ul. Kasztanowa 
6 

GEZ 2014, poz. 
372 

Wariant 3 

9 Budynek mieszkalny (1. ćwierć XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

9 
GEZ 2014, poz. 

373 
Wariant 3 

10 
Budynek mieszkalno-usługowy (dawny budynek pensjona-
towy z lokalami handlowymi Villa Vergißmeinnicht, począ-
tek XX wieku) 

ul. Kasztanowa 
10a 

GEZ 2014, poz. 
375 

Wariant 3 

11 
Budynek mieszkalny z lokalem handlowym w parterze (4. 
ćwierć XIX wieku) 

ul. Kasztanowa 
10b 

GEZ 2014, poz. 
374 

Wariant 3 

12 Budynek mieszkalny (2. ćwierć XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

11 
GEZ 2014, poz. 

376 
Wariant 3 

13 Willa (początek XX wieku) 
ul. Kasztanowa 

12 
GEZ 2014, poz. 

377 
Wariant 3 

14 Budynek mieszkalny  
ul. Kasztanowa 

15 
GEZ 2014, poz. 

378 
Wariant 3 

15 Budynek mieszkalny (1891) 
ul. Kasztanowa 

16 
GEZ 2014, poz. 

379 
Wariant 3 

16 Budynek mieszkalny (koniec XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

17 
GEZ 2014, poz. 

380 
Wariant 3 

17 Budynek mieszkalny (początek XX wieku) 
ul. Kasztanowa 

18 
GEZ 2014, poz. 

381 
Wariant 3 

18 Budynek garażowy (koniec XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

18 
GEZ 2014, poz. 

382 
Wariant 3 
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Lp. Opis obiektu Adres 

Wpis do rejestru 
zabytków lub 
gminnej ewi-

dencji zabytków 
(GEZ) 

Kolizja z 
warian-

tem 

19 Budynek mieszkalny (koniec XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

19a 
GEZ 2014, poz. 

383 
Wariant 3 

20 Budynek mieszkalny (2. ćwierć XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

21 
GEZ 2014, poz. 

384 
Wariant 3 

21 Hotel (początek XX wieku) 
ul. Kasztanowa 

23 
GEZ 2014, poz. 

386 
Wariant 3 

22 Budynek mieszkalny (ok. 1880 r.) 
ul. Kasztanowa 

25 
GEZ 2014, poz. 

387 
Wariant 3 

23 Budynek mieszkalny (3. ćwierć XIX wieku) 
ul. Kasztanowa 

27 
GEZ 2014, poz. 

388 
Wariant 3 

24 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat uzdrowiskowy För-
ster’s Logierhaus) 

ul. Kasztanowa 
29 

GEZ 2014, poz. 
390 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

25 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat uzdrowiskowy Lo-
gierhaus Erika) 

ul. Kasztanowa 
31 

GEZ 2014, poz. 
391 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

26 
Budynek mieszkalny (dawny dom jednorodzinny Villa Her-
furth) 

ul. Kasztanowa 
33 

GEZ 2014, poz. 
392 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

27 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat uzdrowiskowy Villa 
Willkommen) 

ul. Kasztanowa 
35 

GEZ 2014, poz. 
393 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

28 Budynek mieszkalny (początek XX wieku) ul. Kościelna 1 
GEZ 2014, poz. 

396 
Wariant 3 

29 Budynek mieszkalny (koniec XIX wieku) ul. Kościelna 3 
GEZ 2014, poz. 

397 
Wariant 3 

30 Budynek mieszkalny (ok. 1910 r.) ul. Kościelna 4 
GEZ 2014, poz. 

398 
Wariant 3 

31 Budynek mieszkalny (2. ćwierć XIX wieku) ul. Kościelna 5 
GEZ 2014, poz. 

399 
Wariant 3 

32 Budynek mieszkalny (3. ćwierć XIX wieku) ul. Kościelna 6 
GEZ 2014, poz. 

400 
Wariant 3 

33 Budynek mieszkalno-gospodarczy 
ul. Narutowicza 

1 
GEZ 2013, poz. 

415 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

34 Budynek mieszkalny w zespole byłej zabudowy zagrodowej 
ul. Narutowicza 

5 
GEZ 2013, poz. 

417 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

35 Budynek mieszkalny 
ul. Narutowicza 

11 
GEZ 2013, poz. 

419 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

36 Altana ogrodowa ul. Parkowa 
GEZ 2014, poz. 

422 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

37 
Budynek mieszkalny wielorodzinny (dawny pensjonat 
uzdrowiskowy Villa Clara)  

ul. Parkowa 1 
GEZ 2014, poz. 

406 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 
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Lp. Opis obiektu Adres 

Wpis do rejestru 
zabytków lub 
gminnej ewi-

dencji zabytków 
(GEZ) 

Kolizja z 
warian-

tem 

38 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat uzdrowiskowy Villa 
Adlerhorst)  

ul. Parkowa 4 
GEZ 2014, poz. 

408 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

39 Budynek mieszkalny (willa) ul. Parkowa 6 
GEZ 2014, poz. 

409 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

40 Budynek mieszkalny (willa) ul. Parkowa 14 
GEZ 2014, poz. 

410 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

41 Budynek mieszkalny ul. Polna 1 
GEZ 2014, poz. 

411 

Wariant 1 
i 2 

Wariant 3 

42 
Budynek mieszkalny w zespole byłej zabudowy zagrodowej 
(3. ćwierć XIX wieku) 

ul. Rybarzo-
wicka 2 

GEZ 2014, poz. 
412 

Wariant 3 

43 
Budynek gospodarczy I w zespole byłej zabudowy zagrodo-
wej (ok.1880 r.) 

ul. Rybarzo-
wicka 2 

GEZ 2014, poz. 
413 

Wariant 3 

44 
Budynek gospodarczy II w zespole byłej zabudowy zagro-
dowej (4. ćwierć XIX wieku) 

ul. Rybarzo-
wicka 2 

GEZ 2014, poz. 
414 

Wariant 3 

45 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat Villa Erholung, po-
czątek XIX wieku) 

ul. Zdrojowa 1 
GEZ 2014, poz. 

428 
Wariant 3 

46 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat Villa Dresdensia, po-
czątek XX wieku) 

ul. Zdrojowa 2 
GEZ 2014, poz. 

429 
Wariant 3 

47 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat Villa Schweizer-
schlößchen, koniec XIX wieku) 

ul. Zdrojowa 3a 
GEZ 2014, poz. 

430 
Wariant 3 

48 Budynek mieszkalny ul. Zdrojowa 4 
GEZ 2014, poz. 

432 
Wariant 3 

49 Budynek mieszkalno-gospodarczy ul. Zdrojowa 5 
GEZ 2014, poz. 

433 
Wariant 3 

50 
Budynek mieszkalny (dawny pensjonat Logierhaus Ein-
tracht, początek XX wieku) 

ul. Zdrojowa 7 
GEZ 2014, poz. 

434 
Wariant 3 

51 
Budynek mieszkalny (dawniej Landhaus Michael, 1. połowa 
XIX wieku) 

ul. Zdrojowa 11 
GEZ 2014, poz. 

435 
Wariant 3 

52 
Budynek mieszkalny (dawna uzdrowiskowa łaźnia borowi-
nowa C. A. Preibsch Heim, Haus Beiler, początek XX wieku) 

ul. Zdrojowa 19 
GEZ 2014, poz. 

431 
Wariant 3 

Źródło: opracowanie własne 

14.5.3. Podsumowanie 

Przewidywana ilość obiektów zabytkowych do rozbiórki to: 

− W wariancie 1 i 2: 1 budynek wpisany do rejestru zabytków (trwa proces jego usunięcia z rejestru 

zabytków) oraz 13 budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków; 

− W wariancie 3: 2 budynki wpisane do rejestru zabytków (trwa proces usunięcia jego z nich z reje-

stru zabytków) oraz 50 budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. 

Ponadto konieczne będzie usunięcie trzech stanowisk archeologicznych – w każdym z wariantów. 
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Na obszarze, który zostanie zajęty przez planowane wyrobisko górnicze brak pojedynczych zabytków ru-

chomych i stanowisk archeologicznych o wybitnych wartościach artystycznych, naukowych i historycz-

nych. Jednak wznosząca się tam zabudowa wiejska rozpatrywana całościowo jest cennym świadectwem 

kultury materialnej. 

W przypadku obiektów położonych w granicach Opolna-Zdroju zachowana do dziś historyczna zabudowa 

odzwierciedla złożone dzieje przemian zagospodarowywania osady Opolno (nm. Oppelsdorf) i kolonii Las 

(nm. Walda, Wald) utworzonej na gruntach wsi Rybarzowice (nm. Reibersdorf): 

− tworzenie gospodarstw zagrodniczych w XVIII w.; 

− wznoszenie w obrębie parcel zagrodniczych zabudowy zagrodowej charakterystycznej dla pogra-

nicza łużycko-czesko-śląskiego (domy przysłupowe) do 2. ćwierci XIX w.; 

− modernizowanie zabudowy wiejskiej na terenie kolonii Las i wsi Opolno w ciągu XIX w. (po-

wszechne stosowanie konstrukcji murowanych); 

− powstawanie zabudowy pensjonatowej i willowej w końcu XIX w. i 1. ćwierci XX w. na terenie 

Opolna i kolonii Las; 

− modernizowanie infrastruktury społecznej dla rozrastających się osad – budowa gmachu szkol-

nego w 1912 r. (ul. Narutowicza 7); 

−  „urbanizacja” obszaru kolonii Las i Opolna w latach około 1920-1930; 

− modernizacja i urbanizacja obszaru uzdrowiska Opolno w latach 30. XX w. 

W przypadku wsi Białopole (nm. Sommerau) zachowane do dziś zabudowania przy ul. Granicznej 24 od-

zwierciedlają standardy kształtowania zabudowy zagrodowej w XIX w. we wsiach regionu łużycko-czesko-

śląskiego. Na historyczną zabudowę znajdującą się na terenie planowanego wyrobiska można zatem spoj-

rzeć nie tylko jako na zbiór pojedynczych obiektów o przeciętnej lub niewielkiej wartości zabytkowej, lecz 

jako zespół odzwierciedlający procesy historyczne zachodzące w tym regionie w XVIII-XX w., w dodatku 

tworzony w „obszarze funkcjonalnym” uzdrowiska. 

14.6. Analiza oddziaływań na zabytki na terytorium Republiki Czeskiej 

Nie przewiduje się zniszczenia obiektów zabytkowych lub stanowisk archeologicznych na terytorium Re-

publiki Czeskiej, gdyż planowany obszar wyrobiska będzie położony wyłącznie na terytorium Polski. 

Żadnemu z obiektów zabytkowych nie zagraża uszkodzenie lub zniszczenie na skutek pionowych prze-

mieszczeń gruntu, gdyż zasięg prognozowanych osiadań o wartości do 5 cm oraz od 5 do 10 cm obejmuje 

tereny rolnicze na północ od zabudowań miejscowości Uhelná. 

14.7. Analiza oddziaływań na zabytki na terytorium Republiki Federalnej 
Niemiec 

Nie przewiduje się zniszczenia obiektów zabytkowych lub stanowisk archeologicznych na terytorium Re-

publiki Federalnej Niemiec, gdyż planowany obszar wyrobiska będzie położony wyłącznie na terytorium 

Polski. Żadnemu z obiektów zabytkowych nie zagraża uszkodzenie lub zniszczenie na skutek pionowych 

przemieszczeń gruntu, gdyż zasięg prognozowanych wzniosów powierzchni o wartości do 5 cm obejmuje 

niewielki fragment doliny Nysy Łużyckiej na wysokości strefy przemysłowej Zittau.   
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15. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA KRAJOBRAZ 

15.1. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na krajobraz 

Eksploatacja złoża węgla brunatnego Turów od wielu dziesięcioleci kształtuje krajobraz Worka Turoszow-

skiego. Analizowana w niniejszym raporcie o oddziaływaniu na środowisko kontynuacja tej eksploatacji 

nie zmieni tego wpływu w sposób znaczący ani w kwestii charakteru oddziaływania ani jego zasięgu.  

Wieloletnie wydobycie węgla doprowadziło już do nieodwracalnych skutków w krajobrazie.  

Najistotniejsze zmiany spowodowane wskutek realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpią w rejonie 

Opolna-Zdroju, na obszarach, które będą zajęte pod eksploatację. Będą tam odczuwalne wszelkie skutki 

związane z zajęciem terenu, usunięciem istniejących elementów zagospodarowania terenu, zniszczeniem 

siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów. 

Pośrednio – ewentualne osiadanie gruntów i ich wpływ na nieruchomości oraz zmiany stosunków wodnych 

i ich wpływ na siedliska mogą spowodować wtórne zmiany w krajobrazie okolicznych terenów.  

O ile zmian bezpośrednich nie da się uniknąć ani zminimalizować, to wtórne oddziaływania mogą być ogra-

niczane i zminimalizowane. 

15.2. Ocena oddziaływania na krajobraz 

Analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na krajobraz dokonano w skali punktowej w odnie-

sieniu do wyróżnionych jednostek krajobrazowych. W tabeli poniżej zestawiono wyniki tej oceny, następ-

nie je uzasadniono. 

Tabela 138. Rodzaj i nasilenie oddziaływania kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów na poszcze-
gólne jednostki krajobrazowe 

Typy krajobrazów Wariant 1 i 2 Wariant 3 
Krajobrazy górnicze i pogórnicze 

Obszar wyrobiska odkrywkowego 0 0 
Zwałowisko wewnętrzne część zachodnia 0 0 
Zwałowisko wewnętrzne część wschodnia 0 0 
Zwałowisko zewnętrzne 0 0 

Krajobrazy przemysłowe 
Budynki zaplecza kopalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą 0 0 
Elektrownia Turów wraz z terenami zabudowy towarzyszącej 0 0 
Obszar dawnej elektrowni Hirschfelde 0 0 

Krajobrazy osadnicze 
Trzciniec Dolny 0 0 
Zatonie 0 0 
Bogatynia 0 0 
Jasna Góra 0 0 
Opolno-Zdrój -2 -3 
Sieniawka i Porajów 0 0 
Kopaczów 0 0 
Hirschfelde 0 0 
Obszar podmiejski miasta Zittau (Żytawa) 0 0 
Tereny otwarte na południe od wsi Kopaczów 0 0 
Tereny otwarte na północ od wsi Kopaczów 0 0 
Tereny otwarte Białopola i Rybarzowic -3 -3 
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Typy krajobrazów Wariant 1 i 2 Wariant 3 
Tereny otwarte na południe od centrum Bogatyni 0 0 
Tereny otwarte na północ od centrum Bogatyni 0 0 
Tereny otwarte na północ od wsi Václavice 0 0 
Tereny otwarte na północ od Zittau (Żytawy) 0 0 

Krajobrazy dolin rzecznych  
Dolina Nysy Łużyckiej 0 0 
Dolina Jaśnicy (Ślad) wraz ze zbiornikami wodnymi -1 -3 
Dolina Smedy (Witki) 0 0 

Legenda: +3 - oddziaływanie bardzo korzystne; +2 - oddziaływanie korzystne; +1 - oddziaływanie minimalnie korzystne;  

0 - brak oddziaływania lub brak zmian istniejącego oddziaływania; -1 - oddziaływanie minimalnie niekorzystne; -2 - oddzia-

ływanie niekorzystne; -3 - oddziaływanie bardzo niekorzystne 

Źródło: opracowanie własne 

15.2.1. Oddziaływanie na krajobraz Opolna-Zdroju 

Dla jednostki krajobrazowej Opolno-Zdrój wskazano niekorzystny wpływ realizacji przedsięwzięcia w wa-

riancie 1 lub 2. 

Zmiany zaistniałe w wyniku przekształceń wpłyną w istotny sposób na zabudowę miejscowości. Znaczna 

jej część zostanie zlikwidowana wraz z przyległymi do niej terenami rolniczymi. Planowane zmiany wpłyną 

również na zasoby terenów zielonych i lasów, a także na tereny antropogeniczne zbiorników wodnych.  

Rozszerzenie wyrobiska spowoduje zniszczenie prawie wszystkich antropogenicznych elementów krajo-

brazu na terenie zachowanych pól dawnej wsi Rybarzowice oraz osady Las stanowiącej w przeszłości przy-

siółek Rybarzowic. W wyniku inwestycji zlikwidowane zostaną elementy łanowego rozłogu pól w postaci 

dróg łanowych i granic parcelacyjnych. Zniszczeniu ulegną pozostałości dawnych dróg z Opolna do Ryba-

rzowic. Z powierzchni ziemi znikną dawne wyrobiska związane z eksploatacją gliny i piasku oraz relikty 

wyrobiska po eksploatacji torfu o zróżnicowanej metryce – sięgające początkami XVIII-XIX w.  

Na terenie zabudowy osady Las zniszczeniu ulegnie cała sieć drożna o nieregularnym szachownicowym 

układzie, zabudowa gospodarstw rolnych z XIX-XX w. (m.in. przy ul. Gabriela Narutowicza nr 9 i 13), zabu-

dowa mieszkaniowa z XX w. (przy ulicach Kasztanowej, Polnej, Sikorskiego, Krakowskiej), obiekty pensjo-

natowe z początku XX w. (dawna Villa Rudersburg, ul. Kasztanowa 22) czy pozostałości niecek stawowych 

sprzed XIX w. (przy ul. Sikorskiego). 

Likwidacja elementów krajobrazu kulturowego obejmie też część historycznego obszaru wsi Opolno-

Zdrój. Obejmie ona założenie urbanistyczne w postaci zespołu zabudowy przy ul. Parkowej wytyczone 

w końcu XIX w., zagospodarowanego do lat 30. XX w. obiektami pensjonatowymi (m.in. dawny Pension 

Lidenhof, ul. Parkowa 2 i nigdy nieprzebudowywana willa Clara) oraz willowymi – wartościowymi z uwagi 

na walory historyczno-architektoniczne, stanowiącymi jeden z wyróżników krajobrazu miejscowości. Zli-

kwidowana zostanie też pozostałość założenia parkowego zwanego Park Anlage przy willi Clara z 1. po-

łowy XX w. po południowej stronie tej ulicy oraz zabudowa przy północnym odcinku ul. Gabriela Naruto-

wicza. Zmiany sposobu użytkowania terenu obejmą także zachodnią część dawnego parku uzdrowisko-

wego Carola-Park z końca XIX w. Likwidacji ulegną też elementy sieci drożnej i łanowego rozplanowania 

pól po zachodniej stronie obszaru zabudowy Opolna. 
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Reasumując, poszerzenie obszaru wydobycia w wariancie 1 lub 2, spowoduje zakłócenie układu kompozy-

cyjno-krajobrazowego Opolna-Zdroju poprzez zburzenie części historycznego układu przestrzennego i za-

chwianie równowagi w zakresie powiązań obszaru zabudowy z terenami zielonymi, które częściowo 

znikną w procesie przemian związanych z kontynuacją wydobycia węgla brunatnego ze złoża Turów. 

Wpływ na krajobraz jednostki Opolno-Zdrój w wariancie 3 realizacji przedsięwzięcia oceniono natomiast 

jako bardzo niekorzystny.  

Zmiany, które powstaną w wyniku rozszerzenia obszaru wydobycia całkowicie zmienią sposób użytkowa-

nia terenu. Likwidacji ulegnie cała zabudowa miejscowości wraz z terenami rolniczymi – do drogi powiato-

wej nr 2361D. Planowane zmiany wpłyną również na zasoby terenów zielonych i lasów, a także na tereny 

antropogeniczne zbiorników wodnych. Likwidacja elementów krajobrazu kulturowego obejmuje w wa-

riancie 3 całość historycznego obszaru wsi Opolno-Zdrój. Takie poszerzenie obszaru wyrobiska spowoduje 

pełne zatarcie układu kompozycyjno-krajobrazowego jednostki. 

15.2.2. Oddziaływanie na krajobraz terenów Białopola i Rybarzowic 

Dla jednostki krajobrazowej ‘tereny otwarte Białopola i Rybarzowic’ wskazano bardzo niekorzystny wpływ 

realizacji przedsięwzięcia w wariancie 1 lub 2. Taki sam wpływ na krajobraz tej jednostki będzie miała rea-

lizacja przedsięwzięcia w wariancie 3. 

W wyniku kontynuacji eksploatacji złoża całkowicie przekształcone zostanie użytkowanie terenu w obrę-

bie jednostki. Z powierzchni znikną tereny rolnicze i lasy oraz pozostałości obszarów zabudowanych. 

Poszerzenie obszaru wydobycia spowoduje zniszczenie pozostałego obszaru zabudowy wsi Białopole 

o metryce średniowiecznej – z drogą wiejską, parcelami zagród kmiecych i chałupniczych, pozostałościami 

historycznej zabudowy wiejskiej z XIX-XX w. Zniszczeniu ulegnie także rozplanowanie łanowego rozłogu 

pól, wciąż czytelne po zachodniej stronie obszaru zabudowy wsi w postaci granic parcelacyjnych i dawnych 

dróg łanowych (obecnie leśnych). Przedsięwzięcie obejmie elementy dawnej sieci drożnej, w tym odcinek 

starej szosy z Bogatyni do Zittau, a także pozostałość komponowanego założenia krajobrazowego w po-

staci nasadzeń alejowych wzdłuż zachowanego odcinka dawnej szosy do Rybarzowic.  

Przekształcenia związane z planowanym przedsięwzięciem całkowicie zniszczą istniejące elementy układu 

kompozycyjno-krajobrazowego. Jednostka pozbawiona zostanie harmonijnie wpisanych w ukształtowa-

nie terenu wkomponowanych form przestrzennych.  

15.2.3. Oddziaływanie na krajobraz Doliny Jaśnicy (Śladu) 

Dla jednostki krajobrazowej ‘Dolina Jaśnicy (Śladu) wraz ze zbiornikami wodnymi’ wskazano nieznacznie 

niekorzystny wpływ realizacji przedsięwzięcia w wariancie 1 lub 2.  

Front eksploatacji przybliży się do samego cieku, utrwalą się istniejące antropogeniczne elementy użytko-

wania terenu w postaci rowów odprowadzających wodę z przedpola kopalni. Zaburzeniu może ulec zacho-

wane pierwotne rozplanowanie łanowe. Nie zmieni się jednak charakter krajobrazu tej jednostki. 
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Dla wariantu 3 wskazano bardzo niekorzystne oddziaływanie na krajobraz doliny Jaśnicy (Śladu). W przy-

padku tak znacznego przesunięcia frontów eksploatacyjnych koryto potoku i jego dopływy w postaci ro-

wów melioracyjnych będą musiały zostać przełożone, likwidacji ulegną więc wszystkie związane z nimi sie-

dliska, których odtworzenie w nowym miejscu (po przesunięciu) potrwa relatywnie długi czas.  

15.3. Ocena oddziaływania na widoki 

15.3.1. Oddziaływanie na widoki z terenów Polski 

Tabela 139. Wykaz punktów i ciągów widokowych ze strony Rzeczpospolitej Polskiej wraz z oceną oddziaływania 
i komentarzem nt. ekspozycji obszaru poszerzenia wyrobiska 

Punkt widokowy Ocena Opis 
WIDOKI OD STRONY PÓŁNOCNEJ 
Ciąg widokowy drogi nr 352 ok. 290 - 340 m n.p.m./ ok. 
6,5 km Polska, gmina Bogatynia (N=50°57' E=14°55') 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWEJ 
Ciąg widokowy drogi nr 332 - na odcinku od Sieniawki 
do granicy Czeskiej ok. 270 m n.p.m./ok. 5 km 
Polska, gmina Bogatynia (N=50°52′ E=14°50′) 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 

Źródło: opracowanie własne 

Obszar planowanego poszerzenia wyrobiska nie będzie eksponowany z punktów i ciągów widokowych ze 

strony Polski w żadnym z wariantów eksploatacji. 

15.3.2. Oddziaływanie na widoki z terenów Republiki Czeskiej 

Ze strony południowej i wschodniej, czyli z punktów widokowych na terenach Republiki Czeskiej obszar 

KWB Turów jest bardzo eksponowany. Kontynuacja eksploatacji, której fronty będą się rozwijać w tym 

kierunku będzie zmieniać szereg panoram. Ocenę wpływu na poszczególne punkty zaprezentowano w ta-

beli poniżej. 

Tabela 140. Wykaz punktów i ciągów widokowych ze strony Republiki Czeskiej wraz z oceną oddziaływania i ko-
mentarzem nt. ekspozycji obszaru poszerzenia wyrobiska  

Punkt widokowy Ocena Opis 
WIDOKI ZE STRONY ZACHODNIEJ 
Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Hvozd 
(Hochwald) 
749 m n.p.m./ok. 15,3 km 
Czechy, Jablonné v Podještědí, w pobliżu granicy czesko-
niemieckiej (N=50°49′ E=14°43′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w bardzo wąskim kącie wi-
dzenia. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWEJ 
Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Popova 
Skala 
565 m n.p.m./ok. 10,9 km 
Czechy Hrádek nad Nisou (N=50°49′ E=14°48′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w bardzo wąskim kącie wi-
dzenia. 

Widok z drogi nr 2714 w rejonie miejscowości Uhelná na 
południowy-wschód od Guślicy 
ok. 340 m n.p.m./ok. 4,1 km 
Czechy, Hrádek nad Nisou (N=50°51’ E=14°54’) 

-3 Oddziaływanie bardzo niekorzystne – ekspo-
zycja obszaru planowanej odkrywki z niedużej 
odległości, w szerokim kącie widzenia. Posze-
rzenie wyrobiska wpłynie znacząco na kompo-
zycję drugiego planu tego widoku. 

Urządzony punkt widokowy na północ od wsi Vaclavice  
ok. 330 m n.p.m./ok. 6 km 
Czechy, Hrádek nad Nisou (N=50°51’ E=14°54’) 

-2 Oddziaływanie niekorzystne – ekspozycja ob-
szaru planowanej odkrywki z niedużej odległo-
ści, częściowo przesłonięta przez formacje ro-
ślinne na pierwszym planie. Poszerzenie wyro-
biska wpłynie umiarkowanie na kompozycję 
drugiego planu tego widoku. 
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Punkt widokowy Ocena Opis 
Ciąg widokowy drogi nr 35 - na odcinku od drogi nr 12 
do granicy Polskiej w Kopaczowie 
Czechy, Bílý Kostel nad Nisou, Chotyně, Hrádek nad Nisou 
ok. 350 m n.p.m./ ok. 8 km (N=50°51′ E=14°52′) 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ 
Widoki z rejonu wzniesienia Lysý vrch oraz wschod-
niego odcinka drogi  
nr 27252 
ok. 580-640 m n.p.m. /ok. 8,2 km 
Czechy, Heřmanice (N=50°51′ E=15°00′) 

-2 Oddziaływanie niekorzystne – ekspozycja ob-
szaru planowanej odkrywki z umiarkowanej 
odległości, częściowo przesłonięta przez drze-
wostan na pierwszym planie. Poszerzenie wy-
robiska wpłynie umiarkowanie na kompozycję 
odległego planu widoku. 

Ciąg widokowy drogi nr 13 - widok z krótkiego odcinka 
nakierowanego w stronę Bogatyni 
ok. 320 m n.p.m. /ok. 10 km 
Czechy, Dětřichov (N=50°52′ E=15°01′) 

-2 Oddziaływanie niekorzystne – ekspozycja ob-
szaru planowanej odkrywki z umiarkowanej 
odległości, częściowo przesłonięta przez drze-
wostan na pierwszym planie. Poszerzenie wy-
robiska wpłynie umiarkowanie na kompozycję 
odległego planu widoku. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Špičak  
724 m n.p.m./ok. 12,8 km 
Czechy, Oldřichov v Hájích (N=50°51′ E=15°04′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w wąskim kącie widzenia. 

Źródło: opracowanie własne 

15.3.3. Oddziaływanie na widoki z terenów Republiki Federalnej Niemiec 

Widoki z terenów Republiki Federalnej Niemiec to widoki ze strony północnej i zachodniej. Nie będzie tam 

znaczącego wpływu na zmiany panoram widokowych z uwagi na to, że obszar kontynuacji wydobycia wi-

doczny jest z daleka i pod wąskim kątem. Ocenę wpływu na poszczególne punkty zaprezentowano w tabeli 

poniżej. 

Tabela 141. Wykaz punktów i ciągów widokowych ze strony Republiki Federalnej Niemiec wraz z oceną oddziaływa-
nia i komentarzem nt. ekspozycji obszaru poszerzenia wyrobiska 

Punkt widokowy Ocena Opis 
WIDOKI OD STRONY PÓŁNOCNEJ 
Punkt widokowy na szczycie wzniesienia Leisehübel  
342 m n.p.m./ok. 8,2 km 
Niemcy, Ostritz (N=50°58′ E=14°44′) 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 

Ciąg widokowy drogi wojewódzkiej nr B 99 - odcinek na 
północ od osady Hirschfelde 
ok. 260 - 320 m n.p.m./ok. 6,5 km, Niemcy, Zittau, 
(N=50°58' E=14°53') 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 

Urządzony punkt widokowy na drodze nr K 8617 z czte-
rema lipami na zachód od wzniesienia Schlegelberg  
widok tożsamy z potencjalnym punktem widokowym na 
szczycie wzniesienia Buchberg  
ok. 320 m n.p.m./ok. 7,7 km, Niemcy, Zittau, (N=50°58′ 
E=14°51′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne - 
częściowa ekspozycja obszaru planowanej od-
krywki. Poszerzenie wyrobiska nie wpłynie zna-
cząco na kompozycję krajobrazu. 

Urządzony punkt widokowy Steinberg  
329 m n.p.m./ok. 6,3 km 
Niemcy, Zittau (N=50°57′ E=14°52′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne - 
częściowa ekspozycja obszaru odkrywki. Po-
szerzenie wyrobiska nie wpłynie znacząco na 
kompozycję krajobrazu. 

WIDOKI OD STRONY PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ 
Ciąg widokowy drogi nr K 8617 w rejonie wzniesienia 
Steinberg oraz Schanzberg 
ok. 370 - 400 m n.p.m./ok. 6,7 km  
Niemcy, Zittau (N=50°57′ E=14°50′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne - 
częściowa ekspozycja obszaru planowanej od-
krywki – zazwyczaj przesłonięta przez obiekty 
na pierwszym i drugim planie. Poszerzenie wy-
robiska nie wpłynie znacząco na kompozycję 
krajobrazu. 

Potencjalny punkt widokowy na szczycie góry Son-
nenhübel lub szlakach pieszych na tym wzniesieniu 
469 m n.p.m./ok. 11 km 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 
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Punkt widokowy Ocena Opis 
Niemcy, Oderwitz (N=50°58′ E=14°46′) 
Ciąg widokowy drogi nr B 178  
ok. 280 - 420 m n.p.m./ok. 8 km 
Niemcy, Zittau,  Mittelherwigsdorf, przy granicy z Ode-
rwitz (N=50°55′ E=14°47′) 

0 Brak oddziaływania - brak ekspozycji posze-
rzenia wyrobiska. 

Ciąg widokowy drogi wojewódzkiej  
nr B 99 - na odcinku wzdłuż Nysy Łużyckiej 
Niemcy (N=50°92′ E=14°85′ 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
częściowa ekspozycja obszaru planowanej od-
krywki jedynie w okresie bezlistnym. 

WIDOKI OD STRONY ZACHODNIEJ 
Punkt widokowy na szczycie góry Spitzberg 
407 m n.p.m./ok. 12 km 
Niemcy, Mittelherwigsdorf (N=50°55′ E=14°43′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w wąskim kącie widzenia. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Breiteberg 
510 m n.p.m./ok. 13,8 km 
Niemcy, granica Bertsdorf-Hörnitz i Hainewalde (N=50°53′ 
E=14°42′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w wąskim kącie widzenia. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Nonnen-
felsen 
536 m n.p.m./ok. 16,4 km 
Niemcy, Jonsdorf (N=50°51′ E=14°41′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w bardzo wąskim kącie wi-
dzenia. 

WIDOKI OD STRONY POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Töpfer 
582 m n.p.m./ok. 11,6 km 
Niemcy, Oybin (N=50°50′ E=14°45′) 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w bardzo wąskim kącie wi-
dzenia. 

Urządzony punkt widokowy na szczycie góry Fuchskan-
zel 
532 m n.p.m./ok. 11,1 km 
Niemcy, Zittau, w pobliżu granicy czesko-niemieckiej 
(N=50° 49' E= 14°47') 

-1 
Oddziaływanie minimalnie niekorzystne – 
ekspozycja obszaru planowanej odkrywki ze 
znacznej odległości, w bardzo wąskim kącie wi-
dzenia. 

Źródło: opracowanie własne 

15.4. Skumulowane oddziaływania na krajobraz i widoki 

Skumulowany charakter wpływu na krajobraz może mieć miejsce na terenach kontynuacji eksploatacji 

złoża Turów w powiązaniu z rozwojem zabudowy mieszkaniowej w południowej części Opolna-Zdroju 

oraz południowo-zachodniej części Bogatyni. Powstające osiedla mieszkaniowe przyczyniają się również 

do zajęcia terenów dawniejszych upraw rolnych, leśnych czy też nieużytków. Krajobraz staje się tutaj coraz 

bardziej zabudowany, antropogeniczny, zmniejsza się powierzchnia terenów otwartych. Kumuluje to rów-

nież wpływ na krajobraz kulturowy poprzez likwidację historycznych podziałów pól. 

W warstwie widokowej krajobrazu – z wpływem przedmiotowego przedsięwzięcia – łączy się natomiast 

wpływ terenów przemysłowych (nie zawsze związanych z Kopalnią i Elektrownią), upraw szklarniowych 

i farm wiatrowych. W wyniku tej kumulacji wzmacnia się antropogeniczny charakter tutejszego krajo-

brazu. Dodatkowego wymiaru nabiera to zjawisko w nocy, kiedy to wszystkie obiekty przemysłowe, Ko-

palnia, farmy wiatrowe i uprawy szklarniowe są oświetlone – nie ma w okolicy miejsc, w których nie ma 

zakłóceń widoku nocnego nieba.  

Należy zauważyć, że oświetlenie Kopalni nie jest w tym względzie zjawiskiem dominującym. Najbardziej 

rozproszony i mogący budzić rozdrażnienie okolicznych mieszkańców jest wpływ migającego oświetlenia 

każdego masztu okolicznych elektrowni wiatrowych. Lokalizacja tych obiektów na terenach wyniesionych 

powoduje, że można odnieść wrażenie wszechogarniającego zbioru migających na czerwono punktów 
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świetlnych. Budowa kolejnych farm wiatrowych w okolicy może doprowadzić do wzmocnienia negatyw-

nego oddziaływania na walory widokowe. 

Najbardziej spektakularny jest jednak skumulowany wpływ oświetlenia upraw szklarniowych i Elektrowni 

Turów. Zjawisko można obserwować w sezonie zimowym, kiedy uprawy są doświetlane. Na tę szczególną 

sytuację składa się szereg czynników: 

1. usytuowanie szklarni na wzniesieniu nad Elektrownią mniej więcej w połowie wysokości chłodni 

kominowych, z których uwalnia się biała para wodna z systemów chłodzenia, 

2. niski poziom pułapu chmur w sezonie zimowym, 

3. oświetlenie szklarni. 

Wszystkie te czynniki razem powodują widoczność pióropusza pary i odblasku na chmurach z odległości 

wielu kilometrów od Bogatyni, w tym z terenów Czech i Niemiec. Pierwotnie – widoczność tego smogu 

świetlnego sięgała Zgorzelca, obecnie – po zastosowaniu ekranów ocieniających na dachach szklarni – zna-

cząco się zmniejszyła. Oświetloną smugę pary wodnej widać z odległości kilkunastu kilometrów, a na 

przedpolu Kopalni – zwłaszcza z kierunków zachodnich, południowych i wschodnich - widać oświetlone 

tereny (np. magazyny, place remontowe) i maszyny podstawowe KWBT (koparki, zwałowarki).  

Zjawisko tak dalekiej widoczności obiektu – oprócz zakłócania nocnych ciemności – uświadamia okolicz-

nym mieszkańcom jego istnienie oraz występowanie wszystkich – rzeczywistych lub nie – negatywnych 

oddziaływań na stan środowiska. O obiekcie nie da się zapomnieć, więc i jego negatywny wpływ jest ciągle 

obecny w świadomości mieszkańców. Tak oświetlony kompleks energetyczny jest ustawiony „w świetle 

reflektorów”, co może mieć ten pozytywny wpływ, że podlega on coraz ściślejszemu monitoringowi śro-

dowiskowemu i stosuje coraz bardziej zaawansowane metody minimalizacji oddziaływania. Natomiast od-

działywań skumulowanych z innymi obiektami nie da się wyeliminować. KWBT może ograniczyć wpływ 

na walory widokowe stosując np. oświetlenie kierunkowe w obrębie terenu Kopalni, nie ma jednak wpływu 

na inne podmioty.   
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16. ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘ-
CIA NA LUDZI 

16.1. Źródła wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów na ludzi 

Na ludzi mogą mieć wpływ wszystkie opisane wcześniej oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, czy 

to w sposób bezpośredni, czy też pośredni. Najważniejsze czynniki, jakie są związane z kontynuacją eks-

ploatacji złoża Turów, w kontekście potencjalnego wpływu na ludzi, można podzielić to: 

− zajęcie nowych terenów (rolniczych, mieszkalnych); 

− likwidacja obiektów użyteczności publicznej w Opolnie-Zdroju (szkoła, przedszkole, ośrodek zdro-

wia, dom pomocy społecznej, biblioteka); 

− emisje z Kopalni, czyli zanieczyszczenia powietrza, hałas, emisje do wód, światło; 

− uszkodzenia budynków wskutek przemieszczeń gruntów (osiadania, wzniosy, szkody górnicze); 

− odwadnianie wgłębne; 

− zmiany w siedliskach gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 

− zmiany krajobrazu i widoków; 

Zasięg oddziaływania wymienionych czynników różni się w zależności od charakteru ich wpływu oraz wa-

riantów planowanego przedsięwzięcia. Zasięg oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska 

został przeanalizowany w rozdziałach im poświęconych. Informacje te stanowiły podstawę do analiz 

przedstawionych w niniejszym rozdziale. 

16.2. Analiza oddziaływań, które mogą mieć wpływ na ludzi 

Z wyjątkiem bezpośrednich skutków zajęcia gruntów, oddziaływania te to oddziaływania wtórne – odbie-

rane przez człowieka wskutek wpływu na poszczególne elementy środowiska i powiązań między tymi ele-

mentami. 

Wszystkie emisje, czyli zanieczyszczenia powietrza, hałas oraz emisje do wód z terenów Kopalni pozostają 

w zakresie obowiązujących norm, nie mniej jednak mieszkańcy analizowanych terenów podlegają tym 

wpływom już w ich postaci skumulowanej, w większości przypadków trudno jest wyodrębnić tylko oddzia-

ływanie Kopalni jako jedynego czynnika wpływu. 

Skutkiem tych oddziaływań jest przede wszystkim narażenie mieszkańców na stres, który następnie może 

być przyczyną różnorodnych schorzeń. Skutki dla każdego człowieka są zatem inne – są pochodną odpor-

ności na dany czynnik oddziaływania, ogólnego stanu zdrowia oraz sytuacji życiowej w konkretnym mo-

mencie.  

KWB Turów z racji specyfiki wydobycia jest emitorem mineralnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Po-

ziomy dopuszczalne dla tych zanieczyszczeń definiowane są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Rozporządzenie to stanowi 

implementację Dyrektywy 2008/50/WE (CAFE), która obowiązuje wszystkie państwa członkowskie UE, 

a standardy jakości powietrza w niej zawarte są obowiązujące zarówno po stronie polskiej, czeskiej jak 

i niemieckiej. Na standardach tych oparte są poziomy informowania i alarmowe, służące ostrzeganiu spo-
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łeczeństwa w sytuacji jakości powietrza mogącej zagrażać zdrowiu człowieka. Wielkości poziomów do-

puszczalnych zostały ustalone w oparciu o wskazówki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Przesłanką 

do ich określenia były kohortowe35 badania, które wykazały związek podwyższonych stężeń pyłowych ze 

wzrostem zachorowalności na choroby układu krążenia i układu oddechowego oraz w mniejszym stopniu 

zgonów. Analizy wykonane w ramach tych badań wykazały korelację dla wskaźników ekspozycji długoter-

minowej (stężenia średnie roczne) oraz w przypadku analizy serii czasowych dla średnich dobowych. 

Na ich podstawie określono poziomy, poniżej których znacząco spada ryzyko zachorowania (tzw. Interim 

target). Wymienione rozporządzenie przesądza, iż dla ochrony zdrowia ludzi istotna jest taka jakość po-

wietrza, przy której nie są przekraczane określone poziomy dobowe i roczne. I o ile oddziaływanie samej 

Kopalni (po uwzględnieniu rozwiązań minimalizujących) nie będzie w latach prognozy (2020-2044) wystę-

powało poza terenem do którego inwestor będzie miał tytuł prawny, to w przypadku oddziaływania sku-

mulowanego (szczególnie z niskiej emisji) poziomy te będą przekraczane. Konieczne są więc działania ma-

jące na celu eliminację słabej jakości paliwa stosowanego do ogrzewania domów jak np. wymiana pieców 

na gazowe połączona z montażem odnawialnych źródeł energii (małych wiatraków, paneli solarnych, fo-

towoltaiki), podłączanie do ogrzewania sieciowego z preferencyjnymi stawkami opłat w połączeniu z głę-

boką termomodernizacją budynków indywidualnych i wielorodzinnych lub inne rozwiązania podejmo-

wane przez Gminę i mieszkańców. 

Wpływ hałasu na zdrowie ludzi można analizować jedynie w kontekście ogólnych zależności statystycz-

nych. Przyjmuje się, że oddziaływanie hałasu na człowieka ma charakter niespecyficzny, a więc nie w każ-

dym przypadku dany bodziec powoduje wystąpienie określonego, poznanego wcześniej efektu. W zależ-

ności od poziomu dźwięku, skutki zagrożenia hałasem w środowisku sklasyfikować w sposób uproszczony 

można następująco: utrata słuchu, zakłócenie snu, osłabienie procesów poznawczych, osłabienie zdrowia 

psychicznego, psychofizyczne reakcje stresowe, zwiększone ryzyko chorób krążenia, uciążliwość i dokucz-

liwość hałasu. Wskaźnikami służącymi takiej ocenie są zazwyczaj wskaźniki długookresowe LDWN oraz 

LN . Odnosząc je do hałasu przemysłowego, są one co do wartości inne od wskaźników krótkookresowych 

LAeq(D) oraz LAeq(N) które wyznaczone zostały w przeprowadzonej analizie akustycznej ze względu 

na uwzględnienie w swej wielkości rzeczywistego czasu pracy w ciągu całego roku (wszystkich 365 dni 

i nocy). Dla zobrazowania wskaźnika LN, jego wartość przyjmie poziom 45 dB jeżeli przez wszystkie 365 

nocy roku emisja równoważnego poziomu hałasu w porze nocnej będzie wynosiła każdorazowo 45 dB czyli 

obowiązująca wartość dopuszczalna dla nocy. Jeżeli Kopalnia będzie nie będzie pracowała w okresie noc-

nym przed pewien okres czasu lub czas pracy urządzeń będzie mniejszy od czasu odniesienia w okresie 

nocnym lub poziom równoważny hałasu będzie mniejszy od poziomu 45 dB, wartość wskaźnika LN będzie 

niższa.  

Na podstawie zebranych informacji oraz wyników badań, zestawiono w wytycznych WHO (Night Noise 

Guidelines for Europe) wartości poziomów mających charakter wartości progowych z punktu widzenia 

zdrowia, zarówno dla pory dziennej jak i pory nocnej. 

                                                                    
35 Badanie obserwacyjne, w którym ocenia się wystąpienie określonego punktu końcowego w grupach (kohor-
tach) osób narażonych i nienarażonych na dany czynnik lub interwencję, u których ten punkt końcowy na po-
czątku obserwacji nie występował. Słownik EBM - PIEBM - Polski Instytut Evidence Based Medicine, 
http://ebm.org.pl/show.php?aid=15739&_tc=669350A89FDE96FB6EAA74553D716F43 
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Dla pory dziennej graniczna wartość poziomu dźwięku mogąca powodować ryzyko chorób sercowo-na-

czyniowych wynosi LD = 65 dB. Dla pory nocnej wartość ta wynosi natomiast LN = 55 dB. Analizując otrzy-

mane wyniki prognoz akustycznych należy podkreślić, że na żadnym obszarze podlegających ochronie 

akustycznej, tak na terenie Polski jak i poza jej granicami praca Kopalni w poszczególnych horyzontach 

czasowych i określonym w raporcie postępie eksploatacji takie wartości przywołanych wskaźników nie wy-

stąpią. 

Ponieważ hałas w porze nocnej ma decydujące znaczenie w kształtowaniu komfortu wypoczynku i rege-

neracji organizmu, przede wszystkim ocena narażenia na hałas nocny jest podstawą do oceny wpływu ha-

łasu na zdrowie. 

Jeżeli poziom hałasu długoterminowego w porze nocnej zawiera się w przedziale 40 dB ≤ LN ≤ 55 dB, zi-

dentyfikować można już niekorzystne efekty zdrowotne. Identyfikacja ta jest tym bardziej prawdopo-

dobna, im wyższy poziom hałasu emitowany jest w obszary mieszkaniowe. Jednak zaznaczyć należy, 

że większość populacji dostosowuje  swój sposób życia do aktualnych warunków akustycznych. Tylko sto-

sunkowo niewielkie grupy odczuwają znaczącą irytację z uwagi na warunki akustyczne we wskazanym 

przedziale. Należy zaznaczyć, że człowiek nie jest narażony w sposób ciągły na ekspozycje hałasu w tym 

przedziale. Zmienia miejsce pobytu, znaczną część czasu przebywa wewnątrz pomieszczeń, gdzie hałas 

o takim poziomie praktycznie nie wywołuje negatywnych skutków w zakresie warunków akustycznych pa-

nujących w pomieszczeniach (znaczne izolacyjności przegród zewnętrznych, stanowiące skuteczną ba-

rierę na drodze przenikania hałasu z zewnątrz do wnętrza budynku). 

Wypełnienie na skutek zastosowanych rozwiązań ograniczających emisję hałasu z kopalni na tereny aku-

stycznie chronione obowiązujących warunków w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

dla poziomów krótkoterminowych pozwala na postawienie wniosku, że emisja hałasu z Kopalni w zakresie 

poziomu LN znajduje się na poziomie wskazywanych 40 dB lub poniżej tej wartości, a co najwyżej w ob-

szarach położonych najbliżej, może tę wartość bardzo nieznacznie przekraczać. Zatem na terenach pod-

legających ochronie akustycznej, stanowiących bezpośrednie i dalsze otoczenie Kopalni praktycznie nie 

występują warunki, na których mogą powstawać według zaprezentowanej powyżej klasyfikacji nieko-

rzystne efekty zdrowotne.    

Na podstawie wyników badań, danych Agencji Ochrony Środowiska Niemiec (UBA), skonstruowano pod-

stawową tabelę kryterialną do określenia celów działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

z uwzględnieniem wpływu hałasu na zdrowie. Dane te mogą być dobrym przykładem określenia celów 

operacyjnych przyjmowanych w programach działań służących ochronie środowiska przed hałasem 

a także w raportach oddziaływania na środowisko. 

Tabela 142. Cele działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

L.p. Działanie Perspektywa 
Graniczna wartość poziomu hałasu Ocena z uwagi 

na: LDWN [dB] LN [dB] 

1 Prewencja Krótkookresowa 65 55 
Ryzyko utraty 

zdrowia 

2 
Zmniejszenie hałasu 

(redukcja) 
Średniookresowa 60 50 

Poważna uciąż-
liwość 

3 Zapobieganie Długookresowa 55 45 
Poważna uciąż-

liwość 
Źródło: GIOŚ. Aspekty zdrowotne oddziaływania hałasu 
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Analiza zawartości powyższej tabeli pozwala postawić następujące wnioski: 

a) W przypadku przekroczenia poziomów LDWN = 65 dB i LN = 55 dB występuje ryzyko utraty zdrowia 

i w perspektywie krótkookresowej konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań prewencyj-

nych. 

b) W przypadku przekroczenia poziomów LDWN = 60 dB i LN = 50 dB występuje poważna uciążliwość 

i w perspektywie średniookresowej konieczne jest podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia 

emisji hałasu. 

c) W przypadku przekroczenia poziomów LDWN = 55 dB i LN = 45 dB występuje również poważna 

uciążliwość, wymagająca w perspektywie długookresowej podjęcia działań zmierzających do 

zmniejszenia emisji hałasu do wielkości, które nie przekroczą wartości LDWN = 55 dB i LN = 45 dB. 

Przeprowadzona analiza akustycznego oddziaływania Kopalni dla poszczególnych horyzontów czasowych 

pracy i przewidywanego postępu prac górniczych wykazała, że przy realizacji wskazanych w niej działań 

ograniczających emisje hałasu, dotrzymane zostaną wymagania w zakresie obowiązujących wartości do-

puszczalnych poziomu hałasu na terenie Polski i poza jej granicami, a tym samym spełnione zostaną za-

prezentowane powyżej kryteria w zakresie wpływu hałasu na zdrowie ludzi. 

Mieszkańcy analizowanych terenów od lat żyją w sąsiedztwie Kopalni, która istnieje tutaj od końca XIX w., 

planowane przedsięwzięcie polegające na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego nie spowoduje 

więc nowych zmian, które mogłyby stać się przyczyną silnego i nagłego stresu. Niekorzystne oddziaływa-

nia planowanego przedsięwzięcia mogą zatem wiązać się tylko z kumulacją tych wpływów w czasie. Ciągi 

przyczynowo-skutkowe poszczególnych oddziaływań przedstawiono w tabeli poniżej.  

Z drugiej strony, Kopalnia i Elektrownia (kompleks energetyczny) stanowi źródło utrzymania znakomitej 

większości mieszkańców analizowanego terenu i wizja zaprzestania eksploatacji jest źródłem innego ro-

dzaju stresów - obaw o przyszłość i możliwości zarobkowania w czasach, kiedy eksploatacja zostałaby za-

kończona.  



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

521 
Bogatynia, lipiec 2019 

Tabela 143. Matryca identyfikacji źródeł oddziaływań na ludzi 

zajęcie terenu → usunięcie domów mieszkalnych i 
innych budynków 

→ zajęcie gruntów rolnych i innych 
→ zmiany w siedliskach  
→ usunięcie lub przeniesienie za-

bytków 
→ zniszczenie elementów krajo-

brazu kulturowego 
→ likwidacja obiektów użyteczno-

ści publicznej 
→ likwidacja drobnych usług 

(sklepy, usługi fryzjerskie, ko-
smetyczne i inne) 

 

→ konieczność zmiany miejsca 
zamieszkania 

→ konieczność zmiany źródeł 
utrzymania / przyzwyczajeń 

→ obniżenie wartości rolnej 
→ konieczność pożegnania ro-

dzinnych stron, znanych ele-
mentów krajobrazu 

→ obniżenie walorów widoko-
wych 

→ konieczność dowożenia dzieci 
do przedszkola/szkoły do in-
nych miejscowości 

→ konieczność korzystania z od-
dalonego zaplecza kulturo-
wego 

→ narażenie na dodatkowy 
stres 

→ obniżenie jakości życia 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 
możliwość minimalizacji: tak 
 
• oddziaływania bezpośrednie, długoterminowe 
• nieodwracalne (nawet po rekultywacji końcowej nie 

wróci dawne zagospodarowanie terenu) 
• transgraniczne - nie 

 
emisja zanieczysz-
czeń do powietrza 
(pył zawieszony) 

→ przedostawanie się cząstek pyłu 
do dróg oddechowych  

→ choroby układu oddechowego 
oraz układu krążenia, zgony 

→ narażenie na dodatkowy 
stres 

→ hospitalizacje 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: średnie 
możliwość minimalizacji: tak 
 
• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 
• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji i wstępnej re-

kultywacji) 
• oddziaływanie skumulowane z: niską emisją z ogrzewa-

nia domów, emisjami komunikacyjnymi, emisjami z in-
nych źródeł przemysłowych 

• transgraniczne – tak, w zakresie obowiązujących norm 
 
hałas → zakłócenie ciszy → niemożność skupienia się, 

pracy, snu 
→ narażenie na dodatkowy 

stres 
prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: średnie 
możliwość minimalizacji: tak 
 
• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 
• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji) 
• oddziaływania skumulowane z: hałasem komunikacyj-

nym oraz z innych źródeł przemysłowych 
• transgraniczne – tak, w zakresie obowiązujących norm 
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odwadnianie 
wgłębne 

→ rozwój leja depresji w ujmowa-
nych ujęciami warstwach wodo-
nośnych 

→ niedobory wody pitnej, prze-
rwy w zaopatrzeniu w wodę 

→ narażenie na dodatkowy 
stres 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak (ekran przeciwfiltracyjny w 
międzywęglowym poziomie wodonośnym) 
 
• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 
• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji) 
• transgraniczne – tak (ujęcie Uhelna) 

     

światło → zakłócenie ciemności → niemożność obserwacji roz-
gwieżdżonego nieba 

→ zakłócenie snu 

→ narażenie na dodatkowy 
stres 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: niskie 
możliwość minimalizacji: tak 
 
• oddziaływania bezpośrednie, średnioterminowe 
• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji) 
• oddziaływania skumulowane z: oświetleniem ulicznym, 

oświetleniem szklarni uprawy pomidorów w powiązaniu 
z obiektami Elektrowni Turów, oświetleniem innych te-
renów przemysłowych na terenach przygranicznych 
wszystkich trzech państw, oświetleniem elektrowni wia-
trowych 

• transgraniczne – tak 
     
osiadanie, wzniosy 
gruntów, szkody gór-
nicze 

→ uszkodzenia budynków → konieczność remontów lub 
zmiany miejsca zamieszkania 

→ narażenie na dodatkowy 
stres 

prawdopodobieństwo wystąpienia skutków: pewne 
możliwość minimalizacji: tak 
 
• oddziaływania wtórne, średnioterminowe 
• odwracalne (po zakończeniu eksploatacji) 
• transgraniczne - nie 

Źródło: opracowanie własne 
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Z punktu widzenia wpływu na ludzi, według wskazanych powyżej ciągów przyczynowo-skutkowych, ana-

lizowane warianty planowanego przedsięwzięcia charakteryzują się podobnym oddziaływaniem i meto-

dami/środkami ich minimalizacji. Różnice pomiędzy nimi sprowadzają się do wielkości powierzchni 

Opolna-Zdroju, jaka zostanie zajęta pod kontynuowaną działalność górniczą. Już podczas realizacji przed-

sięwzięcia w wariantach 1 i 2, likwidacji ulegną obiekty użyteczności publicznej: szkoła podstawowa, 

przedszkole, dom pomocy społecznej oraz drobne usługi. Gdyby realizowany był wariant 3 przedsięwzięcia 

likwidacji uległaby także biblioteka oraz ośrodek zdrowia, większa liczba mieszkańców musiałaby opuścić 

Opolno-Zdrój, a historyczna tkanka tej miejscowości praktycznie przestałaby istnieć. Realizacja przedsię-

wzięcia w wariantach 1 i 2 pozwala na zachowanie fragmentu historycznych układów przestrzennych, pa-

mięci i walorów kulturowych tych okolic. Z drugiej strony, w przypadku realizacji przedsięwzięcia w wa-

riancie 3 – i przesiedlenia większości mieszkańców Opolna-Zdroju – prawdopodobnie mniej osób pozosta-

wałoby w bezpośrednim sąsiedztwie Kopalni i tym samym mniej osób byłoby narażonych na uciążliwości 

powodowane działalnością Kopalni. 

16.3. Analiza potencjalnych konfliktów społecznych 

Potencjalne konflikty społeczne związane planowaną kontynuacją eksploatacji złoża Turów mogą być 

oparte o następujące okoliczności: 

1. Zmiana miejsca zamieszkania przez osoby zamieszkujące obecnie na terenach przewidzianych 

pod powiększające się wyrobisko 

W związku z powiększającym się zasięgiem wyrobiska na południowo-wschodnim przedpolu Ko-

palni cały czas nabywane są nieruchomości od obecnych właścicieli. Docelowo planuje się wykup 

ok. 30 nieruchomości, na których znajdują się budynki mieszkalne i gospodarcze. Dotychczasowa 

praktyka jest taka, że właściciele po sprzedaniu nieruchomości na rzecz Kopalni indywidualnie 

przenoszą się w inne miejsca zamieszkania. Konieczność zmiany miejsca zamieszkania jest źró-

dłem dodatkowego stresu, jednak długofalowe skutki mogą być zarówno pozytywne, jak i nega-

tywne – w zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego człowieka.  

Doświadczenia Kopalni w nabywaniu nieruchomości wskazują, że drogą negocjacji z właścicielami 

rozwiązywanych jest większość potencjalnie problematycznych sytuacji.  

2. Likwidacja obiektów użyteczności publicznej, usług i obiektów zabytkowych 

Część budynków przeznaczonych do usunięcia, to obiekty użyteczności publicznej, jak szkoła pod-

stawowa, przedszkole, ośrodek zdrowia, biblioteka czy dom pomocy społecznej. Usunięte zo-

staną również obiekty zabytkowe, czy to uznane formalnie, czy też posiadające wartość senty-

mentalną. Stopniowej likwidacji ulegają także punkty z drobnymi usługami jak sklepy. Zmieniony 

zostanie układ przestrzenny miejscowości, w tym parku. Likwidacja tych obiektów wiąże z elimi-

nacją usług i funkcji, jakie pełniły dotychczas w lokalnej społeczności i może budzić jej sprzeciw. 

Przykładem była podjęta już przez władze gminy w 2017 roku próba przeniesienia miejscowej 

szkoły podstawowej do Bogatyni.  

Likwidacja miejscowych obiektów użyteczności publicznej wymaga współdziałania między lide-

rami lokalnej społeczności, władzami samorządowymi i bezpośrednio zainteresowanymi miesz-
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kańcami w zakresie wypracowania koncepcji zastąpienia usług, jakie pełnią obecnie obiekty prze-

znaczone do usunięcia. Koszty pozostają w większości po stronie Kopalni, może ona być również 

inicjatorem spotkań, wypracowane rozwiązania powinny być jednak wspólne i zaakceptowane 

przez zainteresowanych.  

3. Dalsze zamieszkiwanie na terenie Opolna-Zdroju przez osoby, których domy znajdują się poza 

zasięgiem planowanej eksploatacji złoża  

Wariant inwestorski, czyli wariant 2 nie przewiduje wykupu wszystkich nieruchomości w historycz-

nym centrum Opolna-Zdroju. Miejscowość pozostanie w okrojonym kształcie, a jej mieszkańcy nie 

będą mogli liczyć na wykup ich nieruchomości przez Kopalnię. Społeczność będzie musiała stop-

niowo odbudowywać się w nowych warunkach. Jakość jej funkcjonowania w dużej mierze będzie 

zależała od omówionych wyżej koncepcji zastąpienia traconych obiektów użyteczności publicznej 

czy też obiektów o wartości sentymentalnej. Lokalna społeczność pozostająca w najbliższym są-

siedztwie Kopalni może być również zainteresowana dodatkowymi zabezpieczeniami przed skut-

kami zbliżających się frontów wydobywczych. 

Jakość życia mieszkańców Opolna -Zdroju pozostających w dotychczasowych miejscach zamiesz-

kania będzie w dużej mierze zależała od rozwiązań wypracowanych przy współudziale liderów lo-

kalnej społeczności, władz samorządowych i bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców. Za-

danie to można połączyć z omówionym powyżej współdziałaniem w zakresie zastąpienia utraco-

nych obiektów użyteczności publicznej. 

4. Coraz większa świadomość społeczna związana z jakością środowiska 

W ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość społeczna związana z jakością środowiska i jej 

wpływem na jakość życia człowieka. Media obiegają informacje o szkodliwości składowania odpa-

dów w przypadkowych miejscach, zanieczyszczeniu wody i powietrza oraz następstwach, jakie 

mogą wynikać dla ludzkiego zdrowia wskutek obecności szkodliwych substancji w środowisku. 

Wydaje się, że w debacie społecznej nie ma jeszcze miejsca na rzetelne i szczegółowe wyjaśnianie 

kompleksowych przyczyn i skutków konkretnych zjawisk, jednak potrzeba zamieszkiwania w czy-

stej okolicy staje się coraz częściej wyrażana publicznie.  

Na terenach sąsiadujących z KWB Turów do tej pory nie prowadzono szczegółowych badań me-

dycznych mających na celu określenie skutków życia w sąsiedztwie Kopalni, której oddziaływanie 

na środowisko w przeszłości było jeszcze bardziej odczuwalne niż obecnie. W gminie dopiero na 

przełomie lat 2017/2018 podjęto inicjatywę powołania zespołu ds. opracowania wspólnego stano-

wiska, odnośnie zanieczyszczenia środowiska w Gminie Bogatynia i wynikających z tego zagroże-

niach zdrowotnych dla mieszkańców, nie wiadomo jednak, jakie miałyby być szczegółowe zadania 

tego zespołu. 

Dolnośląski Alarm Smogowy podjął z kolei inicjatywę na rzecz informowania mieszkańców Dol-

nego Śląska o stanie jakości powietrza i wpływie zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Rozpo-

wszechniane są informacje, że "w gminie Bogatynia z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku 

umiera przedwcześnie ok. 30 osób, a fatalna jakość powietrza przyczynia się ponadto do ok. 140 

dodatkowych przypadków zapalenia oskrzeli wśród dzieci, a także 12 000 dni absencji w pracy". 
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Ekspertyza, na którą powołują się aktywiści Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, to najprawdo-

podobniej opracowanie pt. „Oddziaływanie środowiska atmosferycznego na zdrowie człowieka”, 

które wykonane zostało na zlecenie Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach realizowanego przez 

uczelnię projektu „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorolo-

gicznych jako element oceny jakości życia – LIFE-APIS/PL”. W opracowaniu skupiono się na okre-

śleniu wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie mieszkańców województwa dolnośląskiego. 

Analizie poddano następujące dane zdrowotne: liczbę zgonów, liczbę przypadków zachorowań na 

zapalenia oskrzeli wśród dzieci, liczbę zachorowań na przewlekłe zapalenie oskrzeli wśród doro-

słych i liczbę dni absencji chorobowej. Podstawą dla określenia wpływu zanieczyszczeń powietrza 

na zdrowie mieszkańców regionu były dane o poziomach stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, 

uzyskane w ramach pomiarów prowadzonych przez WIOŚ oraz dane populacyjne i wskaźniki 

stanu zdrowia populacji, które pochodziły w przypadku zgonów z GUS, a absencji chorobowej 

z ZUS. Analiza danych dotyczących liczby zachorowań na zapalenia oskrzeli wśród dzieci i zacho-

rowań na przewlekłe zapalenie wśród dorosłych została wykonana zgodnie z metodyką WHO 

HRAPIE (World Health Organization, projekt Health Risks of Air Pollution In Europe). Analiza obej-

muje okres od roku 2008 do 2015, przeprowadzono ją dla 14 gmin województwa, w tym dla gminy 

Bogatynia.  

Opracowanie ma więc charakter statystyczny i nie odzwierciedla stanu faktycznego.  

Aktywiści mówią, że „dla poprawy jakości powietrza, czyli dobra wspólnego, potrzebna jest 

zgodna współpraca władz, mieszkańców gminy oraz Kopalni i Elektrowni Turów. Gmina, zgodnie 

z uchwałą antysmogową, powinna dokonać inwentaryzacji źródeł zanieczyszczeń oraz przygoto-

wać program termorenowacji budynków i wymiany źródeł ogrzewania paliwami stałymi (kiepskiej 

jakości węglem i drewnem). Kopania i Elektrownia Turów powinny z kolei przygotować program 

ograniczenia i eliminacji źródeł pyłów zawieszonych, które niszczą zdrowie mieszkańców miasta 

i gminy”36.  

Zarówno w Kopalni, jak i w Elektrowni Turów wdrażane są rozwiązania na rzecz ograniczania py-

lenia. Konflikt na tym tle powinien być rozwiązywany na bieżąco przy współudziale wszystkich za-

interesowanych.  

5. Postulaty zaprzestania wydobywania paliw kopalnych  

Ogólny wzrost świadomości na temat roli człowieka w zmianach klimatycznych na Ziemi prowadzi 

do konkluzji zmierzających do natychmiastowego zatrzymania wydobywania i spalania paliw ko-

palnych. Szereg organizacji pozarządowych zajmuje radykalne stanowiska w tej sprawie. Zrówno-

ważone podejście do problemu wydobywania i spalania paliw kopalnych zakłada jednak koniecz-

ność rozwiązań perspektywicznych i wielowątkowych. Mówi się, że „węgla będziemy potrzebo-

wali jeszcze przez dobre 20 lat” (Popkiewicz, 2015), należy więc ten czas spożytkować na przygo-

towanie się do funkcjonowania w nowych warunkach.  

                                                                    
36 http://eko.org.pl/index_news.php?dzial=2&kat=20&art=2085, dostęp 04.05.2018 r. 
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Dla Bogatyni i okolic, te najbliższe dwadzieścia kilka lat, to czas na wypracowanie strategii istnie-

nia bez Kopalni i Elektrowni - podczas wieloletniej rekultywacji końcowej i później, kiedy już bę-

dzie zagospodarowane otoczenie zbiornika wodnego na obszarze dzisiejszego wyrobiska.  

 

Każdy z wymienionych powyżej potencjalnych konfliktów społecznych może mieć różną dynamikę i czas 

trwania. Część ujawniła się podczas procedury oceny oddziaływania na środowisko dla kontynuacji eksplo-

atacji złoża Turów. W ramach konsultacji społecznych zwrócono uwagę m.in. na wpływ planowanej dzia-

łalności Kopalni na: jakość powietrza, wód podziemnych i powierzchniowych, zabytki, klimat, zdrowie lu-

dzi oraz zanieczyszczenie światłem. Postulowano również wykup wszystkich nieruchomości w miejscowo-

ści Opolno Zdrój – należy zaznaczyć, że działanie to nie jest przedmiotem procedury oceny oddziaływania 

na środowisko. Część postulatów została uwzględniona a rozwiązania zaproponowane w niniejszym Ra-

porcie zmodyfikowano zgodnie z uwagami społeczeństwa (tak było w przypadku proponowanego pier-

wotnie zabezpieczenia akustycznego w postaci wału ziemnego od strony miejscowości Opolno Zdrój – wał 

został zamieniony na ekran akustyczny).  

Każda z przyczyn konfliktów może znaleźć różnorodne rozwiązania, tylko w części możliwe do kontrolo-

wania przez Kopalnię. Na podkreślenie zasługuje fakt, że pozytywne efekty uruchomienia sytuacji konflik-

towych mogą zaistnieć tylko przy współpracy wszystkich zainteresowanych i tylko przy poszukiwaniu od-

powiedzi na perspektywiczne pytania.  

Przedmiotowa wersja ujednolicona raportu ooś powstała po I turze konsultacji prowadzonych ze społe-

czeństwem oraz organami administracji i organizacjami pozarządowymi występującymi na prawach 

strony w prowadzonym postępowaniu administracyjnym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach dla planowanego przedsięwzięcia.  Uwzględniono w niej wątpliwości, uwagi i wnioski polskich, 

czeskich i niemieckich organów administracji, złożone w wyniku udziału społeczeństwa w Polsce oraz w ra-

mach procedury transgranicznej prowadzonej w Republice Czeskiej i Republice Federalnej Niemiec. 

Strona Czeska i Niemiecka poruszały m.in. kwestie dotyczące: wpływu na wody podziemne i powierzch-

niowe, jakości powietrza, oddziaływania na: powierzchnię ziemi, klimat akustyczny, ochronę przyrody, ro-

śliny i zwierzęta związane ze środowiskiem wodnym, dobra materialne oraz szczegóły dotyczące rekulty-

wacji końcowej. Te oraz inne zagadnienia związane z planowanym funkcjonowaniem Kopalni stanowią 

aktualnie przedmiot zainteresowania ww. krajów sąsiednich. Planowane są także spotkania transgra-

niczne ze stronami narażonymi oraz rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. W związku 

z aktualizacją danych dotyczących zrealizowanych przez Kopalnię środków minimalizujących oddziaływa-

nia na jakość powietrza atmosferycznego i klimat akustyczny konieczne jest ponowne poddanie zgroma-

dzonej dokumentacji, w tym ujednoliconego raportu ooś, ponownej procedurze udziału społeczeństwa. 
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17. CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁYWAŃ PLANOWA-
NEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Niniejszy rozdział stanowi zebranie informacji ogólnych odnoszących się do analiz wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska i ich opis pod względem charakteru oddziały-

wania.  

Oddziaływaniem na środowisko określamy każdą zmianę w środowisku powodowaną przez planowane 

przedsięwzięcie zarówno powodowaną jego samym istnieniem, funkcjonowaniem, jak i likwidacją. 

Przy ocenie oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów przyjęto 

specyficzne, właściwe dla tego przedsięwzięcia określenia poszczególnych grup oddziaływań. Należy pa-

miętać, że planowane przedsięwzięcie jest niewielką częścią działalności wydobywczej prowadzonej na 

analizowanych terenach od wielu dziesięcioleci.  

17.1. Oddziaływania bezpośrednie 

Oddziaływania bezpośrednie – to oddziaływania pierwotne – występują w tym samym miejscu i czasie, co 

planowane przedsięwzięcie.  

W przypadku kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów oddziaływaniem bezpośrednim bę-

dzie: 

1. Trwałe przekształcenie struktur geologicznych; 

2. Lej depresji powstający wskutek odwadniania wgłębnego obniżający zasoby dyspozycyjne wód 

podziemnych – kwestia została szczegółowo przeanalizowana w Rozdziale 7, a następnie 

uwzględniona w ciągach przyczynowo-skutkowych oddziaływań wtórnych, które mogą pojawić 

się w środowisku wskutek obniżenia zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych; 

3. Emisja – hałasu, zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, do wód, odpady, emisja światła 

– emisje przeanalizowano w odpowiadających im rozdziałach, a następnie uwzględniono w cią-

gach przyczynowo-skutkowych oddziaływań wtórnych, które mogą pojawić się w środowisku 

wskutek wpływu tych emisji na funkcjonowanie organizmów; 

4. Zajęcie terenu i przekształcenia powierzchni ziemi oraz usunięcie roślinności i usunięcia budynków 

– kwestia została szczegółowo przeanalizowana w Rozdziale 8, a następnie uwzględniona w cią-

gach przyczynowo-skutkowych oddziaływań wtórnych, które mogą pojawić się w środowisku 

wskutek tych zmian. 
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17.2. Oddziaływania pośrednie 

Oddziaływania pośrednie – to oddziaływania wynikające z innych działań mających miejsce w związku 

z planowanym przedsięwzięciem. 

Wśród pośrednich oddziaływań KWB Turów należy mieć na uwadze: 

1. Oddziaływania Elektrowni Turów – wszystkie oddziaływania Elektrowni Turów na środowisko zo-

stały kompleksowo przeanalizowane podczas procedury wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rewitalizacja mocy produkacyjnej PGE Elektrownia 

Turów S.A. polegająca na budowie bloku energetycznego o mocy około 460 MW w miejsce likwi-

dowanych bloków energetycznych nr 8, 9 i 10” - decyzja (znak BZI.OPI.62020.18.2013) z dnia 

18.10.2013 została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z udziałem społeczeństwa 

oraz po przeprowadzeniu procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko, do któ-

rej przystąpiły oba kraje narażone – Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. 

2. Niska emisja wynikająca ze spalania węgla – w bezpośredniej okolicy Kopalni dominującym źró-

dłem ogrzewania indywidualnego jest węgiel brunatny z uwagi na łatwą dostępność – paliwo to 

charakteryzuje się niskimi parametrami energetycznymi, a wysokim poziomem zanieczyszczeń – 

kwestia została uwzględniona w analizach związanych z zanieczyszczeniem powietrza.  

3. Transport na drogach publicznych w rejonie Kopalni - do potoków ruchu na drogach publicznych 

dodaje się transport bezpośrednio związany z jej funkcjonowaniem, np. dowóz pracowników czy 

transport węgla i materiałów. Kwestia ta została uwzględniona w analizach związanych z zanie-

czyszczeniem powietrza, hałasem oraz w obliczeniach śladu węglowego. 

17.3. Oddziaływania wtórne 

Oddziaływania wtórne – to oddziaływania wynikające z oddziaływań bezpośrednich lub pośrednich, bę-

dące skutkiem późniejszych interakcji ze środowiskiem. Wtórne oddziaływania mogą być kilku rzędów po-

przez powiązania między poszczególnymi elementami środowiska.  

W przypadku planowanego przedsięwzięcia rozpatrywano następujące ciągi przyczynowo-skutkowe � 

szeregi oddziaływań wtórnych zaczynających się od określonego źródła oddziaływania: 

1. Zasięg leja depresji � jednolite części wód podziemnych � zasoby dyspozycyjne wód � dostęp-

ność wód do spożycia dla ludzi, dla potrzeb rolnictwa i lokalnej gospodarki; 

2. Zasięg leja depresji � jednolite części wód podziemnych � jednolite części wód powierzchnio-

wych � powierzchnia ziemi w tym gleby � siedliska przyrodnicze � siedliska gatunków � wa-

runki klimatu lokalnego � krajobraz � percepcja przez ludzi � atrakcyjność turystyczna regionu; 

3. Rozwój leja depresji � jednolite części wód podziemnych � osiadanie gruntów � uszkodzenia 

budynków; 

4. Zmiany chemizmu wód � warunki życia organizmów wodnych; 

5. Zajęcie terenów i zmiany powierzchni ziemi � siedliska przyrodnicze � siedliska gatunków � 

uprawy leśne � uprawy rolne; 

6. Zajęcie terenów i zmiany powierzchni ziemi � miejsca zamieszkania � wartości kulturowe � 

więzi społeczne. 
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17.4. Oddziaływania krótkoterminowe 

Oddziaływania krótkoterminowe w przypadku planowanego przedsięwzięcia to oddziaływania związane 

z zajmowaniem i przygotowaniem nowych powierzchni pod kontynuację eksploatacji złoża Turów. 

Są to oddziaływania, które na okolicznych terenach są odczuwalne przez kilka miesięcy. Emisje zanie-

czyszczeń powietrza i hałasu są chwilowe, porównywalne do czasu budowy obiektów kubaturowych. 

17.5. Oddziaływania średnioterminowe 

Jako oddziaływania średnioterminowe planowanego przedsięwzięcia uznano wszystkie oddziaływania 

bezpośrednie i pośrednie związane z wydobyciem węgla ze złoża Turów poza: oddziaływaniami etapu 

przygotowania terenu do eksploatacji oraz zasięgiem leja depresji.  

Oddziaływania średnioterminowe będą trwały do chwili zakończenia wydobycia, które planowane jest na 

rok 2044.  

17.6. Oddziaływania długoterminowe 

Długoterminowymi oddziaływaniami eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów jest tworzenie leja de-

presji i wszystkie wtórne skutki, które są spowodowane obniżeniem zwierciadła wód podziemnych.  

Po zakończeniu przedsięwzięcia (przygotowania do eksploatacji złoża, eksploatacji i etapu likwidacji) oraz 

po przeprowadzeniu rekultywacji końcowej (poza zakresem opracowania) poziom wód podziemnych bę-

dzie się sukcesywnie podnosił. Horyzont czasowy tego oddziaływania szacowany jest na kilkadziesiąt lat. 

17.7. Oddziaływania stałe 

Oddziaływania stałe – to oddziaływania, które występują w sposób ciągły. Są związane przede wszystkim 

z czasem eksploatacji inwestycji. Stały charakter będzie miało większość omówionych wcześniej oddzia-

ływań planowanej kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów.  

17.8. Oddziaływania chwilowe 

Oddziaływania chwilowe – to takie, które występują raz na jakiś czas, mogą chwilowo przekraczać usta-

lone normy. W przypadku planowanego przedsięwzięcia chwilowy charakter będą miały oddziaływania 

powodowane przez zrzuty wód nadmiarowych z opadów nawalnych.  

17.9. Oddziaływania nieodwracalne 

Oddziaływania nieodwracalne – to takie, których skutki będą trwały w środowisku pomimo likwidacji przy-

czyny. Wieloletnia eksploatacja złoża węgla brunatnego Turów już spowodowała nieodwracalne oddziały-

wania w środowisku, jej kontynuacja przez planowane 24 lata w niewielkim stopniu powiększy te skutki. 

Nieodwracalnymi skutkami eksploatacji węgla brunatnego w Worku Turoszowskim są: 

− przekształcenia struktur geologicznych, 

− przekształcenia krajobrazu, 

− zniszczenie miejscowości,  

− zniszczenie historycznych układów przestrzennych rozłogu pól 

− zniszczenie więzi społecznych i walorów kulturowych.  
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17.10. Oddziaływania odwracalne 

Oddziaływania odwracalne – to takie, których skutki są technicznie lub naturalnie możliwe do usunięcia po 

likwidacji przyczyny oddziaływania. Po zakończeniu eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów i rekulty-

wacji końcowej, a zatem likwidacji przyczyny emisji zanieczyszczeń, odpadów i hałasu cofać się będą rów-

nież skutki tych oddziaływań bezpośrednich. Nieco dłużej potrwa odbudowa powierzchni biologicznie 

czynnych oraz powrót poziomu wód podziemnych, jednak należy uznać, że skutki zostaną naprawione czy 

to poprzez działalność człowieka (rekultywację końcową), czy też wskutek działania zjawisk naturalnych 

(powrót wód podziemnych, sukcesja roślinna).  

17.11. Oddziaływania skumulowane 

Oddziaływania skumulowane – są wynikiem stopniowych zmian spowodowanych przez planowane przed-

sięwzięcie w zasobach środowiska dodanych do innych skutków z przeszłości, obecnych i tych, które poja-

wią się w przewidywalnej przyszłości.  

Potencjalną kumulację oddziaływań analizowano pod kątem możliwości występowania w tym samym cza-

sie trwania określonych zjawisk z jednoczesnym wpływem na te same komponenty środowiska. 

Oddziaływania skumulowane są tymi, których skutki z jednej strony najtrudniej prognozować, z drugiej – 

w przypadku planowanego przedsięwzięcia – w większości są już możliwe do obserwowania w sytuacji 

obecnej. 

W analizie oddziaływań skumulowanych brano pod uwagę następujące przedsięwzięcia i uwarunkowania: 

1. Istniejące: 

1) Elektrownia Turów (jako całość – z budowanym nowym blokiem) � emisje zanieczysz-

czeń do powietrza i do wód, emisje hałasu i światła, walory widokowe;  

2) Uprawy szklarniowe firmy Citronex � emisja światła, walory widokowe;  

3) Zwał zewnętrzny � zmiany w przepływach wód powierzchniowych, walory widokowe;  

4) Ujęcie Uhelná � zasoby dostępnych wód podziemnych; 

5) Żwirownia Grabštejn � obniżenie zwierciadła wód czwartorzędowych, zajęcie terenów 

biologicznie czynnych; 

6) Elektrownie wiatrowe zlokalizowane na terenach Polski, Czech i Niemiec � emisja świa-

tła, walory widokowe;  

7) Tereny przemysłowe w miejscowościach i okolicach miejscowości: Bogatynia, Zittau, Hir-

schfelde, Frýdlant � emisja światła, walory widokowe; 

8) Sieć komunikacyjna � emisje hałasu i zanieczyszczeń powietrza; 

9) Tereny mieszkaniowe � niska emisja z ogrzewania indywidualnego; 

2. Planowane (lub realizowane): 

1) Rozwijająca się zabudowa okolic Bogatyni i Opolna-Zdroju � zajęcie terenów czynnych 

biologicznie; 

2) Zespół 52 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie zwału zewnętrznego (decy-

zja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana w dniu 06.09.2012 r. – do tej pory inwe-

stycja nie jest realizowana) � emisja światła, walory widokowe; 
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3) Zespół 27 elektrowni wiatrowych zlokalizowanych na terenie miejscowości Bratków, 

Działoszyn, Krzewina, Lutogniewice, Posada (wniosek o decyzję o środowiskowych uwa-

runkowaniach został złożony w dniu 16.12.2009 r., postępowanie jest zawieszone 

do czasu otrzymania od inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko) � emisja 

światła, walory widokowe; 

4) Magazyn Gipsu (inwestycja realizowana przez Elektrownię Turów na terenie KWB Turów) 

� jakość wód w Miedziance; 

5) Rozbudowa sieci ciepłowniczej przez modernizację układu technologicznego oraz ucie-

płownienie bloków 5-6 w ELT (inwestycja przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji 

w gminie i do poprawy jakości powietrza w Bogatyni), 

6) Planowana likwidacja niemieckiej kopalni Jänschwalde oraz jej rekultywacja w stronę 

zbiornika wodnego zasilanego wodami z Nysy Łużyckiej w czasie zbieżnym z wypełnia-

niem zbiornika w Kopalni zgodnie ze scenariuszem zaniechania przedsięwzięcia � ilość 

wód w Nysie Łużyckiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują, że największe znaczenie spośród oddziaływań skumulowanych mogą 

dotyczyć następujących aspektów: 

1. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego na osiedlach Trzciniec Dolny i Zatonie – zagadnienie 

zostało opisane w Rozdziale 11.3 

2. Wpływ na klimat akustyczny na osiedlach Trzciniec Dolny i Zatonie – zagadnienie zostało opisane 

w Rozdziale 12.10.1. 

3. Wpływ na dostępność wody w ujęciu Uhelná – zagadnienie zostało opisane w Rozdziale 7.4.  

4. Wpływ na jakość wód odprowadzanych z odwodnienia Kopalni - zagadnienie zostało opisane 

w Rozdziale 9. 

5. Wpływ na krajobraz i walory widokowe okolicznych terenów – zagadnienie zostało opisane w Roz-

dziale 15.3.  

17.12. Powiązania między elementami środowiska i oddziaływanie plano-
wanego przedsięwzięcia 

W środowisku występują powiązania między wszystkimi jego elementami tworząc strukturalną całość. 

Każda ingerencja powoduje zaburzenie funkcjonującego układu i konieczność wytworzenia mechanizmów 

przetrwania lub przekształcenia danego ekosystemu w inny stabilny układ.  

Obraz każdego miejsca na Ziemi uwarunkowany jest poprzez powiązania między elementami środowiska. 

W skali globalnej będą to powiązania między cechami klimatu, skałą macierzystą, wynikającą z tego po-

krywą glebową i roślinnością. W mniejszej skali obserwujemy struktury będące efektem nałożenia na pro-

cesy globalne lokalnej rzeźby terenu, stosunków wodnych oraz modyfikacji będących wynikiem działalno-

ści człowieka.  

Tereny analizowane w niniejszym raporcie ooś, są od wieków przekształcanie przez człowieka. Nie mo-

żemy mówić tutaj o środowisku naturalnym i ekosystemach o utrwalonej równowadze. Cała przestrzeń 

Worka Turoszowskiego i jego najbliższych okolic w większym lub mniejszym stopniu podlega oddziaływa-

niu odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego, nie tylko po stronie polskiej, ale również – obecnie już 

zakończonej – po stronie czeskiej i niemieckiej. 
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Planowana kontynuacja eksploatacji złoża Turów nie będzie zatem miała wpływu na powiązania naturalne, 

gdyż te wielokrotnie uległy już tutaj zmianom antropogenicznym. Najbardziej zauważalny wpływ przed-

sięwzięcia wystąpi na terenach, które obecnie są zamieszkałe przez ludzi oraz na terenach rolnych, leśnych 

i nieużytkach, na które rozciągnie się wyrobisko odkrywkowe. Na tych obszarach zostaną zerwane wszel-

kie powiązania między elementami środowiska wskutek likwidacji tak istotnych jego elementów jak gleby 

i roślinność. Skała macierzysta tych terenów zostanie istotnie przekształcona i prawdopodobnie nie wróci 

już do stanu wyjściowego. Powietrze będzie pod istotnym wpływem prowadzonej eksploatacji. Tak istotne 

zmiany nastąpią jednak na niewielkiej powierzchni – jeśli odnieść ją do powierzchni zajętej już przez KWB 

Turów.  

Innego rodzaju zaburzenia między elementami środowiska mogą wystąpić wtórnie wskutek rozwoju leja 

depresji, jaki kształtuje się w wodach podziemnych. Jeśli obniżeniu uległby poziom wód mających bezpo-

średni związek z charakterem siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 

przekształceniom mogłyby ulec również te siedliska. Przebudowa siedlisk powoduje dalej zmiany w skła-

dzie gatunkowym, zmiany w krajobrazie. Może wpłynąć na gospodarkę rolną lub leśną. Obniżenie po-

ziomu wód gruntowych może również wpływać na powierzchnię ziemi powodując osiadanie gruntów, 

które może dalej mieć wpływ zarówno na struktury przyrodnicze, jak i dobra materialne będące wytworem 

człowieka. Może powodować konieczność remontów lub zmiany miejsca zamieszkania. Istnieją jednak 

sposoby przeciwdziałania tym niepożądanym zmianom i – w przypadku planowanej kontynuacji eksploa-

tacji złoża Turów – takie sposoby zostały zaproponowane i omówione w Rozdziale 19 niniejszego raportu.  
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18. ODPOWIEDZI NA UWAGI I WNIOSKI ZŁOŻONE 
W PROCEDURZE SCOPINGU PRZEZ STRONY NARAŻONE 

Oddziaływania transgraniczne to takie znaczące oddziaływania, które mogą pojawić się wskutek kontynu-

acji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów i być odczuwalne poza granicami Polski. Położenie Kopalni 

tuż przy granicy z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec powoduje, że kwestię oddziaływań 

transgranicznych należało przeanalizować ze szczególną starannością. We wcześniejszych rozdziałach po-

święconych oddziaływaniom na poszczególne komponenty środowiska umieszczano od razu informacje 

na temat transgranicznego charakteru oddziaływania oraz jego znaczenia. W niniejszym rozdziale zebrano 

raz jeszcze wszystkie kwestie dotyczące transgranicznych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia. 

Opisano je w układzie odpowiadającym zagadnieniom zgłoszonym przez strony narażone podczas proce-

dury scopingu. Postulaty obu stron zostały uwzględnione w postanowieniu RDOŚ z dnia 20 lipca 2015 r. 

o zakresie raportu.  

18.1. Zagadnienia zgłoszone przez Republikę Czeską 

18.1.1. Wniosek o szczegółową specjalistyczną ocenę oddziaływania na wody po-
wierzchniowe i podziemne (opinia hydrologiczna i hydrogeologiczna) w danej lo-
kalizacji, w szczególności na terenie Czech 

Na potrzeby sporządzenia niniejszego raportu o oddziaływaniu na środowisko wykonano specjalistyczne 

analizy oddziaływania kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów na wody powierzchniowe 

i podziemne. Z uwagi na to, iż odwadnianie Kopalni ma przede wszystkim wpływ na wody podziemne (pa-

rametr ilościowy), w pierwszej kolejności przeanalizowano oddziaływanie kontynuacji eksploatacji złoża 

węgla brunatnego Turów na ten element środowiska a następnie jego wpływ na wody powierzchniowe 

uwzględniając w nim oddziaływanie leja depresji.   

Dla oceny oddziaływania odwadniania KWB Turów w latach 2020÷2044 na wody podziemne wykonano 

specjalistyczną ocenę oddziaływania, w ramach której opracowany został w programie Groundwater Vi-

stas v. 6.74 Build 30 firmy Environmental Simulations hydrogeologiczny model matematyczny obejmu-

jący swoim zasięgiem cały obszar Niecki Żytawskiej. Posłużył on do opracowania prognoz oddziaływania 

odwodnienia KWB Turów na wody podziemne dla zakładanego okresu kontynuacji eksploatacji złoża wę-

gla brunatnego Turów w latach 2020÷2044. Szczególną uwagą objęto w tych prognozach teren Republiki 

Czeskiej z uwagi na istniejące tam czwartorzędowe ujęcie wód podziemnych Uhelna. Wyniki wykonanych 

prognoz przedstawiono w Rozdziale 7.4. a wyniki prognoz wzniosu zwierciadła wód podziemnych po wy-

konaniu ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywęglowym poziomie przedstawiono w Rozdziale 7.5. 

W odniesieniu do wód powierzchniowych, w raporcie ooś, oceniono wpływ planowanego przedsięwzięcia 

na wykazane w Aktualizacji Planu Zarządzania Międzynarodowym Obszarem Dorzecza Odry na lata 2016-

2021 jako graniczne lub transgraniczne części wód. Mając na uwadze położenie geograficzne Kopalni 

uwzględniono w niej te części wód granicznych lub transgranicznych, na które planowane przedsięwzięcie 

może mieć wpływ. Wody czwartorzędu na terenie Niecki Żytawskiej są izolowane od trzeciorzędowych 

warstw geologicznych, dzięki czemu prowadzone odwadnianie wgłębne Kopani w większości obszaru nie 

ma wpływu na ilość wód w tych rzekach. Wyjątkiem jest obszar na południe od Kopalni, po stronie czeskiej, 

gdzie następuje kontakt warstw czwartorzędowych z trzeciorzędowymi. Dodatkowo, na oddziaływanie 

Kopalni, nakłada się oddziaływanie leja depresji z ujęcia wód w Uhelnej w wyniku czego potok Oldřichovski 
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(Lubota) traci wody w górnym biegu. W celu zmniejszenia lub nawet wyeliminowania oddziaływania na 

wody powierzchniowe oraz znacznego zmniejszenia oddziaływania na wody podziemne (ujęcie wód 

w Uhelnej) Kopania przewiduje wykonanie w 2020 r. ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywęglowym po-

ziomie wodonośnym. Obecnie trwa opracowanie projektu tego ekranu. Prognozę wzniosu zwierciadła 

wód podziemnych i zasięg leja depresji po zastosowaniu tej przesłony przedstawiono w Rozdziale 7.5. 

Dzięki temu rozwiązaniu wpływ KWB Turów na wody podziemne zostanie znacząco ograniczony, 

a na wody powierzchniowe po stronie czeskiej najprawdopodobniej całkowicie wyeliminowany. Może to 

jednak nie wystarczyć dla powrotu wód do górnej części potoku Oldřichovskiego, z uwagi na oddziaływa-

nie leja depresji pochodzącego z ujęcia wód w Uhelnej. 

Poza opisanym powyżej oddziaływaniem na ilość wód podziemnych i powierzchniowych Kopani Turów po 

stronie czeskiej nie ma możliwości wystąpienia oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na ich jakość. 

Wody podziemne, a w strefach kontaktów wody powierzchniowe, ściągane są w kierunku Kopalni – tym 

samym nie ma możliwości fizycznych, aby Kopania oddziaływała negatywnie na jakość wód podziemnych 

i powierzchniowych po stronie czeskiej. 

Nieznaczny wpływ na graniczne polsko-niemieckie części wód (Nysę Łużycką) może wynikać ze zrzutu 

ścieków z Kopalni. W tym celu wykonano szczegółową analizę wpływu odprowadzania wód z odwadniania 

Kopalni na wody powierzchniowe, która została zawarta w Rozdziale 9. Wynika z niej, że wody odprowa-

dzane z Kopalni, dzięki zastosowaniu najnowszej technologii redukcji zawiesin (poniżej 35 g/m³) oraz utrzy-

mywana w granicach obowiązujących pozwoleń suma chlorków i siarczanów nie mają istotnego znaczenia 

dla jakości wód rzeki granicznej jaką jest Nysa Łużycka, natomiast wywierają nieznaczący wpływ na JCWP 

Miedzianka stanowiącą dopływ Nysy. Poniżej ujścia Miedzianki do Nysy Łużyckiej brak jest jednak istot-

nych negatywnych oddziaływań.  

18.1.2. Wniosek o opracowanie projektu monitoringu geotechnicznego i opinii oceniają-
cych parametry stabilności 

Monitoring geotechniczny jest prowadzony na terenie Kopalni w sposób ciągły. Zasady i sposób jego pro-

wadzenia opisano w Rozdziale 2.6.8. W ramach istniejącego monitoringu geotechnicznego w KWB Turów, 

który będzie kontynuowany na etapie kontynuacji eksploatacji, obserwowanych jest ponad 140 reperów. 

Wszystkie – wykonane do tej pory przy okazji projektowania docelowych zboczy odkrywki – ekspertyzy 

wykazują, że zagrożenie geotechniczne dla terenów i obiektów po stronie czeskiej nie istnieje.  

18.1.3. Wniosek o szczegółowe informacje dotyczące przewidywanego poziomu wody 
w planowanym zalewie, wysokości ukształtowania urobku, składowania wybra-
nego gruntu 

Rekultywacja końcowa Kopalni nie jest przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia. Jego faza likwidacji zo-

stała określona jako przygotowanie do rekultywacji końcowej, w tym likwidacja zakładu górniczego oraz 

zabezpieczenie i wyprofilowanie zboczy przyszłego zbiornika wodnego (o obecnie przewidywanych para-

metrach). Założenia dla rekultywacji końcowej zamieszczono w Rozdziale 2.3.5. Rekultywacja końcowa 

będzie przedmiotem odrębnych decyzji administracyjnych, które zostaną uzyskane na bazie obowiązują-

cego za ponad 20 lat prawa z uwzględnieniem rozwoju techniki oraz kierunków i potrzeb rozwojowych 

regionu. Z pewnością częściowo Kopania będzie zrekultywowana w kierunku wodnym, podobnie jak 
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to miało miejsce i jest planowane w kopalniach węgla brunatnego po stronie czeskiej (np. Kristina) i nie-

mieckiej (np. w rejonie Zittau). Zrekultywowane do czasu zakończenia eksploatacji fragmenty zwałowiska 

wewnętrznego pokryte będą lasem. Pozostałe możliwe formy zagospodarowania terenu obecnej Kopalni 

zostaną ustalone na etapie późniejszym. Można się spodziewać, że będą one zmierzały w kierunku wyko-

rzystania tego terenu na potrzeby rekreacji czy edukacji. 

18.1.4. Wniosek o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia pod względem narażenia 
mieszkańców Czech na hałas i rozpraszane zanieczyszczenia, włącznie z 
uwzględnieniem różnic w przepisach dotyczących limitów higienicznych na tere-
nie Republiki Czeskiej i Polski 

Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza została przedstawiona w Roz-

dziale 11, a na zmiany klimatu akustycznego w Rozdziale 12. W analizach akustycznych uwzględniono róż-

nice w obowiązujących dopuszczalnych poziomach hałasu na terenie Czech. W analizach związanych z za-

nieczyszczeniem powietrza różnic takich nie ma, gdyż dopuszczalne normy zanieczyszczeń są takie same 

jak na terenie Polski. Z wykonanych szczegółowych analiz wynika, że nie ma możliwości oddziaływania 

Kopalni na jakość klimatu akustycznego oraz jakość powietrza atmosferycznego po stronie czeskiej.  

18.1.5. Wniosek o ocenę oddziaływania w ramach studium rozprzestrzeniania ukierun-
kować na emisję TZL (cząsteczki suspendowane PM 10 i PM 2,5), włącznie z emi-
sjami związanymi z rozpraszaniem i emisjami ciśnieniowymi, równocześnie za-
proponować odpowiednie środki ochronne, które spowodują zmniejszenie emisji 
pyłów 

Analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza została przedstawiona w Roz-

dziale 11. Ocena rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń dotyczy wyłącznie zanieczyszczeń pyłowych obu 

wymienionych frakcji. W analizie uwzględniono wszystkie źródła związane z oddziaływaniem Kopalni, 

a w przypadku oddziaływania skumulowanego – wszystkie źródła z badanego obszaru wliczając ELT oraz 

źródła z terenu Czech i Niemiec.  

W przypadku Kopalni nie ma mowy o źródłach ciśnieniowych, jedynie o źródłach niezorganizowanych, 

które zostały szczegółowo omówione w niniejszym raporcie.  

W Rozdziale 19 zaproponowano szereg środków zaradczych prowadzących do zmniejszenia oddziaływa-

nia Kopalni na jakość powietrza w jej bezpośrednim otoczeniu.  

18.1.6. Wniosek o szczegółowy opis i ocenę oddziaływania poszczególnych wersji przed-
sięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem kumulacji oddziaływania, w perspek-
tywie czasowej włączając w niniejsze PGE Elektrownia Turów 

Opis wariantów planowanego przedsięwzięcia analizowanych w niniejszym raporcie o oddziaływaniu na 

środowisko zawarty jest w Rozdziale 3. 

Na etapie analiz wpływu planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska 

uwzględniano istniejące tło zanieczyszczeń, w którym zawiera się oddziaływanie skumulowane z różnych 

źródeł, w tym z terenów Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Następnie na ustalone tło na-

łożono prognozę emisji pochodzącą z Kopalni w odniesieniu do różnych rozważanych wariantów kontynu-

acji eksploatacji i w ustalonych horyzontach czasowych. W szczególności wykonano ją dla oddziaływań na 
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następujące komponenty środowiska: wody podziemne i powierzchniowe, klimat akustyczny, zanieczysz-

czenia powietrza, wpływ na klimat globalny – czyli ślad węglowy kontynuacji eksploatacji, dobra mate-

rialne i zabytki i inne. 

18.1.7. Wniosek o projekt środków zaradczych mających na celu wyeliminowanie, zmini-
malizowanie lub skompensowanie istniejących i przewidywanych negatywnych 
wpływów przedsięwzięcia na narażone gminy w Republice Czeskiej 

Najważniejszym środkiem minimalizującym, z punktu widzenia Czech, jest wykonanie ekranu przeciwfil-

tracyjnego na południowym zboczu odkrywki w poziomie międzywęglowym. Długość projektowanego 

ekranu wynosi ok. 1 km. Badania modelowe wykazały, że ekran taki spowoduje wznios zwierciadła wody 

we wszystkich poziomach wodonośnych, także w poziomie czwartorzędowym w rejonie ujęcia w Uhelnej, 

w stopniu gwarantującym dalsze jego funkcjonowanie bez utraty wydajności. Obecnie wykonywany jest 

jego projekt. Planuje się, że budowa ekranu zostanie zakończona w 2020 r. Bardziej szczegółowe informa-

cje na temat ekranu przeciwfiltracyjnego przedstawione zostały w Rozdziale 19 a prognoza wzniosu zwier-

ciadła wód podziemnych po jego wykonaniu w Rozdziale 7.5. 

Wszystkie proponowane środki minimalizujące dla planowanej kontynuacji eksploatacji złoża Turów opi-

sano w Rozdziałach: 19, 20, 21. 

18.1.8. Wniosek o szczegółowy opis późniejszej rekultywacji terenu, przede wszystkim 
w stosunku do wód podziemnych i biotopów zagrożonego obszaru 

Jak wspomniano w Rozdziale 18.1.3 rekultywacja końcowa nie jest przedmiotem niniejszego raportu ooś. 

Nie mniej jednak podano podstawowe, przewidywane na tym etapie, jej elementy. Po zakończeniu eks-

ploatacji planuje się rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego przede wszystkim w kierunku wodnym. 

Należy się spodziewać, że od strony południowej przyszłego zbiornika wodnego poziomy wodonośne 

czwartorzędowy i częściowo nadkładowy górny, nadal będą drenowane przez skarpy nadwodne wzdłuż 

konturu odkrywki, ponieważ znajdować się one będą powyżej zwierciadła wody w zbiorniku. Poziom wody 

w warstwach wodonośnych neogenu prawdopodobnie będzie obniżony w stosunku do warunków natural-

nych. Zostanie więc zachowany na południowym obrzeżu kopalni resztkowy lej depresji. Będzie się z tym 

wiązał również dopływ wód podziemnych do już zatopionego wyrobiska. Biorąc pod uwagę izolację utwo-

rów czwartorzędowych od trzeciorzędowych, co odzwierciedla się w istniejących ekosystemach leśnych 

i łąkowych, w tym podmokłych pomimo wieloletniej eksploatacji Kopani, nie należy spodziewać się wystą-

pienia zagrożeń dla biotopów na terenie Czech. Nigdzie w tym obszarze nie wystąpią także podtopienia 

terenu spowodowane zalaniem wyrobiska Kopalni.  

Dane dotyczące likwidacji zakładu górniczego i przyjętych wstępnie założeń dla rekultywacji końcowej za-

mieszczono w Rozdziale 2.3.5. 

18.1.9. Wniosek o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz terenów Republiki 
Czeskiej 

Kontynuacja eksploatacji złoża Turów nie powoduje bezpośredniej ingerencji na tereny czeskie. Wtórne 

oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby wskutek obniżenia poziomu wód gruntowych nie wystąpią 

z uwagi na izolację poziomów czwartorzędowych od poziomów trzeciorzędowych oraz dzięki budowie 

przesłony hydroizolacyjnej. Wpływ planowanego przedsięwzięcia na poziomy czwartorzędowe w rejonie 
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kontaktów tych warstw (okolice ujęcia wód Uhelna w Czechach, górny odcinek potoku Oldřichovskiego) 

zostanie zminimalizowany po zrealizowaniu ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywęglowym poziomie 

wodonośnym. Tym samym wskutek planowanej kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów 

nie wystąpią zmiany krajobrazu na terenie Republiki Czeskiej.  

Kopania widoczna jest już obecnie i nadal będzie widoczna z różnych punktów i ciągów widokowych poło-

żonych na terenie Czech. Wpływ planowanego przedsięwzięcia, z uwagi na jego niewielki zasięg prze-

strzenny w stosunku do istniejącej Kopalni, nie zmieni w znaczący sposób występujących już oddziaływań 

w tym zakresie. Nastąpi jednak ich przedłużenie w czasie. Ocenę oddziaływania na walory widokowe Re-

publiki Czeskiej zawarto w Rozdziale 15.3.2. 

18.1.10. Wniosek o spełnienie 8 wymagań dotyczących monitoringu w sąsiedztwie ko-
palni Turów, które zostały sformułowane na posiedzeniu Ministerstwa Środowi-
ska z przedstawicielami KWB Turów dnia 18.05.2011 r.  

Współpraca ekspertów oraz administracji polskiej i czeskiej w zakresie obejmującym wody graniczne trwa 

od wielu lat i ma charakter ciągły. Podstawowym aktem prawnym normalizującym zasady współpracy pol-

sko-czeskiej na wodach granicznych jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Re-

publiki Czeskiej o współpracy na wodach granicznych w dziedzinie gospodarki wodnej podpisana w Pradze 

20 kwietnia 2015 r., która zastąpiła umowę z dnia 21 marca 1958 r., oraz zawarte na jej podstawie porozu-

mienia szczegółowe. Zgodnie z tą umową raz w roku odbywają się rokowania Pełnomocników Rządu Rze-

czypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Czeskiej do spraw współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej 

na wodach granicznych. Dla prowadzenia bezpośredniej współpracy na wodach granicznych Pełnomoc-

nicy powołali grupy robocze: 

− Grupa HyP – ds. hydrologii i osłony powodziowej, 

− Grupa pl – ds. planowania na wodach granicznych, 

− Grupa R – ds. utrzymania wód powierzchniowych. 

Grupa HyP, oprócz zagadnień wymienionych wyżej, zajmuje się również koordynacją spraw dotyczących 

zagadnień hydrogeologicznych na wodach granicznych. W ramach tej Grupy działał Zespół Ekspertów Hy-

drogeologów dla rejonu wpływu Kopalni Turów. Zespół ten zajmował się określeniem wpływu odwodnie-

nia wgłębnego Kopalni na teren Czech (rejon Hrádka /Nisou), ale jego działalność została zawieszona 

w 2005 roku. Pomimo tego kontynuowane były, rozpoczęte w 1997 roku, wspólne pomiary piezome-

tryczne po obu stronach granicy z częstotliwością 2 razy w roku. Dotychczas wykonano ponad 40 serii po-

miarowych.  

W 2016 roku, w ramach Komisji, powołano Zespół Ekspertów Hydrogeologów ds. oddziaływania KWB Tu-

rów na teren Republiki Czeskiej. W dniach 25-27.10.2017 r. odbyło się czwarte posiedzenie tego Zespołu.  

Protokół z dnia 18.05.2011 r., do którego odwołuje się postanowienie RDOŚ o zakresie raportu ooś, na str. 

3 zawiera informację, że: „strona czeska przedstawiła listę materiałów, których oczekuje od strony polskiej, 

z terenu kopalni Turów, na potrzeby realizacji tematu: Monitoring hydrogeologiczny i ocena ruchu wód 

podziemnych na granicach Polski, Niemiec i Czech w zlewniach cieków: Horni Plucnice, Nysa i Smeda 

(Witka)”.  

Wspomniano tam, że lista potrzebnych materiałów po raz pierwszy przesłana została listem pełnomocnika 

w styczniu 2009 roku. W styczniu 2010 r., w części merytorycznej przygotowanej przez KWB Turów, strona 
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polska przedstawiła swoje stanowisko w tej sprawie. Strona czeska zobowiązała się do zweryfikowania 

zakresu żądanych danych.  

Pełnomocnik Rządu Republiki Czech Ing. Josef Nistler pismem z dnia 8 stycznia 2016 skierowanym do peł-

nomocnika Rządu RP zwrócił się o udostępnienie dalszych informacji. Zestawienie danych i informacji po-

danych w piśmie częściowo pokrywa się za zakresem w/w 8 punktów, częściowo jest ich rozszerzeniem 

w odniesieniu do zakresu merytorycznego, przestrzennego i czasowego. 

W nawiązaniu do pisma Pełnomocnika Rządu Republiki Czeskiej pana Ing. Josefa Nistlera z dnia 8 stycznia 

2016 r. (znak sprawy: 1147/ENV/1634/740/15), przekazano przygotowane przez Kopalnię materiały, które 

powinny wyczerpać zakres żądań zgodnie z „wykazem potrzebnych danych” wymienionych w/w. piśmie, 

co jednocześnie stanowi wypełnienie obowiązku z postanowienia RDOŚ o zakresie raportu ooś. 

Spis materiałów przekazanych stronie czeskiej: 

Materiały hydrogeologiczne: 

1. Załącznik nr 1a: Profile otworów wiertniczych (86 sztuk); 

2. Załącznik nr 1b: Mapa z lokalizacją otworów hydrogeologicznych w południowo-zachodniej części 

przedpola odkrywki KWB Turów; 

3. Załącznik nr 2: Mapa utworów przepuszczalnych poziomu czwartorzędowego; 

4. Załącznik nr 3: Zestawienie poziomów zwierciadła wód podziemnych w otworach sieci czesko – 

polskiej przed rokiem 1997; 

5. Załącznik nr 4: Mapa wyjściowego (pierwotnego) zwierciadła wody poziomu nadkładowego;  

6. Załącznik nr 5: Zestawienie ilości pompowanej wody z bariery studni zlokalizowanych na południe 

od uskoku południowego przed 1995 r.; 

a. Zestawienie ilości pompowanych wód ze studni odwadniających w latach 1995-2004; 

b. Zestawienie ilości pompowanych wód ze studni odwadniających w latach 2005-2015; 

7. Załącznik nr 6: Całkowita ilość wypompowanej wody z całego terenu KWB Turów (wody pod-

ziemne, powierzchniowe i czerpane z dna kopalni) w latach 1961-2015. 

Materiały technologiczne 

1. Tabelaryczne zestawienie planowanego wydobycia i skały płonnej w latach 2015-2044. 

2. Projektowany stan robót górniczych w odkrywce i na zwałowisku wewnętrznym – stan końcowy 

2044 rok. 

Pełnomocnik Rządu Republiki Czech pismem z dnia 1 lutego 2016 nr ref: 6908/ENV/17 po przeanalizowaniu 

przekazanych danych poprosił o ich uzupełnienie w zakresie: materiałów i obiektów Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Kopalnia nie dysponuje tymi materiałami.  

Następnie Pełnomocnik Rządu Republiki Czech pismem z dnia 25 maja 2016 nr 36289/ENV/16 do pełno-

mocnika Rządu RP podziękował za przekazane dane i zwrócił się o ich uzupełnienie na drugiej naradzie 

Ekspertów Hydrogeologów w zakresie określonym w/w piśmie. Kopalnia przekazała stronie czeskiej 

w czerwcu 2016 r. (pismo KWT/3963/TG/1766/TGG-082/TGO/(III)2016.226 z dnia 18.06.2016 r.) następu-

jące dane i materiały:  
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1. Dane geologiczne, w szczególności profile nowych odwiertów studni lub starszych, które nie były 

częścią poprzednio przekazanych danych;  

2. Dane geologiczne obiektów, które nie były częścią poprzedniego przekazywania danych, doku-

mentujące zakres osadów czwartorzędowych w zachodniej części Białopola; 

3. Dane dotyczące ustalonych poziomów wód podziemnych (w przypadku przepływu) lub w stud-

niach istniejącej bariery hydraulicznej dla okresu przed rozpoczęciem czerpania wraz z mapą po-

ziomu pierwotnego wody; 

4. Dane o rzeczywistej ilości pompowanej wody z bariery hydraulicznej; 

5. Zestawienie pompowania wody z całego terenu kopalni Turów (podziemne i powierzchniowe 

łącznie) w poszczególnych latach od czasu budowy bariery hydraulicznej; 

6. Zakres zaktualizowanych planów KWB Turów o przyszłej ekspansji w kierunku granicy z Republiką 

Czeską, w tym o ostatecznej głębokości Kopalni - przekazano projektowany stan robót górniczych 

w odkrywce i na zwałowisku wewnętrznym (stan na 2044 rok) w aktualnej wersji; 

7. Informacja czy eksploatacja posunie się w kierunku uskoku Białopole i jaka jest prognoza polskiej 

strony na temat rozwoju warunków hydraulicznych w następnych fazach wydobycia. Informacje 

na temat tego, czy w związku z rozbudową Kopalni rozważa się dodatkową barierę hydrauliczną 

– przekazano w formie prezentacji modelu hydrogeologicznego wykonanego przez firmę HY-

DROS (autor dr J. Fiszer) oraz w odpowiedziach na uwagi/wnioski strony czeskiej w procedurze 

transgranicznej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy 

Bogatynia w Opolnie-Zdroju (12.2017 r.). Koncepcja bariery hydroizolacyjnej została przedsta-

wiona również w niniejszym raporcie ooś; 

8. Prognoza KWB Turów całkowitej ilości pompowanej z Kopalni wody po jej ekspansji na południo-

wym wschodzie – przekazane w formie prezentacji modelu hydrogeologicznego wykonanego 

przez firmę HYDROS (autor dr J. Fiszer). 

Ponadto przekazane dane zostały uzupełnione przez Kopalnię o następujące informacje (pismo D/T-

3106/TG/1364/TGG-082/TGO/2016(III).165 z dnia 04.07.2016): 

a) Mapa z odwiertami pomiędzy wschodnią krawędzią odkrywki a granicą państwową; 

b) Profile otworów; 

c) Współrzędne otworów; 

d) Informacje dotyczące „strefy osuszonego nadkładu” wraz z jej schematem; 

e) Mapy: geologiczna, dokumentacyjna, rozwoju odkrywki, lokalizacji studni odwadniających nad-

kład oraz urządzeń odwodnienia, położenia poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego, ze-

stawienia tabelaryczne dopływów do urządzeń odwodnienia wgłębnego, zestawienie pomiarów 

piezometrycznych, zestawienia ilości pompowanych wód, karty otworów międzywęglowych 

na południe od uskoku głównego, karty otworów podwęglowych oraz przykładowe schematy za-

budowy otworów drenażowych, parametry studni z rejonu Wyszkowa i Wigancic z wynikami ana-

liz fizyko-chemicznych (przekroje geologiczne zostały przekazane stronie czeskiej w 1995 roku); 

Mapy: lokalizacji otworów hydrogeologicznych w południowo – zachodniej części przedpola odkrywki, do-

tychczasowego i projektowanego docelowego rozwoju odkrywki oraz dane dotyczące ilości pompowa-

nych wód przekazano w 2012 i 2013 roku. 
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W protokole z posiedzenia polsko-czeskiej Komisji do spraw wód granicznych, które miało miejsce 

w dniach 25-27.10.2017 r. zawarto informacje, że Komisja przyjęła do wiadomości informację grupy HyP 

o prowadzeniu, zgodnie z przyjętymi założeniami, prac monitoringowych i wspólnych pomiarów oraz 

o szczegółach prowadzenia tych prac. Komisja zobowiązała grupę HyP do: 

− kontynuowania realizacji wspólnych pomiarów w uzgodnionym zakresie z uzgodnioną częstotli-

wością oraz do utrzymywania obiektów monitoringowych w odpowiednim stanie technicznym; 

− wzajemnego przekazywania za pośrednictwem kierowników Grupy HyP wyników wspólnych po-

miarów za miniony rok hydrologiczny, łącznie z wynikami ich oceny, podczas narad tej Grupy; 

− w przypadku stwierdzenia dalszych trwałych wyraźnych spadków poziomów wód podziemnych 

w monitorowanych poziomach, grupa HyP ma operacyjnie informować o zaistniałej sytuacji Ko-

misję, która zadecyduje o dalszym postępowaniu w tej sprawie.  

Zgodnie z protokołem z kolejnego posiedzenia polsko-czeskiej Komisji do spraw wód granicznych, które 

odbyło się w dniach 14-15 listopada 2018 r., Komisja przyjęła od Grupy HyP informacje ustalone na spotka-

niach roboczych przeprowadzonych w 2018 r. Dodatkowo Komisja została poinformowana o przeprowa-

dzeniu przez Grupę HyP szczegółowej kontroli ważności zapisów Zasad współpracy Grupy HyP, zatwier-

dzonych na 12 Rokowaniach Pełnomocników Rządów RP o ČR, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r. 

Komisja zatwierdziła projekt nowych Zasad współpracy Grupy HyP obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.  

Ponadto w zakresie KWT Grupa HyP przekazała: 

− informacje, iż zalecany monitoring i wspólne pomiary prowadzono zgodnie z ustaleniami,  

− wyniki pomiarów wód podziemnych przeprowadzonych w roku hydrologicznym 2017 oraz wiosną 

2018 r.  

− informacje dotyczące awarii i uszkodzeń wybranych odwiertów po stronie czeskiej i polskiej. 

Komisja zobowiązała Grupę HyP do: 

− kontynuacji współpracy zgodnie z przyjętymi założeniami, 

− informowania o stanie technicznym obiektów sieci monitoringu,  

− wzajemnego przekazywania za pośrednictwem kierowników Grupy HyP wyników wspólnych po-

miarów za miniony rok hydrologiczny, łącznie z wynikami ich oceny, podczas narad tej Grupy; 

− w przypadku stwierdzenia dalszych trwałych wyraźnych spadków poziomów wód podziemnych 

w monitorowanych poziomach, grupa HyP ma niezwłocznie poinformować o sytuacji Komisję, 

która podejmie decyzję o dalszych działaniach w tej kwestii.  

Na posiedzeniu Komisji omówiono również sprawę planowanej kontynuacji wydobycia w Kopalni Węgla 

Brunatnego Turów. Czeska delegacja poinformowała, iż 21 marca 2018 r. rząd Republiki Czeskiej omówił 

materiał pt.: „Propozycje działań dotyczących rozwiązań przeciwdziałania wpływom planowanego posze-

rzenia wydobycie polskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów na terytorium czeskie”. Na podstawie ww. 

materiału rząd podjął uchwałę dotyczącą przedstawienia analiz i rozwiązań dotyczących wpływu Kopalni 

na terytorium czeskie opracowanych przez Czeską Służbę Geologiczną oraz uchwałę dotyczącą wsparcia 

finansowego dla rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie wpływu Kopalni.  

Strona polska poinformowała o stanie zaawansowania prac w zakresie procedury oceny oddziaływania na 

środowisko oraz o fakcie, iż w zgodnie z procedurą transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Raport OOŚ zostanie przekazany stronie czeskiej.  

Komisja poleciła zespołowi ds. oddziaływania KWB Turów nadal zajmować się ww. tematem.  
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W dniach 10-13 czerwca 2019 r. odbyła się kolejna narada Grupy HyP. Zgodnie z protokołem strony ustaliły, 

iż wymiana danych przebiega zgodnie z harmonogramem i bez większych problemów. Odnośnie obszaru 

oddziaływania Kopalni przeanalizowano wyniki pomiarów z 52 odwiertów po polskiej stronie i 20 po cze-

skiej oraz zmiany poziomów wód podziemnych notowane w okresie do września 2018 r. do kwietnia 2019 

r. Omówiono również stan techniczny niektórych obiektów sieci monitoringowej oraz wiosek strony cze-

skiej dotyczący zwiększenia liczby punktów monitoringowych. 

W następstwie ustaleń Grupy HyP, na wniosek Pełnomocnika Rzędu Republiki Czeskiej ds. współpracy 

na wodach granicznych z RP z dnia 15 maja 2019 r., KWB Turów pozytywnie oceniła propozycję włączenia 

kolejnych otworów na wspólnej sieci pomiarowej. 

Należy się spodziewać, że współpraca polsko-czeska będzie kontynuowana w kolejnych latach, w tym 

w trakcie dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów. 

18.1.11. Szczegółowe wymagania zawarte w doręczonych opiniach, przekazanych in-
westorowi przy piśmie z dnia 20 lipca 2015 r., znak: WOOŚ.4233.2.2002.AN.6  

W doręczonych opiniach zawarto następujące kwestie dodatkowe: 

a) Całkowita utrata źródeł wody pitnej, głównie w rejonie Hrádka nad Nysą (ujęcie Uhelna) 

Wykonane hydrogeologiczne badania modelowe wykazały, że jedynemu otworowemu ujęciu wód pod-

ziemnych na terenie Czech w Niecce Żytawskiej (ujęcie Uhelna) nie grozi znacząca utrata zasobów w żad-

nym analizowanym wariancie eksploatacji. Jednakże w celu wyeliminowania skutków zajścia nieprzewidy-

walnych sytuacji niepowiązanych z działalnością Kopalni (np. długotrwałej suszy), podjęto decyzje o budo-

wie ekranu przeciwfiltracyjnego stwarzającego możliwości wzniosu zwierciadła wody we wszystkich po-

ziomach wodonośnych na terenie Czech, powyżej poziomu obserwowanego w nich obecnie. Zagwaran-

tuje to stałość poborów wody przez ujęcie w Uhelnej w wielkości określonych dla niego zasobów eksploa-

tacyjnych. 

Informacje na temat skuteczności planowanego ekranu zawiera Rozdział 22.2.5. 

b) Oddziaływanie na pasmo ochronne źródła wody Oldřichov na Hranicich 

Miejscowość Oldřichov na Hranicich znajduje się przy granicy Republiki Czeskiej z Polską wzdłuż potoku 

Oldřichovskiego (Lubota), biegnącego w całości w granicach Niecki Żytawskiej. Źródła potoku położone 

są w obszarze leśnym po czeskiej stronie. Na obszarze tym dochodzi do kontaktów warstw trzeciorzędo-

wych i czwartorzędowych, więc nakłada się tu oddziaływanie Kopalni na czwartorzędowe warstwy wodo-

nośne poprzez lej depresji w trzeciorzędzie z oddziaływaniem leja depresji z czwartorzędowego ujęcia wód 

w Uhelnej. Górny bieg tego potoku jest więc pozbawiony dopływów wód podziemnych. Po wykonaniu 

w odkrywce ekranu przeciwfiltracyjnego w warstwie międzywęglowej, którego budowę planuje się zakoń-

czyć w 2020 r., można oczekiwać poprawy istniejącego obecnie stanu. Dzięki zastosowaniu tego rozwią-

zania oddziaływanie Kopalni na źródła Potoku Oldřichov zostanie najprawdopodobniej zniwelowane, jed-

nakże problemem nadal może być oddziałujący na strefę źródłową potoku lej depresji pochodzący z ujęcia 

wód w Uhelnej. Dzięki zastosowaniu przesłony hydroizolacyjnej poziom wody w ujęciu w Uhelnej podnie-

sie się powyżej stanów obecnie obserwowanych (o ok. 4 m). Tym samym nie wystąpi zagrożenie dla pobo-

rów wód. Prognozowany wpływ Kopalni Turów na ujęcie wód w Uhelnej bez środków minimalizujących 

został przeanalizowany w Rozdziale 7.4, a po zastosowaniu przesłony hydroizolacyjnej w Rozdziale 7.5. 
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Ponadto należy zauważyć, że w strefie ochronnej źródła wody Uhelna znajduje się Vaclavicki Potok, poło-

żony w odległości około 3,2 km na południe od Kopalni Turów. W okresie maksymalnego rozwoju eksplo-

atacji Kopalni w kierunku południowym w 2044 r. (wariant 3) odkrywka zbliży się do potoku na odległość 

około 2 km. Vaclavicki Potok płynie w całości w obszarze znajdującym się poza granicami Niecki Żytawskiej 

co sprawia, że w jego podłożu poza osadami czwartorzędowymi o małej miąższości występują skały kry-

staliczne nie stanowiące kompleksu wodonośnego.  

Oznacza to, że oddziaływanie odwadniania kopalni Turów na ten obszar może się objawiać jedynie w stre-

fie brzegowej Niecki, gdzie można się spodziewać większej szczelinowatości skał krystalicznych lub tam, 

gdzie przepuszczalne osady czwartorzędowe stanowiące okrywę skał krystalicznych mają większą miąż-

szość. Jednakże oszacowany zasięg tego oddziaływania nie przekroczy kilkudziesięciu metrów od granicy 

Niecki i nie będzie on znaczący. Po wykonaniu przez Kopalnię przesłony hydroizolacyjnej nawet ten po-

tencjalnie niewielki wpływ zostanie wyeliminowany.  

Należy tu jednocześnie zauważyć, że wzdłuż najbardziej zbliżonego do granic Niecki Żytawskiej odcinka 

Potoku Vaclavickiego, w odległości 100-200 m od niego, eksploatowana jest na terenie Czech głęboka żwi-

rownia Grabštejn. Eksploatacja żwirowni prowadzona jest równolegle do potoku na długości około 600 m. 

Dodatkowo w odległości około 1 km od potoku zlokalizowane jest ujęcie wód Uhelna. Obie te presje mają 

wpływ na utwory czwartorzędowe, z których zasilany jest ten potok. W szczególności oddziaływanie 

na potok Vaclavicki może być wywierane przez ujęcie wód w Uhelnej pobierającej wody z czwartorzędo-

wego poziomu wodonośnego.  

c) Wykorzystywanie bliżej nieokreślonych odpadów 

Gospodarka odpadami w Kopalni prowadzona jest na podstawie uzyskanych decyzji administracyjnych. 

Będzie ona również prowadzona w analogiczny sposób, zgodnie z uzyskanymi decyzjami, do czasu likwi-

dacji planowanego przedsięwzięcia. Zagadnienie to zostało przeanalizowane w Rozdziale 2.6.6, w którym 

podano także informację o organach administracji właściwych do wydania decyzji, datę ich wydania i nu-

mer. Decyzje administracyjne dotyczące gospodarki odpadami, pozwolenia wodnoprawne i inne są pu-

blicznie dostępne (na wniosek zainteresowanego udostępniają je organy administracji, które je wydały). 

Kopalnia nie produkuje ani nie wykorzystuje nieokreślonych odpadów. Działanie w tym zakresie podlega 

nadzorowi państwowych służb ochrony środowiska, a także jest elementem systemu zarządzania środo-

wiskowego posiadanego przez KWB Turów (ISO 14001). 

d) Wpływ na gospodarkę leśną (zmiany jakości powietrza w stosunku do roślinności leśnej i pro-
cesu wegetacji) 

Oddziaływanie Kopalni w niewielkim stopniu jest związane z zanieczyszczeniami wpływającymi negatyw-

nie na roślinność. Mamy tu bowiem do czynienia z zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5, 

które w zasadzie są wyłącznie produktem mineralnym. Na roślinność negatywnie oddziałują tlenki azotu, 

dwutlenek siarki oraz ozon (dla tych zanieczyszczeń mamy określone poziomy dopuszczalne oraz doce-

lowe w odniesieniu do roślin), które w zasadzie emitowane są wyłącznie w związku z pracą maszyn oraz 

transportem, a ich oddziaływanie jest pomijalnie małe i wynosi poniżej 10% poziomu odniesienia. 

Roślinność natomiast korzystnie wpływa na ograniczenie oddziaływania obiektu, wyłapując cząstki pyłów, 

które osadzają się na liściach, igłach, gałązkach, a następnie są z nich zmywane przez opady, a jesienią 

usuwane są wraz z opadającymi liśćmi. 
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Wieloletnie obserwacje potwierdzają, że eksploatacja KWB Turów nie wywiera negatywnego wpływu 

na otaczające odkrywkę lasy oraz nie ma oddziaływania transgranicznego na ten element środowiska. Po-

twierdzają to następujące zjawiska: 

1. W bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki (od kilkudziesięciu do kilkuset metrów) zlokalizowanych 

jest kilka oddziałów leśnych wchodzących w skład Leśnictwa Bogatynia będącego częścią Nadle-

śnictwa Pieńsk. W opisie taksacyjnym zawartym w najnowszym Planie Urządzania Lasu Nadle-

śnictwa Pieńsk sporządzonym na lata 2016-2025 typy siedliskowe lasu dla tych oddziałów zostały 

określone jako las mieszany wyżynny świeży, las wyżynny świeży, czy bór mieszany wyżynny 

świeży. Są to więc siedliska, na których poziom wody gruntowej znajduje się w zasięgu systemów 

korzeniowych drzew. Klasa bonitacji dla poszczególnych gatunków tworzących przedmiotowe 

oddziały została określona w większości na I lub II rzadziej III. Wiek drzew w poszczególnych wy-

dzieleniach leśnych zawiera się w przedziałach od 4 do 120 lat w dużej części od 25 do 80 lat. Wy-

nika z tego, że najstarsze drzewa zostały posadzone lub wyrosły niemal równocześnie lub wcze-

śniej niż rozpoczęto przemysłową eksploatację węgla brunatnego w ich sąsiedztwie i w czasie po-

nad stuletniego postępu frontu eksploatacyjnego w ich kierunku nie ucierpiały wyraźnie z tego 

powodu. W żadnym z opisanych drzewostanów nie stwierdzono uszkodzeń wynikających z obni-

żenia poziomu lub zaniku wód gruntowych. Część tych lasów (oddział 251) graniczy bezpośrednio 

z gruntami leśnymi położonymi na terenie Republiki Czeskiej. 

2. Wokół odkrywki zlokalizowane są liczne zadrzewienia śródpolne i przydrożne, aleje, funkcjonują 

urządzone tereny zieleni w Bogatyni i okolicznych wsiach np. Park Alberta zlokalizowany w miej-

scowości Opolno-Zdrój założony na początku ubiegłego wieku. Wiele z tych zadrzewień powstało 

przed rozpoczęciem przemysłowej eksploatacji węgla brunatnego w tym rejonie. 

3. Warto również zauważyć, że grunty rolne położone na przedpolu odkrywki bezpośrednio przy jej 

krawędzi są użytkowane rolniczo przez ich dzierżawców niemal do ostatniej chwili. Gdyby od-

krywka, której krawędź znajduje się często kilkadziesiąt metrów od granicy upraw obniżała plono-

wanie grunty te nie byłyby tak chętnie dzierżawione przez rolników.  

4. Nie stwierdzono ujemnego wpływu kompleksu energetycznego (Kopalni i Elektrowni Turów) na 

stan środowiska w obszarze chronionym - Obszar Natura 2000 Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej 

PLH020066 zlokalizowanym za miejscowością Trzciniec.  

e) Oddziaływanie w dorzeczach potoków Minkovickiego, Višňiovskiego i Saňskiego 

Dorzecza potoków Minkovickiego, Višňiovskiego i Saňskiego znajdują się w obszarze położonym na pół-

nocny-wschód od odkrywki Turów w odległości kilku kilometrów, poza granicami Niecki Żytawskiej. Ob-

szar ten oddziela dodatkowo od odkrywki zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne. Nie ma żadnych 

struktur geologicznych mogących stanowić połączenie pomiędzy dorzeczami tych potoków, a odkrywką. 

Projektowana w latach 2020÷44 eksploatacja rozwijać się będzie w przeciwnym kierunku - na południowy 

wschód. Nie ma więc żadnych możliwości oddziaływania projektowanej eksploatacji na wielkości przepły-

wów w tych ciekach. Oddziaływanie na nie może wywierać jedynie zrekultywowane zwałowisko ze-

wnętrzne poprzez zmianę wielkości spływów powierzchniowych wód opadowych, ale nie ma to żadnego 

związku z planowanym przedsięwzięciem. Już od wielu lat wydobyty nadkład deponowany jest w KWB 

Turów na zwałowisku wewnętrznym. Zwałowisko zewnętrzne, po zakończeniu prac rekultywacyjnych, zo-

stało przekazane Lasom Państwowym. Nie mniej jednak na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zgłoszone 

przez stronę czeską wnioski szerszej odpowiedzi na to zagadnienie udzielono w pkt. k) poniżej. 
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f) Wpływ na ilość wód (przepływy) w potoku Oldřichovskim i Václavickim 

Zagadnienie przepływów w potoku Oldřichovskim i Václavickim przeanalizowano także w odpowiedziach 

udzielonych na pytanie omówione w pkt. e) powyżej.  

Potok Oldřichovski w górnym biegu wykazuje obecnie straty wielkości przepływów. Jest to wynikiem 

współdziałania odwadniania KWB Turów i poboru wód przez ujęcie w Uhelnej (nakładania się lejów depre-

sji w strefach kontaktów warstw czwartorzędowych z trzeciorzędowymi). Po wykonaniu w odkrywce 

ekranu przeciwfiltracyjnego istniejący obecnie stan ulegnie poprawie. Jednakże nadal problemem może 

być oddziaływanie leja depresji pochodzącego z ujęcia wód w Uhelnej, na którego zasięg i głębokość strona 

polska nie ma wpływu. 

Kopalnia Turów z racji zamknięcia oddziaływania leja depresji związanego z jej odwodnieniem na terenie 

Niecki Żytawskiej nie ma znaczącego wpływu na przepływy wód w potoku Václavickim a po zrealizowaniu 

przesłony hydroizolacyjnej nawet potencjalny niewielki wpływ, w strefie brzegowej Niecki, zostanie wye-

liminowany.  

g) Jakość wód w potoku Vaclavickim - długotrwały wpływ – zanieczyszczenie z wód przesiąkają-
cych – siarczany, Na, Mn, Zn, fluorki i inne – wpływ na jakość potoków Višňiovskiego i Minko-
vickiego  

Z powodów opisanych w odpowiedzi do pkt. e) powyżej, wyklucza się oddziaływanie KWB Turów na jakość 

wód w potoku Vaclavickim.  

Jeżeli chodzi natomiast o wpływ na jakość wód w potokach Višňiovskim i Minkovickim to może on wystę-

pować wskutek spływu wód opadowych ze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego (głównym pro-

blemem może być zawiesina ogólna). Jednakże wpływ ten będzie zanikał w miarę postępujących procesów 

rozwoju roślinności na tym obiekcie. Poza tym nie ma on żadnego związku z planowanym przedsięwzię-

ciem. Od wielu lat zwałowanie nakładu prowadzone jest już na zwałowisku wewnętrznym Kopalni. I będzie 

na nim prowadzone do czasu zakończenia eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów. Teren zrekultywo-

wanego zwałowiska zewnętrznego został przekazany przez Kopalnię Lasom Państwowym, które obecnie 

odpowiedzialne są za administrowanie tym obszarem. 

h) Wpływ na miasta: Frýdlant, Hrádek nad Nissou i Chrastava oraz gminy: Bily Kostel nad Nisou, 
Bulovka, Černousy, Detřiichov, Habartice, Heřmanice, Chotyně, Kunratice, Mnišek, Oldřichov 
v Hájích, Pertoltice i Višňová 

Jak wskazują wykonane w ramach niniejszego raportu ooś szczegółowe analizy oddziaływania Kopalni na 

poszczególne komponenty środowiska, w tym poza granicami Polski, znaczący wpływ planowanego 

przedsięwzięcia na w/w miejscowości może zaznaczać się jedynie poprzez oddziaływanie leja depresji 

na zasoby dyspozycyjne wód.  

Jedyną strukturą geologiczną, w której mogą się rozwijać głębokie leje depresji wywołane odwadnianiem 

KWB Turów jest Niecka Żytawska. Jest ona bowiem zapadliskiem tektonicznym o głębokości przekracza-

jącej 300 m wypełnionym utworami kenozoicznymi, w których oprócz pokładów węgla brunatnego i utwo-

rów spoistych występują również utwory wodonośne. Poza jej granicami utwory krystaliczne stanowiące 

jej podłoże wychodzą na powierzchnię terenu lub na niewielką głębokość pod nią. Są one tu przykryte 

utworami kenozoicznymi o niewielkiej miąższości. Tak więc zasięgi lejów depresji powodowanych odwad-

nianiem kopalni mają naturalne ograniczenie w postaci konturu Niecki Żytawskiej (kontakt z utworami 
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krystalicznymi w skrzydłach wiszących uskoków). Jej południowa część leżąca na terenie Republiki Cze-

skiej nosi nazwę Obniżenia Hrádka. Południowa granica tej struktury geologicznej oraz jej podłoże wraz 

z przebiegiem uskoków tektonicznych, zostały wyznaczone w wyniku wieloletniej wspólnej pracy zainicjo-

wanej w 1994 r. w ramach tzw. „Tymczasowej grupy roboczej ekspertów ds. wpływu KWB Turów na tery-

torium Republiki Czeskiej”.  Wynikiem pracy tej czesko-polskiej grupy roboczej był „Wspólny czesko-polski 

schemat tektoniczny południowej części Niecki Żytawskiej (Hrádeckiej)”. W roku 1997 rozpoczęto wspólny 

monitoring zwierciadeł wód podziemnych w wybranych piezometrach na terytorium czeskim i polskim, 

który trwa aż do tej pory (wykonano już ponad 40 serii pomiarowych). W czasie opracowywania wspólnej 

sieci monitoringu opartej na wypracowanych materiałach nie przewidywano konieczności lokowania 

punktów pomiarowych w obszarze poza ustalonymi granicami południowej części Niecki Żytawskiej, po-

nieważ nie było podstaw do twierdzenia o możliwości oddziaływania na niego ze strony systemu odwod-

nienia KWB Turów. Brak jest informacji geologicznych potwierdzających istnienie sugerowanych obecnie 

przez niektórych hydrogeologów czeskich, daleko sięgających poza granice Niecki Żytawskiej rynien ero-

zyjnych, sprzyjających rozprzestrzenianiu lejów depresji poza jej granice. Również w odkrywce, zwłaszcza 

od strony wschodniej, brak jest stref skoncentrowanych miejsc wypływów wód podziemnych, potwierdza-

jących istnienie wspomnianych wyżej struktur. Dlatego należy wykluczyć możliwość oddziaływania od-

wadniania KWB Turów na ujęcia wód podziemnych dla takich miast jak: Frýdlant, i Chrastava oraz gminy: 

Bily Kostel nad Nisou, Bulovka, Černousy, Detřiichov, Habartice, Heřmanice, Chotyně, Kunratice, Mnišek, 

Pertoltice, Višňová i Oldřichov v Hájích znajdujące się poza granicami Niecki, w większości w odległości od 

kilku do nawet kilkunastu kilometrów od niej. Wyjątkiem jest miasto Hrádek nad Nissou, zaopatrywane 

w wodą z ujęcia w Uhelnej, omawiane już w odpowiedziach powyżej. 

i) Przedłużenie eksploatacji elektrowni Turów, która spala wydobyty węgiel (kwestia długości 
pracy elektrowni, deklarowana na etapie decyzji środowiskowej dla bloku 11 do 2040 r.) 

Elektrownia Turów będzie działa do czasu wyczerpania złoża węgla brunatnego Turów. Obecne założenia 

zapotrzebowania na węgiel brunatny wskazują, że okresem zakończenia eksploatacji będzie rok 2044. 

Czas zakończenia eksploatacji złoża i powiązanej z nim działalności Elektrowni uzależniony jest przede 

wszystkim od zapotrzebowania kraju na energię pochodzącą z węgla brunatnego. Decyzje o tym zapo-

trzebowaniu podejmowane są przez Rząd Polski, często w uzgodnieniach międzynarodowych i bazujących 

na przesyle międzynarodowym energii sieciami transgranicznymi. Zakładane obecnie przedłużenie dzia-

łalności kompleksu energetycznego (Kopalni i Elektrowni) o 4 lata wynika z obecnych szacunków zapo-

trzebowania na energię pochodzącą ze spalania węgla i nie jest znaczącym, w stosunku do 2040 r. prze-

dłużeniem działalności Kompleksu energetycznego. 

j) Ocena oddziaływania na obszary chronione położone na terenie Niemiec i RC 

Kontynuacja eksploatacji złoża Turów nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary chronione na te-

renach Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej. Nie wystąpią ani oddziaływania bezpośrednie, 

ani wtórne związane z rozwojem leja depresji. Żadne działania nie będą prowadzone poza terytorium Pol-

ski, a potencjalne oddziaływania wtórne ograniczone zostaną wskutek realizacji ekranu przeciw filtracyj-

nego w warstwach wodonośnych.  

Szczegółowe analizy odnoszące się zarówno do szczególnych cech planowanego przedsięwzięcia, jak 

i podlegających ochronie walorów środowiska przyrodniczego przedstawiono w Rozdziałach 13.11 (Repu-

blika Czeska) i 13.12 (Republika Federalna Niemiec).  
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k) Wpływ wód odciekowych ze zwałowiska zewnętrznego – ich jakość i ilość 

Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne nie jest częścią przedmiotowego przedsięwzięcia polegającego 

na kontynuacji eksploatacji złoża Turów, a więc ocena oddziaływania zwałowiska zewnętrznego nie jest 

przedmiotem niniejszego raportu.  

Wody ze zwałowiska zewnętrznego zrzucane są do Nysy Łużyckiej poprzez: rzekę Witkę w km 167+300, 

potok Krzywa Struga w km 180+270 oraz Miedziankę w km 186+700.  

Teren zwałowiska ze względu na sieć hydrograficzną można podzielić na cztery rejony: 

- rejon stoku wschodniego – odwadniany przez dwa cieki: Potok Bezimienny i Okleśną. Są one le-

wostronnymi dopływami Witki: Potok Bezimienny uchodzi do Witki w km 15+120, a Okleśna w km 

13+840. Na ciekach tych zainstalowano po jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym (P-7 i P-8), 

- rejon stoku północnego – odwadniany przez ciek Krzywa Struga. Na cieku tym zainstalowano dwa 

punkty pomiarowo-kontrolne (P-5 i P-6), 

- rejon stoku zachodniego – odwadniany przez ciek Rybi Potok. Rybi Potok wpada do Miedzianki 

w km 1+230. Na cieku tym zainstalowano jeden punkt pomiarowo-kontrolny (P-4), 

- rejon stoku południowego – odwadniany kilkoma rowami, zrzutami rurowymi i ciekiem Czerwie-

nica, na którym zainstalowano dwa punkty pomiarowo kontrolne (P-1 i P-2). Na potoku wpadają-

cym do Miedzianki w km 3+685 przy wylocie zrzutu rurowego założono jeden punkt pomiarowo- 

kontrolny (P-3). 

W zestawieniu poniżej (Tabela 144) przedstawiono średnie przepływy charakterystyczne, tj. średni niski 

SNQ, średni SSQ i średni wysoki SWQ dla posterunków wodowskazowych zamykających poszczególne 

zlewnie kontrolne wokół zwałowiska zewnętrznego Kopalni Węgla Brunatnego Turów. 

Tabela 144 Średnie przepływy charakterystyczne [m³/s] dla wielolecia 1995-2015 

Posterunek wodowskazowy SNQ SSQ SWQ 

Rzeka Czerwienica, wodowskaz Turoszów P2 0.023 0.083 0.80 

Rzeka Rybi Potok, wodowskaz Zatonie P4 0.006 0.023 0.33 

Rzeka Krzywa Struga, wodowskaz Działoszyn P5 0.011 0.039 0.57 

Rzeka Okleśna, wodowskaz Wigancice Żytawskie P7 0.004 0.029 0.47 

Rzeka Potok Bezimienny, wodowskaz Wigancice Ży-

tawskie P8 
0.005 0.017 0.20 

Rzeka Miedzianka, wodowskaz Turoszów 0.322 0.904 5.61 

Źródło: opracowanie własne 

Natężenie przepływu jest wartością bezwzględną, natomiast do charakterystyki zlewni niezwykle istotne 

jest również zastosowanie miary względnej, jaką jest odpływ (spływ) jednostkowy. Określając spływ jed-

nostkowy Sq szacujemy ilość wody odpływającej z jednostki powierzchni zlewni w litrach na sekundę 

i km². W kolejnym zestawieniu (Tabela 145) przedstawiono średnie spływy jednostkowe SSq w wieloleciu 

1995-2015. 
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Tabela 145 Średnie spływy jednostkowe SSq [l/s/km²] w wieloleciu 1995-2015 

Posterunek wodowskazowy 
Powierzchnia 
zlewni [km²] 

SSq  

1995-2015 

Rzeka Czerwienica, wodowskaz Turoszów P2 7.02 11.8 

Rzeka Rybi Potok, wodowskaz Zatonie P4 2.78 8.2 

Rzeka Krzywa Struga, wodowskaz Działoszyn P5 4.40 8.9 

Rzeka Okleśna, wodowskaz Wigancice Żytawskie P7 5.80 5.0 

Rzeka Potok Bezimienny, wodowskaz Wigancice Żytawskie P8 2.20 7.9 

Rzeka Miedzianka, wodowskaz Turoszów P9 72.2 12.5 

Źródło: opracowanie własne 

Monitorowane zlewnie wykazują podobieństwo do zlewni naturalnych w relacji opad-odpływ. Wielkość 

odpływu monitorowanych zlewni zależy przede wszystkim od ilości i intensywności opadów atmosferycz-

nych, ale kształtowana jest także poprzez zróżnicowane formy zagospodarowania poszczególnych zlewni. 

Aktualna analiza jakości wód w tych ciekach zebrana na podstawie dostępnych danych m.in. z Państwo-

wego Monitoringu Środowiska oraz pomiarów i analiz wykonanych na potrzeby niniejszego raportu ooś 

została przedstawiona w Rozdziale 4.6.2. 

Odpowiedzi w tym zakresie udzielono również w pkt. e) powyżej. 

l) Zmiany klimatyczne spowodowane kontynuowaniem wydobycia (w regionie jest bardziej sucho 
i występuje mniej opadów – istnienie „cienia opadowego”) 

Czynnikiem w największym stopniu różnicującym warunki klimatyczne regionu jest wysokość bez-

względna – tylko w czasie występowania pogody antycyklonalnej (radiacyjnej), odznaczającej się małym 

zachmurzeniem, znaczną insolacją oraz małą prędkością wiatru, uwidacznia się wpływ takich czynników, 

jak rzeźba terenu, nachylenie i ekspozycja stoków oraz pokrywa roślinna i glebowa. 

Powierzchnia i głębokość odkrywki oraz morfologia terenu wskazują, że na obszarze Kopalni lokalne wa-

runki klimatyczne są typowe dla dolinnych form terenu, czyli typowe dla wyrobisk innych kopalni odkryw-

kowych. W porównaniu z terenami poza kopalnią sam obszar wyrobiska ma większą amplitudę zmian tem-

peratury i wilgotności powietrza w dolnej części odkrywki oraz lokalną cyrkulację w czasie występowania 

antycyklonalnych (radiacyjnych) typów pogody. Zmiany te dotyczą jednak wyłącznie obszaru wyrobiska, 

co oznacza, że oddziaływanie kopalni na klimat lokalny wskutek rozwoju eksploatacji, niezależnie od przy-

jętego wariantu przedsięwzięcia, nie będzie znacząco wykraczać poza teren kopalni. Wynika z tego, 

że przesunięcie terenu eksploatacji, z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływania poszczególnych typów 

topoklimatu, nie wpłynie na zmianę lokalnych warunków klimatycznych w przygranicznych terenach 

Czech i Niemiec. Nieznaczne oddziaływanie (pozytywne) może zostać natomiast zaobserwowane w przy-

ległych obszarach Niemiec po dokonaniu zalesień zachodniej części obecnego zwałowiska wewnętrznego.  

Wpływ obszarów Kopalni odkrywkowych na roczne sumy opadów był analizowany w wieloletnich (1965-

2012) badaniach regionu wyrobiska odkrywkowej kopalni w Koninie (Stanowski i in. 2013). W prawie 50-

letnim okresie nie stwierdzono istotnych statystycznie trendów zmian opadów.  
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Cień opadowy jest zjawiskiem polegającym na zmniejszeniu sum opadów na obszarach położonych po za-

wietrznej stronie przeszkód terenowych, zwykle terenów wzniesionych. W przypadku obszaru Polski zja-

wisko to najczęściej obserwowane jest po wschodniej stronie gór, z uwagi na przeważającą cyrkulację 

z sektora zachodniego. W przypadku napływu wilgotnych mas powietrza z zachodu i ich wymuszonym 

wznoszeniem przez przeszkodę orograficzną, może dochodzić do adiabatycznego spadku temperatury 

powietrza, co skutkuje wzrostem wartości wilgotności względnej powietrza. W konsekwencji prowadzi 

to często do kondensacji pary wodnej i wzrostu sum opadów po stronie dowietrznej i w strefie szczytowej. 

Powietrze przepływając na stronę zawietrzną odznacza się już znacznie niższą zawartością pary wodnej, 

dodatkowo spływając w dół po stoku ulega nagrzewaniu, przez co wartość wilgotności względnej ulega 

znacznemu zmniejszeniu. W tej sytuacji poziom kondensacji jest trudny do osiągnięcia, co oznacza wystę-

powanie znacznie mniejszych opadów atmosferycznych w tej strefie.   

Zjawisko cienia opadowego zwykle obserwowane jest w przypadku zwartych masywów górskich lub ob-

szarów wzniesionych charakteryzujących się znaczną powierzchnią.  

W przypadku byłego zwałowiska zewnętrznego kopalni Turów, stanowiącego niską, wyizolowaną formę 

wypukłą, powietrze głównie opływa tę przeszkodę i tylko niewielka jego ilość przepływa nad jego szczy-

tem. W tej sytuacji nie można mówić o występowaniu zauważalnego cienia opadowego po stronie za-

wietrznej. Dodatkowym aspektem wykluczającym fakt wystąpienia tego zjawiska jest stosunkowo niska 

wysokość zwałowiska, która nie powoduje tak wyraźnego spadku temperatury powietrza (i wzrostu wil-

gotności względnej) przy przepływie powietrza, jak w przypadku większych masywów górskich.   

m) Kumulacyjny charakter obniżenia poziomu wód podziemnych – degradacja ekosystemu glebo-
wego i związanych z nim biotopów 

Wody podziemne poziomu czwartorzędowego na południowym przedpolu odkrywki, wpływające na eko-

systemy glebowe i związane z nimi biotopy mają w rejonie KWB Turów dwa wyraźne wododziały. Na za-

chód od zrębu Białopola wody odpływają na północ, w kierunku odkrywki, na zachód w kierunku Nysy Łu-

życkiej i na południe w kierunku potoku Oldřichovskiego (Luboty). Drugi wododział jest na pograniczu 

Zrębu Białopola i Rowu Rybarzowic we wschodniej części południowego przedpola odkrywki. Wody z tego 

obszaru spływają na południe (w kierunku ujęcia Uhelna) oraz na południowy wschód w kierunku Potoku 

Ślad. 

Prognozowany przyrost leja depresji do roku 2044 na obszarze Zrębu Białopola nie przekroczy 1-3 m, 

z maksimum w rejonie ujęcia Uhelna, gdzie wyniesie około 3,4 m. Na tak duże obniżenie zwierciadła wody 

w tym rejonie wpływa kumulacja oddziaływań odkrywki i samego poboru wody na ujęciu.  

Sposobem minimalizacji oddziaływań jest wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywęglowym 

poziomie wodonośnym. Ekran zmniejszy oddziaływania odwadniania prowadzonego dla docelowej eks-

ploatacji złoża Turów w latach 2020-2044 na wody podziemne w otoczeniu Kopalni, poprzez eliminację 

możliwości dalszego obniżania zwierciadła wody we wszystkich poziomach wodonośnych. Dzięki ekra-

nowi nastąpi wznios zwierciadła wód poziomu czwartorzędowego, w perspektywie roku 2044 do 4 m, przy 

czym w rejonie ujęcia Uhelna będzie on wynosił około 3,7 m. Nieznaczna depresja utrzyma się tylko w re-

jonie Zrębu Białopola. 

Gleby hydrogeniczne powstają pod bezpośrednim wpływem wód gruntowych. Dzielą się na gleby ba-

gienne (mułowe i torfowe) i pobagienne. Gleby mułowe powstają w środowiskach zalewanych wodami, 
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natomiast torfowe z górnej, biologicznie czynnej warstwy złoża torfowego. Gleby pobagienne tworzą się, 

kiedy ustaną procesy silnego uwodniania i następuje proces murszenia (rozpadu masy torfowej i jej czę-

ściowej mineralizacji).  

W obszarze objętym oddziaływaniami planowanego przedsięwzięcia występują gleby murszowate (po-

wstałe z płytkich, o miąższości mniejszej niż 30 cm, utworów torfiastych, torfowych lub mułowych) i mur-

szowe (powstałe z gleb bagiennych, o miąższości większej niż 30 cm). Ich znaczenie wynika z występują-

cych na nich biotopów: łąk kośnych i pastwisk (rząd Molinietalia), świeżych i suchych łąk i pastwisk (rząd 

Arrhenatheretalia) oraz lasów i zarośli na glebach hydrogenicznych (borów i lasów bagiennych, grądów i łę-

gów).  

Gleby hydrogeniczne murszowe i murszowate nie ulegają degradacji przy trwałym spadku zwierciadła wód 

gruntowych nie przekraczającym 1,1 m (Ostrowski i Dembek 2012).  

Przy zastosowaniu minimalizującego negatywne oddziaływania ekranu przeciwfiltracyjnego realizacja 

przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnych skutków dla gleb hydrogenicznych i związanych z nimi bio-

topów. 

n) Opis i ocena oddziaływania poszczególnych wariantów przedsięwzięcia na środowisko 

Opis analizowanych wariantów planowanego przedsięwzięcia przedstawiono w Rozdziale 3 niniejszego 

raportu ooś a ocenę oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska w Rozdziałach od 6 do 16.  

o) Zwrócenie uwagi na obecność korytarza ekologicznego i lokalnych „biolokalizacji” wzdłuż gra-
nicy państwowej, na zagrożonym terenie 

Podczas wykonywania analiz na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko zwrócono uwagę 

na wszystkie potencjalnie zagrożone elementy środowiska przyrodniczego, niezależnie od administracyj-

nych granic państw. Analiza ta odzwierciedlona jest w charakterystyce elementów środowiska i potencjal-

nych oddziaływań kontynuacji eksploatacji złoża Turów. 

W wyniku dotychczasowej działalności Kopalni Turów i dalszej kontynuacji eksploatacji złoża węgla bru-

natnego istnienie lokalnych centrów bioróżnorodności po stronie czeskiej nie jest zagrożone. Nie będą tam 

miały miejsca bezpośrednie ingerencje ani nie prognozuje się istotnych zagrożeń wskutek istnienia leja 

depresji w wodach podziemnych. Planowany ekran przeciwfiltracyjny w międzywęglowym poziomie wo-

donośnym dodatkowo zabezpieczy wody czwartorzędowe, w strefach kontaktów, przed możliwymi od-

działywaniami Kopalni. Wskutek realizacji przez KWB Turów przesłony hydroizolacyjnej zasięg i głębokość 

leja depresji zostaną znacznie zmniejszone, a w niektórych rejonach zostanie całkowicie wyeliminowane 

oddziaływanie Kopalni na utwory czwartorzędowe, od których zależy stan siedlisk przyrodniczych. Nie-

wielki lej depresji pozostanie na terenie Zrębu Białopola po polskiej stronie.  

Nie wyeliminuje to jednak oddziaływania leja depresji na czwartorzęd związanego z pracą ujęcia wody 

w Uhelnej.  

18.2. Zagadnienia zgłoszone przez Republikę Federalną Niemiec 

Głównym aktem prawnym normalizującym zasady współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie gospo-

darki wodnej jest Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy 

w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisana w dniu 19 maja 1992 r w Warszawie. 
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Na podstawie tej umowy działa Polsko-Niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych a w jej ramach działa pięć 

grup roboczych: 

- W-1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii Wód Granicznych, 

- W-2 ds. Ochrony Wód Granicznych, 

- W-3 ds. Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń Wód Granicznych, 

- W-4 ds. Utrzymania Wód Granicznych, 

- W-5 ds. Planowania Wód Granicznych, 

Grupa Robocza W-1 ds. Hydrologii i Hydrogeologii Wód Granicznych zawiera w swym mandacie proble-

matykę oddziaływania kopalni węgla brunatnego na tereny przyległe. W ramach prac tej Grupy poruszana 

jest również tematyka wpływu KWB Turów na teren Niemiec. 

Republika Federalna Niemiec w procedurze scopingu (ustalenia zakresu raportu ooś) dla planowanego 

przedsięwzięcia zgłosiła następujące cztery kwestie:  

18.2.1. Skutki odwadniania górotworu  

Wody gruntowe, czyli wody podziemne płytkiego krążenia obejmują wody związane z utworami czwarto-

rzędowymi, które na prawie całym obszarze Niecki Żytawskiej posiadają w spągu znacznej miąższości 

kompleksy osadów słaboprzepuszczalnych, w postaci iłów neogenu. Tym samym budowa geologiczna 

w analizowanym rejonie powoduje generalny brak bezpośredniego związku hydraulicznego między wo-

dami podziemnymi w utworach czwartorzędowych, a niższymi kompleksami wodonośnymi w utworach 

neogenu, których będzie bezpośrednio dotyczyć oddziaływanie odwadniania KWB Turów. Wyjątek sta-

nowi część południowa Niecki Żytawskiej, gdzie osady neogenu uległy znacznej redukcji i gdzie może do-

chodzić do kontaktów pomiędzy utworami czwartorzędu i trzeciorzędu, nie dotyczy to jednak obszaru 

Niemiec. 

Analiza wpływu projektowanego przedsięwzięcia na wody podziemne została oparta na badaniach mode-

lowych wykonanych w programie Groundwater Vistas v. 6.74 Build 30 firmy Environmental Simulations 

przeprowadzonych dla całego okresu życia projektu (lata 2020÷44) i likwidacji Kopalni (przygotowania do 

rekultywacji końcowej). Wyniki modelowania obrazujące wpływ odwadniania wgłębnego Kopalni na te-

reny Republiki Federalnej Niemiec przedstawiono w Rozdziale 7 niniejszego raportu ooś.  

Hydrogeologiczny model matematyczny został wykonany dla całej jednostki hydrogeologicznej i litostra-

tygraficznej Niecki Żytawskiej (granica występowania osadów facji buroweglowej neogenu), obejmując 

swoim zakresem tereny pogranicza Niemiec, Czech i Polski. Budowa geologiczna Niecki Żytawskiej zo-

stała szczegółowo rozpoznana, z uwagi na eksploatację węgla brunatnego na obszarze wszystkich wymie-

nionych państw, trwającą od XIX w. Zasięg oddziaływania Kopalni Turów na wody podziemne na obszarze 

trzech państw jest monitorowany od wielu lat na obszarze samego złoża oraz wraz z hydrogeologami 

z Niemiec i Czech w sieciach piezometrów zlokalizowanych także poza granicami Polski na terenie Czech 

i Niemiec. Wszystkie uzyskane dane wraz z danymi z innych punktów monitoringu w obrębie Niecki Ży-

tawskiej (łącznie ponad 550 punktów) zostały wykorzystane w budowie 5-warstwowego modelu cyfro-

wego hydrogeologicznego, gdzie warstwy modelowe odwzorowują następujące kompleksy wodonośne: 

czwartorzędowy (wody gruntowe) oraz cztery kompleksy neogenu (nadkładowy górny, nadkładowy 

dolny, międzywęglowy i podwęglowy). Prognozy warunków hydrogeologicznych dla przyszłej eksploatacji 

złoża przez KWB Turów w latach 2020 do 2044 r. wykonano narastająco w okresach 5-letnich.  
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W efekcie badań modelowych uzyskano prognozy oddziaływania odwodnienia górotworu przez KWB Tu-

rów na wody podziemne dla poszczególnych kompleksów wodonośnych osadów neogenu i czwartorzędu. 

W prognozie na rok 2020 stwierdzono, że postęp eksploatacji w wyrobisku w kierunku południowo 

wschodnim spowoduje znaczącą rozbudowę leja depresji na obszarze Niecki Żytawskiej, w kierunku połu-

dniowo zachodnim (obszar Niemiec) w obrębie kompleksów wodonośnych, którym odpowiadają dwie 

dolne warstwy modelowe: podwęglowy i międzyweglowy. Oddziaływanie zaznaczy się głównie w obrębie 

Rowu Żytawskiego, gdzie z uwagi na lokalną tektonikę nastąpi obniżenie lustra wody tych kompleksów 

o ok. 17 m. W wyższych kompleksach wodonośnych: nadkładowym dolnym i górnym oddziaływanie nie 

będzie się wyraźnie zaznaczać. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku wód związanych 

z utworami czwartorzędowymi (wody gruntowe), gdzie prognozy na rok 2020 nie wykazują znaczącego 

oddziaływania na obszarze Niemiec.  

W prognozie na rok 2044 uzyskano analogiczny obraz zasięgu leja depresji dla obszaru Niemiec, jak dla 

roku 2020, przy niewielkim zwiększeniu jego zasięgu i wartości depresji dla dolnych kompleksów wodono-

śnych w utworach trzeciorzędowych: podweglowego i międzywęglowego. Prognoza oddziaływania 

na wody w utworach czwartorzędowych dała także analogiczne wyniki, gdzie oddziaływanie głównie obej-

muje tereny wokół wyrobiska końcowego KWB Turów oraz w kierunku południowym, nie zaznaczając się 

na obszarze Niemiec.  

Dla ograniczenia oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na wody podziemne, przede wszystkim 

z uwagi na ujęcie wód podziemnych w Uhelnej na terenie Czech jako działanie minimalizujące przyjęto 

budowę ekranu przeciwfiltracyjnego. Ekran o współczynniku filtracji k = 0,0016 m/d, długości ok. 1 km 

i zróżnicowanej głębokości nawet do ok. 130 m, zostanie wybudowany w 2020 r. w południowej części Ko-

palni w obrębie osadów kompleksu wodonośnego międzyweglowego. Badania modelowe potwierdziły 

skuteczność przyjętego rozwiązania i znaczące ograniczenie depresji w obrębie wszystkich kompleksów 

wodonośnych w osadach neogenu, w tym szczególnie podweglowego i międzyweglowego. Zastosowane 

rozwiązanie nie będzie miało znaczącego oddziaływania na poziomy wodonośne czwartorzędu na obsza-

rze Niemiec.  

18.2.2. Potencjalne obniżenia lub wypiętrzenia terenu 

W celu przeprowadzenia prognoz deformacji powierzchni terenu zachodzących w trakcie prac górniczych, 

odwodnień oraz po zakończeniu eksploatacji KWB Turów (2044), przeprowadzono badania modelowe do-

tyczące geotechniki. Model geotechniczny został opracowany na bazie modelu koncepcyjnego opracowa-

nego dla modelu hydrogeologicznego i uwzględnia on zmienność litologiczną osadów, ich wykształcenie 

i zaburzenie (tektonika, glacitektonika). W modelu wykorzystano wyniki pomiarów stacjonarnych zmian 

rzędnych powierzchni wokół wyrobiska, prowadzonych w sieci monitoringu geodezyjnego Kopalni Turów, 

z wielolecia 1980 – 2014. Dla obszaru Kopalni wyznaczono 8 przekrojów obliczeniowych. Strefę oddziały-

wania podzielono na część oddziaływań bezpośrednich (roboty górnicze, przemieszczanie urobku, odwod-

nienia) oraz część oddziaływań pośrednich ograniczoną wielkością osiadania końcowego wynoszącą 

10 mm (efekty odwodnienia górotworu). Dla grupy wydzielonych reperów (najdłuższy okres pomiarowy) 

obliczono krzywe teoretyczne osiadań. Opis uzyskanych wyników przedstawiono w analizie wpływu pla-

nowanego przedsięwzięcia na dobra materialne i obiekty zabytkowe (Rozdziały 14.4 i 14.7). 
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18.2.3. Stan wód powierzchniowych w wyniku odprowadzania wód z odwadniania ko-
palni do cieków naturalnych podczas wydobycia 

Obecnie oraz podczas kontynuacji eksploatacji KWB Turów do 2044 r. wody kopalniane, po uprzednim 

poddaniu tych wód oczyszczaniu w trzech oczyszczalniach, są odprowadzane do wód powierzchniowych. 

Jednolite części wód powierzchniowych w rejonie działalności KWB Turów posiadają stan zły, z uwagi 

na zanieczyszczenia np. substancjami ropopochodnymi już na granicy Polski, które mierzone jest od wielu 

lat w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania stanu wód powierzchniowych w poszcze-

gólnych JCWP wykonane na potrzeby niniejszego raportu ooś oraz prowadzone w ramach PMŚ w punk-

tach pomiarowych zlokalizowanych poniżej miejsc zrzutu wód kopalnianych, nie wskazują negatywnego 

wpływu odwodnienia kopalni na analizowane parametry. Badania wykonane w latach 2015-2016 r. wska-

zują, że w przypadku makrobezkręgowców bentosowych jakość wód w Nysie Łużyckiej poniżej zrzutu 

z Kopalni jest lepsza niż powyżej zrzutu (III versus IV). Pozostałe wskaźniki biologiczne nie uległy zmianie. 

Natomiast w odniesieniu do wskaźników fizyko-chemicznych badanych poniżej i powyżej zrzutu z Kopalni 

poniżej zrzutu wzrastają wskaźniki dla zawiesiny ogólnej (analogicznie 13 do 10 powyżej) oraz siarczany 

(47,4 do 88,9) a spadają chlorki (61,2 do 47,6). Parametry te nie powodują zmiany klasy jakości wód. 

W trakcie realizacji projektowanego przedsięwzięcia ilość i jakość odprowadzanych wód kopalnianych 

do wód powierzchniowych będzie analogiczna jak obecnie. Należy zauważyć, że analizując wieloletnie 

trendy na bazie danych z pomiarów wykonywanych przez państwowe służby ochrony środowiska, jakość 

wód w wodach granicznych ulega stopniowej poprawie. 

18.2.4. Kształtowanie się zasobów i stanu wód po zakończeniu wydobycia 

W ramach niniejszego raportu ooś analizowane są etapy kontynuacji eksploatacji oraz likwidacji planowa-

nego przedsięwzięcia w rozumieniu przygotowania do rekultywacji końcowej. Rekultywacja końcowa nie 

jest etapem analizowanym w tym dokumencie z uwagi na fakt, iż będzie ona podlegała odrębnym decy-

zjom administracyjnym, w których ustalone zostaną kierunki rekultywacji oraz warunki jej realizacji 

z uwzględnieniem postępów techniki i aktualnej (za ponad 20 lat) strategii rozwoju regionu. Obecnie 

można wstępnie jedynie określić podstawowe spodziewane parametry zalewu zbiornika oraz powierzchni 

poddanej rekultywacji w kierunku leśnym. Podstawowe założenia w tym zakresie przedstawiono w Roz-

dziale 2.3.5.  

Wypełnienie wyrobiska końcowego wodą do rzędnej 225 m n.p.m. spowoduje odbudowę zasobów sta-

tycznych wód podziemnych oraz w części północnej wyrobiska na odpływie wód utworzenie się warunków 

wodnych zbliżonych do stanu naturalnego. Nysa Łużycka i jej dopływ Miedzianka nie będą stanowiły dla 

zbiornika lokalnej bazy drenażu. Na skutek zachodzących przemian chemicznych w górotworze (utlenia-

nie siarczków) można się spodziewać, że w wieloleciu nastąpi zwiększenie zawartości siarczanów i jonów 

żelaza. Należy jednak podkreślić, że pod względem chemicznym jakość wód w zbiorniku, ze względu 

na pochodzenie z drenażu wód podziemnych, będzie wyższa niż obecnie obserwowana w wodach po-

wierzchniowych JCW w rejonie KWB Turów.   



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

553 
Bogatynia, lipiec 2019 

19. DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIE-
GANIE LUB OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁY-
WAŃ NA ŚRODOWISKO 

W niniejszym rozdziale zebrano działania, które mają na celu zapobieganie lub ograniczanie zidentyfiko-

wanych negatywnych oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko.  

W projektowaniu sugerowanych działań wzięto pod uwagę następujące kwestie: 

1. Kontynuacja, w ramach planowanego przedsięwzięcia, kilkudziesięcioletniej działalności powo-

duje, że szereg oddziaływań na środowisko już występuje w rzeczywistości. W ramach bieżącej 

pracy Kopalni podejmowane są kroki mające na celu ochronę środowiska stosownie do obowiązu-

jących przepisów, posiadanych decyzji administracyjnych oraz wyników prowadzonego dotych-

czas monitoringu, które zostały omówione w Rozdziale 2.6.  

2. Wieloletnia odkrywkowa eksploatacja złoża Turów oraz fakt, że jednocześnie zachodzą faza przy-

gotowania i eksploatacji powoduje złożone i o różnym stopniu natężenia oddziaływania na wiele 

elementów środowiska. W związku z tym, sytuacja ta wymaga również kompleksowego podejścia 

do metod zapobiegania i minimalizacji występujących presji na środowisko – przekrojowego mię-

dzy poszczególnymi fazami przedsięwzięcia, a także komponentami środowiska przyrodniczego. 

3. Niepewność w odniesieniu do postępów eksploatacji wynikających z zapotrzebowania kraju 

na energię produkowaną z węgla brunatnego i tym samym prognozowanego stopnia jej wpływu 

na środowisko. Niniejszy raport ooś sporządzono w oparciu o zestaw przyjętych założeń opisa-

nych w Rozdziale 22 poświęconym metodyce – zamodelowano również najbardziej niekorzystne 

scenariusze. Zakres niepewności nie upoważnia jednak – w niektórych sytuacjach – do wyprzedza-

jącego precyzyjnego określenia konkretnych działań, jakie należy zastosować w przyszłości i har-

monogramu ich wykonania. Należy więc posługiwać się wynikami prowadzonego na bieżąco mo-

nitoringu oraz działań planowanych i realizowanych w oparciu o wyniki pomiarów i prowadzonych 

badań, a także aktualizowane plany wydobycia.  

19.1. Działania organizacyjne – plan zarządzania środowiskiem 

Z uwagi na fakt, że kompleksowa ochrona środowiska i okolicznych mieszkańców wykracza często poza 

ramy określonych struktur organizacyjnych zakładu górniczego, w ramach istniejących struktur Kopalni 

powołany został w dniu 29 marca 2018 r. interdyscyplinarny zespół, który opracowuje i nadzoruje wykona-

nie działań mających na celu minimalizację oddziaływań Kopalni na otaczające ją środowisko. Inicjuje 

on także wykonanie konkretnych działań, weryfikuje postęp prac i skuteczność zastosowanego rozwiąza-

nia. Zespół ten łączy specjalistów z zakresu: gospodarki wodnościekowej, emisji do powietrza, emisji ha-

łasu, gospodarki odpadami, rekultywacji gruntów i innych ze służbami technicznymi Kopalni odpowie-

dzialnymi bezpośrednio za wydobycie oraz osobami odpowiedzialnymi za planowanie inwestycji. Skutecz-

ność przeciwdziałania niekorzystnemu oddziaływaniu na środowisko polega bowiem często na podejmo-

waniu określonych działań w ściśle określonym momencie i w dedykowany danej sytuacji sposób.  

Zespół ten corocznie opracowuje kompleksowy plan zarządzania środowiskiem, który służy efektywnej 

eliminacji i kontroli niekorzystnych oddziaływań na środowisko, zidentyfikowanych podczas dotychczaso-

wej działalności. Uwzględnia on wymogi posiadanego certyfikatu ISO 140001 i otrzymanych dotychczas 

decyzji emisyjnych. Zostaną do niego włączone również zalecenia oraz środki i działania minimalizujące, 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

554 
Bogatynia, lipiec 2019 

które będą wynikały z oceny oddziaływania na środowisko dla kontynuacji eksploatacji złoża i zostaną za-

pisane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Plan taki, dzięki proponowanemu w raporcie ooś 

monitoringowi uwzględniać będzie także skutki zmian klimatu oraz przewidywać stosowne sposoby po-

stępowania w sytuacjach nagłych i gwałtownych zjawisk atmosferycznych podczas wszystkich pór roku. 

Łączy on działania z zakresu ochrony środowiska z kwestiami społecznej odpowiedzialności biznesu zwią-

zane ze współpracą z lokalnymi społecznościami. Realizacja planu jest cyklicznie kontrolowana na spotka-

niach zespołu. 

Dotychczasowa działalność KWB Turów prowadzona jest zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów 

prawa, brakowało jej jednak wykorzystania efektu synergii i podniesienia skuteczności stosowanych spo-

sobów minimalizacji oddziaływania na środowisko, a tym samym poprawy jakości życia okolicznych 

mieszkańców (np. z zakresu ochrony przed hałasem i nadmierną emisją pyłu). 

Plan zarządzania środowiskiem będzie włączony w istniejący system zarządzania środowiskowego i wraz 

z nim kontrolowany corocznie w ramach audytów recertyfikacyjnych posiadanego systemu ISO.  

19.2. Minimalizacja zużycia surowców naturalnych 

Podczas prac nad niniejszym raportem ooś zaobserwowano wiele możliwości minimalizacji zużycia surow-

ców naturalnych w działalności KWB Turów. Do najbardziej istotnych należy zaliczyć: 

1. Minimalizację zużycia wody pitnej – do zraszania dróg, zasobnika, sortowni oraz miejsc przesypy-

wania węgla i nadkładu należy, w miarę możliwości, używać wód kopalnianych z odwodnienia, 

w szczególności oczyszczonych wód z odwodnienia powierzchniowego – należy opracować sys-

tem efektywnego transportu wód kopalnianych na tereny i obiekty, które muszą być zraszane 

w celu ograniczenia nadmiernego pylenia. 

2. Minimalizację strat próchnicznej warstwy gleby – humus pozyskiwany wskutek zajmowania no-

wych terenów pod eksploatację powinien być zagospodarowywany na terenach Kopalni, czy 

to w ramach rekultywacji biologicznej, czy też technicznej. Pozyskiwany humus może być również 

używany na powierzchniach już objętych rekultywacją jako swoisty nawóz. Zastosowanie humusu 

znacznie podnosi efektywność tworzenia strukturalnej warstwy gleby, co umożliwia szybszy roz-

wój roślinności, podnosi udatność rekultywacji i prowadzi do ograniczenia pylenia z powierzchni 

zwałowisk. Ponieważ efektywność zastosowania humusu zależy również od czasu, jaki upłynie 

od jego pozyskania do wbudowania w nowe powierzchnie, należy zapewnić jak najszybszy trans-

port tego cennego surowca – w miarę możliwości należy wykorzystywać do tego układ KTZ i trans-

portować go bezpośrednio na tereny objęte rekultywacją. 

3. W przypadku wystąpienia okresowych przestojów w możliwości zagospodarowaniu humusu 

na terenie KWB Turów, w celu zapobiegania utracie jego właściwości, należy przewidzieć możli-

wość jego sprzedaży (np. okolicznym mieszkańcom) i tym samym wykorzystania poza KWB Tu-

rów. 

4. Minimalizację strat innych kopalin – jeżeli podczas zdejmowania warstw nadkładu i węgla zostaną 

wydobyte kopaliny, które mogą podlegać wykorzystaniu gospodarczemu i znajdzie się na nie na-

bywca, należy je zabezpieczyć i przekazać podmiotom zapewniającym ich wykorzystanie jako su-

rowce, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo geologiczne i górnicze. Sposób postępowania z ko-

palinami towarzyszącymi na terenie Kopalni reguluje pismo okólne nr 17/2016 z dnia 5 kwietnia 

2016 r. 
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19.3. Ograniczanie zasięgu leja depresji 

W celu ograniczenia zasięgu leja depresji jako skutku odwadniania wgłębnego złoża węgla brunatnego Tu-

rów podczas kontynuacji eksploatacji proponuje się wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego w międzywę-

glowym poziomie wodonośnym.  

Podstawowe parametry ekranu: 

- Lokalizacja: ekran wykonywany będzie ze stałych półek roboczych południowego zbocza od-

krywki. Współrzędne skrajnych punktów ekranu w układzie lokalnym KWB Turów są następujące: 

Y1=22603, X1=-24778; Y2=23232, X2=-25510 

- Długość: około 990 mb 

- Całkowita liczba otworów: 166 

- Długość otworów: około 70÷140 m 

- Wysokość ekranu (H): od 35,0 do 100,0 m (średnio: 83 m) 

- Współczynnik filtracji: co najmniej 0.0016 m/d przy szerokości 1.0 m 

- Czas wykonania: do końca 2020 r. 

Skuteczność działania ekranu została przedstawiona w Rozdziale 7.5 dotyczącym wpływu planowanego 

przedsięwzięcia na wody podziemne. 

Ograniczenie leja depresji doprowadzi również do ograniczenia zasięgu wszystkich związanych z nim od-

działywań wtórnych. 

Przybliżoną lokalizację ekranu uwzględnioną w badaniach modelowych prezentuje Rysunek 238 w Roz-

dziale 22.2.5. 

Parametry ekranu, jego lokalizacja, liczba otworów i termin wykonania mogą ulec zmianie na skutek ba-

dań i obserwacji prowadzonych w trakcie jego wykonywania i badań jego skuteczności. Pomimo tych 

ewentualnych zmian w obecnych założeniach dotyczących wykonania przesłony hydroizolacyjnej, wyko-

nany ekran będzie spełniał założony w badaniach modelowych cel ograniczenia zasięgu leja depresji na co 

najmniej zbliżonym poziomie. Należy podkreślić, że KWB Turów dysponuje doświadczeniem w wykonaniu 

ekranów przeciwfiltracyjnych. Jednym z elementów systemu odwodnienia wgłębnego jest wykonany 

przez Kopalnię ekran przeciwfiltracyjny o długości około 4 250 m. zlokalizowany wzdłuż filara Nysy Łużyc-

kiej. Jego skuteczność potwierdzają wieloletnie obserwacje piezometryczne prowadzone w sieci monito-

ringu polsko-niemieckiego.  

Po zrealizowaniu przesłony hydroizolacyjnej należy zweryfikować ewentualną potrzebę wprowadzenia 

dodatkowych piezometrów w celu uzupełnienia sieci monitoringu hydrogeologicznego z uwagi na weryfi-

kację skuteczności ekranu.  

19.4. Ograniczanie pylenia 

Nadmierne pylenie należy ograniczać poprzez:  

1. Bieżącą konserwację i natychmiastowe naprawy awaryjne istniejących systemów ograniczania 

pylenia, czyli systemów mgły wodnej, zraszania dróg, które zrealizowano na terenie zasobnika, 

sortowni i przenośników węglowych oraz przenośników nadkładowych. 

2. Zraszanie dróg i utrzymanie ich w czystości. 
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3. Wyposażenie nowobudowanych przenośników w system zraszania przesypów oraz zapewnienie 

szczelności tych przesypów oraz, od 2020 roku zabudowanie lekką konstrukcją punktu przesypo-

wego TZ 2.5 na TW 1.4 i TW 2.4, ograniczającą wydostawanie się z niego w specyficznych warun-

kach zanieczyszczeń pyłowych. 

4. Poprawę jakości nawierzchni drogi węglowej (wyrównanie jej lub zmianę nawierzchni) – porusza-

nie się pojazdów ciężkich po istniejącej nawierzchni z płyt betonowych powoduje zarówno pyle-

nie, jak i znaczną emisję hałasu. 

5. Ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na drodze węglowej o 50%. 

6. Organizacja systemu sterowania pracą zasobnika w zależności od warunków atmosferycznych (in-

stalacja stacji meteorologicznej) i stężenia zapylenia powietrza (montaż optycznych czujników 

pyłu) - system wspierający zarządzanie emisją zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł niezorganizo-

wanych. 

7. Zabezpieczenie tej części wierzchowiny zwałowiska wewnętrznego, która będzie podlegała rede-

pozycji lub ponownemu zwałowaniu nadkładu. Obszar ten musi zostać zabezpieczony przed py-

leniem. Jedną z metod może być zadarnienie tej powierzchni przy użyciu humusu pozyskiwanego 

na przedpolu odkrywki w powiązaniu z innymi zabiegami agrotechnicznymi zmierzającymi do po-

prawy struktury utworów zwałowiskowych umożliwiających utrzymanie roślinności. Taki sposób 

zabezpieczenia przed pyleniem będzie miał niewątpliwy dodatkowy efekt w postaci poprawy wa-

lorów widokowych. Będzie on również funkcjonował jako zielony filtr zapobiegający rozprzestrze-

nianiu pyłu z wyrobiska. Przed redepozycją zadarnionej części zwałowiska wewnętrznego lub po-

nownym zwałowaniem nadkładu na tej powierzchni należy zebrać warstwę o poprawionych para-

metrach glebowych i użyć jej na powierzchniach przeznaczonych do rekultywacji końcowej. 

8. W zależności od możliwości technicznych w procesach technologicznych ograniczać wysokość 

swobodnego spadania materiału pylącego. 

9. Na terenie zasobnika węglowego zamontowanie półprzepustowych ekranów, które będą miały 

na celu zmniejszenie prędkości wiatru w rejonie zasobnika, co z kolei ograniczy porywanie zanie-

czyszczeń pyłowych (Rysunek 211). Ich szczegółowa lokalizacja i parametry zostaną dobrane 

w projekcie budowlanym. 
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Rysunek 211. Propozycja lokalizacji półprzepustowych ekranów zmniejszających prędkość wiatru w rejonie zasob-
nika 

 
Źródło: opracowanie własne 

19.5. Ograniczanie poziomu hałasu 

19.5.1. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu do realizacji do końca 2020 roku 

1. Zatrzymanie w porze nocnej ciągów przenośników zwałowych transportujących nadkład na zwa-

łowarkę Z-49 i samej zwałowarki Z-49 podczas jej pracy na zwałowisku południowo-zachodnim.   

2. Praca z obniżoną prędkością transportową wybranych przenośników: 

- Ciąg transportu węgla: MW1.3 – MW1.2 – MW1.1 

- Ciąg transportu węgla: MW2.3 – MW2.2 – MW2.1  

- Ciąg transportu węgla: TZ2.3 - TZ2.4 – TZ2.5 

Praca w porze nocnej wymienionych wyżej ciągów z prędkością równą 80% prędkości znamionowej po-

woduje brak występowania przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych na terenach podlega-

jących ochronie akustycznej po wschodniej i południowo-wschodniej stronie odkrywki. 

1. Zastosowanie krążników cichobieżnych na wskazanych ciągach transportowych: 

Tabela 146. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu od przenośników – instalacja do 2020 roku. 

Źródło hałasu 

Odcinek po-
ziomy 

Przy sta-
cji 

Zespoły napę-
dowe 

Rozwiązania 
ograniczające 
emisję hałasu [dB/m] [dB/m] [dB] 

MW1.0, MW1.1, MW1.2, MW1.3 84 86 104/107,6 

Krążniki cichobieżne 

podobne jak na prze-

nośniku MW2.1 

MW2 - jak z pomiarów, średnia: 84,8 101,5/107,6 

ON1, ON2, ON5 84 86 105 

ON3, ON4 80 82 105 

OW2.1 84,5 86 104 

P5.5.1a 84 84 103 

TW1.2a 84 84 110  
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Źródło hałasu 

Odcinek po-
ziomy 

Przy sta-
cji 

Zespoły napę-
dowe 

Rozwiązania 
ograniczające 
emisję hałasu [dB/m] [dB/m] [dB] 

TW1.4 część początkowa 80 80 110 

TW1.4/2.4 - obudowany 67,7 67,7 110 

TZ2.4 85 85 112 Krążniki cichobieżne 
podobne jak na prze-

nośniku MW2.1 TZ2.5 89 89 105 
Źródło: opracowanie własne 

2. Systematyczna kontrola krążników na trasach przenośników i ich niezwłoczna wymiana w przy-

padku stwierdzenia podwyższonej emisji hałasu w odniesieniu do przenośników TZ2.2 i TZ2.3 oraz 

przenośników węglowych TZ1.4 i TZ2.4 wyposażonych w krążki cichobieżne. 

19.5.2. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu do realizacji do końca 2025 roku 

1. Realizacja ekranów akustycznych dla obwodnicy nadkładowej. 

o Ekran akustyczny przenośnika ON5 na całej trasie przebiegu o wysokości nie mniejszej niż 

4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez oktogonu, zlo-

kalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik wazony 

izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyj-

ności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających A3. 

o Ekran akustyczny przenośnika ON4 na całej trasie przebiegu o wysokości nie mniejszej 

niż 4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny o wysokości 4,5 m bez oktogonu, 

zlokalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik wa-

zony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izo-

lacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających A3. 

o Ekran akustyczny przenośnika ON3, będący przedłużeniem istniejącego ekranu panelo-

wego, o długości nie mniejszej niż 200 m począwszy od istniejącego ekranu akustycz-

nego, o wysokości nie mniejszej niż 4 m, zakończony oktogonem lub ekran akustyczny 

o wysokości 4,5 m bez oktogonu, zlokalizowany od strony Bogatyni. Wypełnienie pochła-

niające. Jednolity wskaźnik wazony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne 

Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających 

A3. 

o Ekran akustyczny stacji napędowej przenośnika ON5, połączony z ekranem trasy przeno-

śnika, o wysokości nie mniejszej niż 8 m. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity wskaźnik 

wazony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa 

izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających A3. 

o Ekran akustyczny stacji napędowej przenośnika ON4, połączony z ekranem trasy przeno-

śnika ON 4 i ON3, o wysokości nie mniejszej niż 8 m. Wypełnienie pochłaniające. Jednolity 

wskaźnik wazony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) 

dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniających A3. 

2. Ekran akustyczny stacji napędowej przenośnika P5.5.1a i P5.3.1 o wysokości nie mniejszej niż 10 m 

z wypełnieniem pochłaniającym. Jednolity wskaźnik wazony izolacyjności i widmowe wskaźniki 

adaptacyjne Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłania-

jących A3. 
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Tabela 147 Lokalizacja ekranów akustycznych w układzie współrzędnych PL-2000 

Lp. Lokalizacja ekranu 
Wysokość ekranu 

Współrzędne początku/końca/załamania ekranu 

Układ współrzędnych PL-2000 

[m] x y 

1 ON3 - nowy 
4,0 m z oktogonem lub 4,5 m 
bez oktogonu 

5496133,69 5642660,86 

5496197,33 5642447,14 

2 ON4 – stacja - nowy 8,0 

5496298,13 5642109,85 

5496311,94 5642072,62 

5496307,08 5641995,80 

3 ON4 - nowy 
4,0 m z oktogonem lub 4,5 m 
bez oktogonu 

5496307,08 5641995,80 

5496302,50 5641996,01 

5496210,62 5640505,17 

4 ON5 – stacja - nowy 8,0 

5496210,62 5640505,17 

5496211,65 5640484,43 

5496178,14 5640448,96 

5 ON5 - nowy 
4,0 m z oktogonem lub 4,5 m 
bez oktogonu 

5496178,14 5640448,96 

5496171,69 5640448,68 

5495847,91 5640099,75 

6 
P5.5.1a – stacja - 
nowy 

10,0 

5495838,28 5640110,56 

5495831,80 5640125,57 

5495842,37 5640143,79 

5495820,80 5640192,98 

Źródło: opracowanie własne 

3. Zastosowanie krążników cichobieżnych na wskazanych ciągach transportowych 

Tabela 148. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu od przenośników – instalacja do 2025 roku. 

Źródło hałasu 
Odcinek poziomy Przy stacji Zespoły napędowe Rozwiązania ograniczające emi-

sję hałasu [dB/m] [dB/m] [dB] 

ON1, ON2, ON5 84 86 105 Krążniki cichobieżne podobne jak 
na przenośniku MW2.1 ON3, ON4 80 82 105 

C1.1, C1.2 77 79 102 

Krążniki cichobieżne jak na prze-
nośnikach TZ2.2 i TZ2.3 

C1.3, C1.4 77 79 110 

C2.1, C2.2 77 79 102 

C2.3, C2.4 77 79 112,2/110 

C4.1, C4.2 77 79 102 

C4.3 77 79 110 

C4.4 77 79 114,9/115,5 

P5.1.3, P5.2.3 84 84 107,3/107,2 

Krążniki cichobieżne podobne jak 
na przenośniku MW2.1 

P5.5.1b 84 84 103 

P5.4.1, P5.4.2 84 84 103 

P5.5.2 84 84 103 

P5.5.3 84 84 106 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 212. Ekrany akustyczne obwodnicy nadkładowej – lokalizacja i ślad ekranu. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 213. Ekran akustyczny stacji napędowych P5.5.1a i P5.3.1 – lokalizacja i ślad ekranu. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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19.5.3. Rozwiązania ograniczające emisje hałasu do realizacji do końca 2030 roku 

1. Realizacja ekranu akustycznego przestawnego na terenie Opolna Zdroju. 

Ekran akustyczny przestawny, zlokalizowany w sąsiedztwie krawędzi wyrobiska o wysokości nie mniejszej 

niż 10 m, którego zadaniem będzie ochrona przed hałasem generowanym przede wszystkim z koparek 

pracujących w tym rejonie na dwóch najwyższych poziomach urabiania oraz przenośników przebiegają-

cych po tych poziomach. Lokalizacja ekranu powinna obejmować tereny zabudowy mieszkaniowej przy 

ul. Kościelnej i końcowej części ulicy Kasztanowej (numery 23 – 27). Całkowita długość ekranu wyniesie 

około 900 m. Ekran wraz z postępem prac górniczych na części lub w całości może być przemieszczany 

w kierunku zabudowy mieszkaniowej. 

Jednolity wskaźnik ważony izolacyjności i widmowe wskaźniki adaptacyjne ekranu Rw(C;Ctr) ≥ 30(-1, -4) dB. 

Klasa izolacyjności ekranu B3, klasa właściwości pochłaniania A3. 

Tabela 149 Lokalizacja ekranów akustycznych w układzie współrzędnych PL-2000 

Lp. Lokalizacja ekranu 
Wysokość ekranu 

Współrzędne początku/końca/załamania ekranu 
Układ współrzędnych PL-2000 

[m] x y 

1 
Opolno-ekran prze-
stawny 

min. 10 m 

5494841,60 5639167,71 
5494801,92 5638508,53 
5494738,11 5638397,16 
5494613,78 5638244,99 

* - określono współrzędne pierwotnej instalacji ekranu przesuwnego, który wraz z postępem eksploatacji będzie zmieniał swoja lokalizację z za-
chowaniem odpowiedniej bliskości względem krawędzi odkrywki. 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 214. Ekran akustyczny przestawny, projektowany na terenie Opolna Zdroju – lokalizacja i ślad ekranu. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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19.6. Ograniczanie negatywnego oddziaływania na faunę i florę 

Przed przygotowaniem przedpola odkrywki do eksploatacji należy wykonać wyprzedzające kontrole przy-

rodnicze, w tym: 

1. botanika – celem identyfikacji stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów – w przypadku 

ich stwierdzenia należy uzyskać stosowne decyzje derogacyjne zgodnie z ustawą o ochronie przy-

rody i wykonywane działania prowadzić w oparciu o zapisy tych decyzji. 

2. ornitologa i chiropterologa – należy przeprowadzić kontrolę: 

o budynków przeznaczonych do usunięcia pod kątem zasiedlenia ich przez ptaki i nietope-

rze, w celu uniknięcia uśmiercania i niszczenia miejsc rozrodu, zimowania czy też schro-

nień. W przypadku gatunków podlegających ochronie prawnej należy uzyskać decyzje de-

rogacyjne, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Każdorazowo sposób postępowania 

należy dostosować do istniejącej sytuacji i uzyskanych decyzji administracyjnych;  

o drzewostanów przeznaczonych do wycinki w celu sprawdzenia pod kątem zasiedlenia 

dziuplastych drzew przez nietoperze. 

Wycinkę drzew należy prowadzić poza okresem lęgowym – w miesiącach wrzesień – luty.  

19.7. Ograniczanie negatywnego oddziaływania na dobra materialne 

W związku z tym, że w obrębie miejscowości Opolno-Zdrój przewiduje się wystąpienie pionowych ruchów 

gruntu (osiadań i wzniosów), konieczne będzie zabezpieczenie niektórych budynków. Jest ono realizo-

wane przez właścicieli po uzyskaniu odszkodowania z Kopalni lub też przez Kopalnię. Zabezpieczenie 

oraz naprawa szkód finansowana jest przy współudziale Kopalni po zasięgnięciu opinii geologiczno-górni-

czej i decyzji komisji powoływanej każdorazowo po zgłoszeniu problemu przez właściciela obiektu.  

19.8. Zalecenia dotyczące obiektów zabytkowych i stanowisk archeolo-
gicznych 

Podczas przygotowania terenu dla kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów nastąpi inge-

rencja w zabytkową substancję miejscowości Opolno-Zdrój i jej okolic. Zarówno obiekty budowlane, jak 

i stanowiska archeologiczne będą musiały zostać usunięte. 

Szczegółowy sposób postępowania z obiektami z rejestru zabytków oraz z gminnej ewidencji zabytków 

ustalany jest każdorazowo w indywidualnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (delegatura 

w Jeleniej Górze) realizowanej następnie przez KWB Turów.  

Najczęściej jest to rozbiórka obiektu, która następuje po sporządzeniu jego inwentaryzacji i tzw. „białej 

karty” oraz zatwierdzeniu przez konserwatora projektu rozbiórki. Szczególnie cenne obiekty są przeno-

szone na inne miejsca niezagrożone działalnością Kopalni (jak np. budynek z Wigancic przeniesiony 

do Zgorzelca).  

W przypadku obiektów niewpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków zaleca się przed ich rozbiórką 

wykonanie dokumentacji fotograficznej i uproszczonej dokumentacji pomiarowej – zgodnie ze sztuką kon-

serwatorską, co pozwoli na udokumentowanie bogatych zasobów kulturowych tej miejscowości. Doku-

mentacja ta może zostać przekazana konserwatorowi zabytków i gminie Bogatynia.  
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W odniesieniu do stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków konieczne jest opracowa-

nie programu ratowniczych badań archeologicznych – w uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 

Zabytków, delegaturą w Jeleniej Górze. Zasadne jest zweryfikowanie charakteru i zasięgu stanowisk 

na podstawie badań powierzchniowych i ewentualnych sondowań, a w przypadku stwierdzenia istotnej 

wartości zabytkowej znalezisk – zasadne jest opracowanie programu kompleksowych ratowniczych badań 

archeologicznych. 

Konieczne jest także, aby materiały dokumentacyjne wytworzone na etapie przygotowań do usunięcia bu-

dowli i stanowisk archeologicznych zostały – po ich zakończeniu – opracowane w formie raportu i zdepo-

nowane w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, delegatura w Jeleniej Górze. Mogą 

także zostać przekazane gminie Bogatynia jako dokumentacja bogatej historii miejscowości Opolno-Zdrój 

oraz lokalnym organizacjom społecznym zajmującym się historią Opolna.  
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20. ANALIZA POREALIZACYJNA I OBSZAR OGRANICZO-
NEGO UŻYTKOWANIA 

W związku ze szczególną sytuacją w rejonie Opolna-Zdroju, należy wykonać analizę porealizacyjną w za-

kresie określenia efektywności akustycznej zastosowanych rozwiązań ograniczających emisje hałasu 

(ekrany akustyczne, rozwiązania ograniczające poziom emisji hałasu źródeł).  Powinna być ona przepro-

wadzona po zakończeniu każdego z etapów realizacji działań ograniczających emisje hałasu, przede 

wszystkim po zakończeniu następujących działań:  

- wymiana krążników w ciągu obwodnicy nadkładowej na zestawy cichobieżne, 

- budowa ekranów akustycznych w ciągu obwodnicy nadkładowej, 

- uruchomienie systemu obniżenia prędkości przenośników w rejonie zasobnika węgla nr 2, 

- uruchomienie drugiej nitki magistrali węglowej, 

- budowa ekranu akustycznego na terenie Opolna-Zdroju 

- inne tego typu działania, związane ze zmianami parametrów emisji hałasu lub warunków jego roz-

przestrzeniania. 

Pomiary równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego z Kopalni na tereny miejscowości Opolno Zdrój 

pod kątem oceny akustycznego oddziaływania Kopalni na tereny podlegające ochronie akustycznej 

w miarę przesuwania się granic odkrywki należy przeprowadzić z zastosowaniem obowiązującej metodyki 

referencyjnej w 3 punktach kontrolnych, zlokalizowanych na pierwszej linii zabudowy chronionej miejsco-

wości Opolno-Zdrój z częstotliwością dwa razy w roku. Zadaniem pomiarów będzie określenie czasu, 

w którym konieczne będzie rozpoczęcie realizacji ekranu akustycznego na terenie miejscowości Opolno 

Zdrój. 

Dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów nie jest wy-

magane utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. W myśl art. 135, ust. 1 Prawa ochrony środowi-

ska, zakład górniczy nie należy do tych, dla których taki obszar powinien być wyznaczony.  
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21. MONITORING 

KWB Turów prowadzi monitoring oddziaływań na środowisko w zakresie37: 

− Hydrogeologicznym – badania w międzynarodowej sieci monitoringu polsko-czeskiego i polsko-

niemieckiego prowadzone są dwa razy do roku w około 160 piezometrach. Wykonano już ponad 

40 serii pomiarowych i badania te będą kontynuowane podczas dalszej eksploatacji złoża węgla 

brunatnego Turów; 

− Emisji niezorganizowanej  

• w ramach monitoringu stałego: monitoring stężeń zanieczyszczeń pyłowych z KWBT oparty 

o miernik referencyjny pozwalający na pomiar składu frakcyjnego i stężeń 3 frakcji pyłu.  

• w ramach monitoringu procesu: organizacja systemu sterowania pracą zasobnika w zależno-

ści od warunków atmosferycznych realizowana przez system wspierający zarządzanie emisją 

zanieczyszczeń pyłowych ze źródeł niezorganizowanych zaprojektowany specjalnie na po-

trzeby KWBT. 

− Emisji hałasu – systematyczna ocena potencjalnych zmian jakości klimatu akustycznego w oto-

czeniu KWB Turów stanowić może podstawę do ewentualnych działań i zabiegów, związanych 

z  utrzymaniem emisji hałasu w obszarze obowiązujących wartości dopuszczalnych w środowisku. 

W związku z powyższym proponuje się w ramach systemu monitoringu akustycznego następujące 

procedury sprawdzające: 

1. Pomiary równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego z terenu Kopalni do 6 punktów 

kontrolnych w następujących lokalizacjach: 

• Punkt nr 1 – teren zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kasztanowej (korekcja lokalizacji 

punktu na bieżąco, w ślad za postępem prac górniczych), jako teren podlegający 

ochronie akustycznej, najdalej wysunięty w stronę Kopalni – punkt zlokalizowano 

na granicy posesji. 

• Punkt nr 2 – teren zabudowy mieszkaniowej przy końcu ul. Włókienniczej (na wyso-

kości posesji Włókiennicza 21) – punkt zlokalizowano na granicy działki od strony od-

krywki 

• Punkt nr 3 – teren zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego, położonej naj-

bliżej odkrywki (posesja Kochanowskiego 10) – punkt zlokalizowano na granicy 

działki. 

• Punkt nr 4 - teren zabudowy mieszkaniowej przy ul. Konrada 7a - punkt zlokalizowano 

na granicy posesji. 

• Punkt nr 5 - teren zabudowy mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 19a - punkt zlokali-

zowano na granicy posesji. 

• Punkt nr 6 – teren zabudowy mieszkaniowej przy ul Łużyckiej – punkt zlokalizowany 

na granicy zabudowy mieszkaniowej, przy granicy posesji Łużycka 14. 

2. Pomiary równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego z Kopalni do 2 punktów kontrol-

nych, zlokalizowanych na granicy Polski i republiki Federalnej Niemiec 

                                                                    
37 Monitoring prowadzony obecnie przez KWB Turów został szerzej opisany w rozdziale 2.6.9. – Badania 
wpływu Kopalni na środowisko. 
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• Punkt nr 1 – rejon granicy Państwa po stronie polskiej, na wysokości miejscowości Hir-

schfelde – punkt zlokalizowany na wysokości zasobnika węgla nr 2. 

• Punkt nr 2 –rejon granicy Państwa po stronie polskiej, na wysokości miejscowości 

Drausendorf  – punkt zlokalizowany na wysokości południowo-zachodniego zwałowi-

ska wewnętrznego. 

Przedmiotowe pomiary należy przeprowadzić z częstotliwością jeden raz na dwa lata, zgodnie z obowią-

zującą na czas badań metodą referencyjną pomiarów poziomu dźwięku A, emitowanego przez obiekty 

przemysłowe do środowiska. 

− Jakości i ilości odprowadzanych ścieków – wód kopalnianych i ścieków bytowych oraz jakości wód 

opadowych zgodnie z warunkami pozwoleń wodnoprawnych (z różną częstotliwością - np. wody 

kopalniane raz na dwa miesiące, ścieki bytowe – raz na pół roku);  

− Odpadów – prowadzona jest ewidencja wytwarzanych, przyjmowanych do odzysku odpadów 

oraz przekazywanych odbiorcom zewnętrznym; 

− Geologiczno-inżynierski obejmujący także przemieszczenia gruntów w sieci obserwacyjnej 350 re-

perów oraz system tachimetryczny i GPS (ciągły automatyczny monitoring przemieszczeń po-

wierzchniowych), automatyczny pomiar przemieszczeń wgłębnych a także lotniczy skaning lase-

rowy pozwalający na szybkie wykonanie modeli przestrzennych. Monitoring ten będzie rozsze-

rzany w kolejnych latach pracy Kopalni.  

Dla kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów monitoring powinien być prowadzony nadal 

na dotychczasowych zasadach oraz modyfikowany zgodnie ze szczegółowymi decyzjami administracyj-

nymi uzyskanymi w przyszłości.  

Wyniki prowadzonego monitoringu powinny być przekazywane do WIOŚ we Wrocławiu (wyniki monito-

ringu dotyczącego jakości powietrza oraz klimatu akustycznego) i ewentualnie innych organów admini-

stracji zgodnie z wymaganiami uzyskiwanych decyzji administracyjnych.  
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Rysunek 215 Mapa wybranych środków minimalizujących i dodatkowych punktów monitoringu  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład: ortofotomapa z zasobów własnych 
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22. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ODDZIAŁYWANIA 
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO 

22.1. Metody prognozowania oddziaływania na górotwór 

Ocenę wpływu kontynuacji eksploatacji złoża Turów wykonano w formie opisowej wykorzystując założe-

nia dotyczące prognozowanej skali wydobycia i postępu eksploatacji zawarte w dokumentach Kopalni od-

noszących się do planowanego zagospodarowania złoża. Dane dotyczące ilości koniecznego do wydobycia 

nadkładu oraz węgla w zależności od wariantu analizowanego przedsięwzięcia podano w Rozdziale 3.3. 

22.2. Metody prognozowania oddziaływania na wody podziemne 

22.2.1. Budowa numerycznego modelu hydrogeologicznego 

Do budowy modelu matematycznego oraz wykonania badań modelowych dla potrzeb raportu ooś wyko-

rzystano program Groundwater Vistas v. 6.74 Build 30 firmy Environmental Simulations, Inc. Jest 

on uznawany za światowy standard w zakresie przestrzennego modelowania przepływów wód podziem-

nych oraz transportu zanieczyszczeń. Bazuje on na metodzie różnic skończonych opartej o siatkę dyskre-

tyzacyjną zbudowaną z sieci prostokątów i kwadratów o dowolnej, zmiennej wielkości wynikającej ze stop-

nia uszczegółowienia obliczeń. Umożliwia on odwzorowanie ustalonych i nieustalonych warunków prze-

pływu wód podziemnych dla nieograniczonej liczby warstw. Całkowita ilość bloków biorących udział w ob-

liczeniach jest ograniczona jedynie możliwościami technicznymi komputera. Siatka dyskretyzacyjna jest 

jednakowa dla wszystkich poziomów. Program realizuje różne sposobu odwzorowania naturalnych wa-

runków przepływu wód podziemnych. Może to być odwzorowanie stricte-przestrzenne w którym cała mo-

delowana przestrzeń dzielona jest ściśle na warstwy modelowe, a powierzchnie spągu każdej z nich są jed-

nocześnie powierzchniami stropowymi warstw leżących poniżej. Wówczas każda z warstw modelu trakto-

wana jest w schemacie obliczeniowym w taki sam sposób jako warstwa wodonośna, a jej udział w kształ-

towaniu przestrzennego pola filtracji, uzależniony jest od wielkości przypisanych jej parametrów filtracyj-

nych. W odróżnieniu od tego sposobu można tworzyć model jako system quasi-przestrzenny. Wówczas 

jest on systemem warstw stanowiących poziomy wodonośne w których odtwarzane są tylko poziome skła-

dowe przepływu, rozdzielonych utworami słabo przepuszczalnymi w których odtwarzany jest proces pio-

nowego przesiąkania. Warstwom modelu przypisuje się odpowiednie wielkości współczynnika filtracji oraz 

wielkości współczynnika przesiąkania pionowego. W tym sposobie odtwarzania pola filtracji, spągi po-

szczególnych warstw modelu nie tworzą jednocześnie stropów warstw niżej ległych. Ten właśnie sposób 

został zastosowany do budowy modelu przedstawianego w niniejszym raporcie ooś. 

Model koncepcyjny 

Opisując warunki hydrogeologiczne złoża Turów używa się pojęcia „poziom wodonośny” na określenie wy-

dzielonych stref w górotworze, z których dopływają wody podziemne do systemu odwadniania. Jest to 

jednakże w tym przypadku nieuprawnione użycie tego pojęcia. Bowiem strefy te nie stanowią ciągłych 

warstw wodonośnych, którym to można by przyporządkować ograniczające ich występowanie powierzch-

nie stropowe i spągowe wraz z parametrami filtracyjnymi. Raczej stanowią one zbiorowiska soczew utwo-
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rów przepuszczalnych, o nierozpoznanym rozprzestrzenieniu i nieznanych wielkościach parametrów fil-

tracyjnych, rozmieszczonych nieregularnie wśród utworów ilastych i słabo przepuszczalnych (mułków, py-

łów, węgli brunatnych). Wielkości współczynników filtracji określane próbnymi pompowaniami bądź me-

todami laboratoryjnymi dla tych utworów są często bardzo wysokie, jednakże o przepływach wód pod-

ziemnych w takich złożonych strukturach decydować będą przede wszystkim właściwości filtracyjne grun-

tów słabo przepuszczalnych, rozdzielających soczewy utworów dobrze przepuszczalnych. Takie struktury 

są z reguły słabo zawodnione. Jest to potwierdzone bardzo małymi dopływami wód podziemnych, do prze-

cież tak dużej i głębokiej kopalni jaką jest KWB Turów. Kilkanaście m³/d dopływu to wielkość odpowiada-

jąca dopływom do kilku studni w przypadku takich kopalń jak np. Bełchatów, podczas gdy dopływ do 

wszystkich studni tworzących południową barierę zewnętrzną w KWB Turów to zaledwie 0.56 m³/min., 

przy czym większość z nich pracuje okresowo. O istnieniu osobnych struktur wodonośnych w złożu Turów 

świadczą przede wszystkim pomiary piezometryczne i interpretacja tworzonych na ich podstawie po-

wierzchni piezometrycznych. Pozwalają one na pionowy podział górotworu na oddzielnie reagujące struk-

tury wodonośne, jednakże niejednokrotnie w trakcie analizy pomiarów zwierciadła wody w piezometrach, 

zachodzi konieczność zmiany istniejącego przyporządkowania tych piezometrów poszczególnym tzw. 

„poziomom wodonośnym”, właśnie z uwagi na ich odrębne reakcje na przebieg odwadniania Kopalni (po-

mimo wyżej przedstawionych uwag, nadal w dalszej części opracowania dla uproszenia opisu, stosowane 

będzie konsekwentnie pojęcie poziom wodonośny, zgodnie z ich opisem zamieszczonym w Rozdziale 

4.3.1. 

Tak więc znane są stany hydrodynamiczne w poszczególnych wydzielonych poziomach wodonośnych, ale 

nie ma wystarczającego rozpoznania budowy geologicznej dla odtworzenia w modelu tylko utworów prze-

puszczalnych. Wobec powyższego przyjęto koncepcję budowy modelu polegającą na odtworzeniu w nim 

zgeneralizowanych poziomów wodonośnych, których powierzchnie strukturalne wyznaczone zostaną 

w oparciu o dobrze rozpoznane elementy budowy geologicznej, a więc w tym przypadku na podstawie 

powierzchni stropowych i spągowych poszczególnych pokładów węgla brunatnego oraz powierzchni spą-

gowej Niecki Żytawskiej. Tak wyznaczone poziomy wodonośne mają w modelu charakter warstw ciągłych. 

Wyjątkiem jest obszar odkrywki i jego bezpośredniego otoczenia posiadający najdokładniejsze rozpozna-

nie budowy geologicznej, dokonane na podstawie licznych otworów złożowych. Umożliwia to wydzielenie 

z dużą pewnością obszarów bezwodnych w poszczególnych poziomach wodonośnych. Sytuacja taka ist-

nieje na obszarze Rowu Rybarzowic. 

Wielkości parametrów filtracyjnych dla tak określonych poziomów wodonośnych nie są rozpoznane. Zo-

stały one wyznaczone w procesie kalibracji modelu. Kalibracja została wykonana na podstawie pomiarów 

piezometrycznych we wszystkich dostępnych piezometrach, nie tylko w tych tworzących wspólne polsko-

niemieckie i polsko-czeskie sieci monitoringu. Ogółem dostępne są dane z ponad 550 miejsc pomiaru 

zwierciadła wód podziemnych. 

Ze względu na to, iż celem badań modelowych było określenie prognozy oddziaływania planowanej kon-

tynuacji eksploatacji złoża Turów na wody podziemne w otoczeniu odkrywki, w modelu nie odtwarzano 

szczegółowych warunków odwadniania ciągle rozbudowywanego zwałowiska wewnętrznego.  

Założono, że w badaniach modelowych odtwarzane będą ustalone warunki przepływu. Wynika to za na-

stępujących cech, ujętych w modelu warunków hydrodynamicznych: 
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− Po okresie wieloletniej eksploatacji w obrębie całej Niecki Żytawskiej doszło zasadniczych zmian 

hydrodynamicznych we wszystkich poziomach wodonośnych. Położenie zwierciadła wód w po-

szczególnych poziomach wodonośnych uległo znacznemu zróżnicowaniu. Największe ich obniżenie 

obserwowane jest w trzeciorzędowych poziomach Pw, Mw i Nd. Znacznie mniejsze zmiany w poło-

żeniu zwierciadła zaistniały w poziomie Ng, a najmniejsze w poziomie czwartorzędowym (Q).  

− Różnica w położeniu zwierciadła wód w poziomie czwartorzędowym, a zwierciadłach wód w pozio-

mach: Pw, Mw i Nd jest znaczna, dochodzi do 100 m na terenie Rowu Żytawskiego (struktura na 

północ od uskoku południowego) na obszarze Niemiec i w obszarze południowego przedpola od-

krywki oraz do 80 m na terenie Czech. Świadczy to o tym, że lej depresji w czwartorzędowym po-

ziomie wodonośnym na przeważającym obszarze powstaje wyłącznie wskutek procesu przesiąka-

nia wód z tego poziomu do poziomów trzeciorzędowych, który jest obecnie niezależny od istnieją-

cej różnicy ciśnień pomiędzy tymi poziomami. Tak więc dalsze obniżanie ciśnień w głębszych pozio-

mach nie wpłynie w sposób zasadniczy na stan wód w poziomie czwartorzędowym. Wyjątkiem jest 

tu rejon lokalizacji ujęcia Uhelná, gdzie wszystkie poziomy wodonośne znajdują się we wzajemnym 

związku hydraulicznym. 

− Pomiary piezometryczne wykazują, że zwierciadło wody w poziomie czwartorzędowym na całym 

obszarze objętym modelem charakteryzuje się ustalonymi warunkami przepływu, podlegając okre-

sowym wahaniom związanym ze zmianami wielkości opadów. Oczywiście stan ustalony warunków 

hydrodynamicznych nie jest równoznaczny z brakiem obniżenia zwierciadła wody wskutek odwad-

niania KWB Turów. Takie rejony istnieją w sąsiedztwie odkrywki w obszarze Rowu Żytawskiego na 

terenie Niemiec i Polski oraz w obniżeniu Hrádka na terenie Czech. 

− Na terenie Niemiec również poziomy trzeciorzędowe wykazują na przeważającym obszarze usta-

lone warunki hydrodynamiczne. 

− Nieustalone warunki przepływów występują na południowym przedpolu odkrywki Turów na terenie 

Polski i Czech, ale dotyczą one głównie trzeciorzędowych poziomów wodonośnych Pw, Mw i Nd. 

Związane są z rozwojem eksploatacji Kopalni w kierunku południowo wschodnim.  

− Planowany rozwój eksploatacji zachodzić będzie głównie w obszarze Rowu Rybarzowic, gdzie stan 

odwodnienia poziomów trzeciorzędowych jest już tak znaczny, że zmiany spowodowane dalszym 

odwadnianiem nie mogą być duże. 

− W modelu rozwój eksploatacji odwzorowywany będzie w sposób dyskretny w czasie, w okresach 5-

cio letnich. Są to na tyle długie okresy, że zapewniają powstanie ustalonych warunków przepływu. 

− Udział wielkości dopływów z zasobów statycznych w ogólnym bilansie przepływów jest na tyle 

mały, że nie może spowodować błędu w obliczeniach wykonywanych przy pomocy modelu odtwa-

rzającego ustalone warunki przepływów. 

− Stanom ustalonym odpowiada maksymalny rozwój leja depresji, co sprawia, że przy ocenie oddzia-

ływania odwodnienia obliczenia takie pokazują stany ekstremalne. 

Przedstawione powyżej uwagi pozwalają wysnuć wniosek, że budowa modelu odtwarzającego ustalone 

warunki przepływu jest uzasadniona, a uzyskane w badaniach wyniki będą reprezentatywne i wiarygodne 

z punktu widzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne w poziomach 

czwartorzędowym i trzeciorzędowym na terenie Polski, Czech i Niemiec. 
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Granice modelu i jego dyskretyzacja 

Granice tworzonego modelu poprowadzono po konturze Niecki Żytawskiej, ponieważ jest to naturalna 

granica rozprzestrzenienia wszystkich trzeciorzędowych poziomów wodonośnych. Pokrywa utworów 

czwartorzędowych poza konturem Niecki nie wykazuje dużej miąższości, tak więc kontur ten może być 

również granicą dla poziomu czwartorzędowego. Jednakże na odcinkach, gdzie kontur Niecki Żytawskiej 

charakteryzuje się szczególnie skomplikowanym przebiegiem, poprowadzono granicę modelu w sposób 

upraszczający jego przebieg (Rysunek 216). 

Cały obszar modelu jest prostokątem o wymiarach ΔX=21.2 km, ΔY=12.4 km wyznaczonym przez nastę-

pujące współrzędne w układzie lokalnym KWB Turów: 

− Lewy dolny róg: X1 = -31200 m, Y1 = 11800 m 

− Prawy górny róg: X2 = -18800 m, Y2 = 33000 m 

Powierzchnia całkowita tak wyznaczonego obszaru wynosi 262.88 km². Podzielono go na bloki siatką kwa-

dratów o wymiarach 100×100 m, o 124 wierszach i 212 kolumnach co stanowi 131 440 bloki. Aktywna po-

wierzchnia modelu wynosi 140.6 km² i odpowiada jej 58518 aktywnych bloków obliczeniowych. Siatka dys-

kretyzacyjna jest identyczna dla wszystkich warstw modelu, jednakże zasięg warstw dla głębiej zalegają-

cych poziomów wodonośnych jest coraz mniejszy w stosunku do granicy modelu z uwagi na nieckowaty 

kształt podłoża Niecki Żytawskiej. Jest to widoczne na wszystkich rysunkach z wynikami graficznymi z mo-

delu. 

Zgodnie z przedstawioną powyżej koncepcją zbudowano pięciowarstwowy model numeryczny: 

− warstwa 1 – poziom wodonośny czwartorzędowy (Q); 

− warstwa 2 - poziom wodonośny nadkładowy górny (Ng); 

− warstwa 3 - poziom wodonośny nadkładowy dolny (Nd); 

− warstwa 4 - poziom wodonośny międzywęglowy (Mw); 

− warstwa 5 - poziom wodonośny podwęglowy (Pw). 

W celu wprowadzenia tych warstw do modelu opracowano dla nich na podstawie Bazy Danych Geologicz-

nych PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów izoliniowe mapy powierzchni strukturalnych w formacie .dgn oraz 

zbiory danych punktowych w formie plików .xls. Dodatkowo opracowano mapy zasięgów wszystkich po-

kładów węgla brunatnego oraz mapy występowania utworów bezwodnych. Przykładowy rozkład tych 

warstw w pionie w przekroju poprowadzonym wzdłuż wiersza 76 w modelu przedstawia Rysunek 217. 

Górnym ograniczeniem modelu jest powierzchnia terenu. Wprowadzono ją do budowanego modelu 

za pomocą numerycznego modelu terenu, opracowanego specjalnie dla potrzeb niniejszej pracy. Został 

on opracowany na podstawie pomiarów geodezyjnych na terenie Polski i digitalizacji izoliniowych map 

terenu w skali 1:25000 na obszarze Czech i Niemiec (Rysunek 218). 

Dolnym ograniczeniem modelu jest powierzchnia spągowa Niecki Żytawskiej. Również dla niej opraco-

wano model numeryczny, uwzględniający układ uskoków tektonicznych (Rysunek 219).  

Ten sam model i te same założenia wykorzystano do wyboru i analizy skuteczności środków ograniczają-

cych prognozowane oddziaływanie odwadniania odkrywki węgla brunatnego Turów podczas planowanej 

kontynuacji eksploatacji. 
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 Rysunek 216 Mapa dokumentacyjna modelu numerycznego złoża Turów 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 217 Przekrój pionowy przez model wzdłuż wiersza 76 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 218 Mapa powierzchni terenu w obszarze modelu 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 219 Mapa podłoża Niecki Żytawskiej z systemem uskoków tektonicznych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Parametry filtracyjne 

Zgodnie z przedstawioną wyżej koncepcją modelu rozkład wielkości współczynnika filtracji uzyskany zo-

stał w wyniku kalibracji modelu. Zgodnie z nimi wielkości współczynnika filtracji dla poszczególnych po-

ziomów są następujące: 

− poziom czwartorzędowy (Q) – k=0.05÷25.0 m/d, (Rysunek 220); 

− poziom nadkładowy górny (Ng) – k=0.01÷6.0 m/d, (Rysunek 221); 

− poziom nadkładowy dolny (Nd) – k=0.001÷1.6 m/d, (Rysunek 222); 

− poziom międzywęglowy (Mw) – k=0.001÷12.0 m/d, (Rysunek 223); 

− poziom podwęglowy (Pw) – k=0.00005÷1.6 m/d, (Rysunek 224); 

Dla utworów zwałowiska wewnętrznego wyznaczono k=0.0001 m/d. 

Wyznaczone wielkości współczynnika przesiąkania c pomiędzy poziomami wodonośnymi przedstawiają 

się następująco: 

− poziomy Q/Ng, (Rysunek 225) pokłady węgla c=3.0e-3 ÷ 4.0e-8 1/d 

    inne utwory c= 0.3 ÷ 1.0e-9 1/d; 

− poziomy Ng/Nd, (Rysunek 226) pokłady węgla   c=3.0e-3 ÷ 2.0e-7 1/d 

inne utwory c= 0.01 ÷ 3.0e-6 1/d; 

− poziomy Nd/Mw, (Rysunek 227) pokłady węgla   c=3.0e-3 ÷ 3.0e-8 l/d 

inne utwory c= 0.01 ÷ 1.0e-7 1/d; 

− poziomy Mw/Pw, (Rysunek 228) pokłady węgla c=3.0e-3 ÷ 1.0e-8 1/d 

inne utwory c= 0.04 ÷ 7.0e-7 1/d. 

Zasilanie infiltracyjne 

Rozkłady wielkości zasilania otrzymane w wyniku kalibracji modelu zawierają się w zakresie 

0.000001÷0.0008 m/d (Rysunek 228). Całkowite zasilanie modelowanego obszaru wynosiło 53 092 m³/d. 

Średni moduł zasilania dla obszaru poza odkrywką bez zwałowiska zewnętrznego wynosi 0,000395 m/d = 

4,57 l/s×km². Moduł infiltracji efektywnej pod zwałowiskiem zewnętrznym jest znacznie mniejszy – 0,2 

l/s×km². 
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Rysunek 220 Rozkład wielkości współczynnika filtracji w poziomie Q (warstwa 1) – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 221 Rozkład wielkości współczynnika filtracji w poziomie Ng (warstwa 2) – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 222 Rozkład wielkości współczynnika filtracji w poziomie Nd (warstwa 3) – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 223 Rozkład wielkości współczynnika filtracji w poziomie Mw (warstwa 4) – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 224 Rozkład wielkości współczynnika filtracji w poziomie Pw (warstwa 5) – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 225 Rozkład wielkości współczynnika przesączania między poziomami Q i Ng – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 226 Rozkład wielkości współczynnika przesączania między poziomami Ng i Nd – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 227 Rozkład wielkości współczynnika przesączania między poziomami Nd i Mw – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 228 Rozkład wielkości współczynnika przesączania między poziomami Mw i Pw – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 229 Rozkład wielkości infiltracji efektywnej – wynik kalibracji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Warunki brzegowe 

Dla poszczególnych warstw modelu przyjęto następujące warunki brzegowe: 

Warstwa 1 (poziom Q): 

− Na granicach zewnętrznych modelu przyjmowano warunek brzegowy II-go rodz. Q=0 wzdłuż odcin-

ków z brakiem zasilania z zewnątrz oraz Q=const na odcinkach, dla których występował dopływ z ze-

wnątrz modelu. Zasilanie to wyznaczano jako iloczyn powierzchni zlewni przyporządkowanej da-

nemu odcinkowi i wielkości średniego modułu zasilania infiltracyjnego. Określony w ten sposób cał-

kowity dopływ do zewnętrznych granic modelu wynosił 1825 m³/d. 

− Wzdłuż cieków i dla zbiorników wodnych (Olbersdorfer See na terenie Niemiec i Kristine na terenie 

Czech) znajdujących się wewnątrz modelowanego obszaru założono istnienie warunków brzegowych 

III-go rodzaju realizowanych za pomocą pakietu River. Położenie odpowiadającego rzekom zwiercia-

dła wód, określone zostało na podstawie map topograficznych w skali 1:10000 (www.geopor-

tal.gov.pl). Wielkości przewodności hydraulicznej przyjmowane dla koryt rzecznych zawierały się 

w granicach 200-80000 m²/d. Zróżnicowanie przewodności wynika z wyznaczających ją wielkości pa-

rametrów: parametrów geometrycznych rzek (zostały określone w wyniku pomiarów), parametrów 

filtracyjnych utworów w ich dnie. Dla zbiornika Olbersdorfer See przyjęto rzędną lustra wody na po-

ziomie 237 m n.p.m., dla zbiornika Kristina na poziomie 240 m n.p.m.  

− Dla odwzorowania w badaniach modelowych eksploatacji wód tego poziomu przez i ujęcie Uhelná, 

przyjmowano dla niego warunek brzegowy II rodzaju o wielkości odpowiadającego mu poboru wody 

Q=572 m³/d. 

− Wzdłuż konturu odkrywki przyjmowano warunek brzegowy I-go rodz. H=const o wielkościach odpo-

wiadających rzędnym drenażu tego poziomu przez skarpy odkrywki.  

− Dla studni odwadniających przyjmowano warunek brzegowy I-go rodz. H=const o wielkościach od-

powiadających rzędnym zwierciadła wody w tych studniach. 

− Między odkrywką a Nysą Łużycką uwzględniono ekran przeciwfiltracyjny wykorzystując procedurę 

Wall. 

Warstwa 2 (poziom Ng): 

− Na granicach zewnętrznych warstwy przyjmowano warunek brzegowy II-go rodz. Q=0. 

− Dla zbiornika Olbersdorfer See założono warunek brzegowy III-go rodzaju typu River przyjmując lu-

stro wody na rzędnej 237 m n.p.m. 

− Dla skarp odkrywki nacinających poziom wodonośny przyjmowano warunki brzegowe I-go rodz. 

H=const o wielkościach odpowiadających rzędnym drenażu.  

− Dla studni odwadniających przyjmowano warunek brzegowy I-go rodz. H=const o wielkościach od-

powiadających rzędnym zwierciadła wody w tych studniach. 

− W miejscach występowania uskoków zakładano istnienie warunku brzegowego typu Wall.  

Warstwy 3 (Nd), 4 (Mw) i 5 (Pw) 

− Na granicach zewnętrznych warstw przyjmowano warunek brzegowy II-go rodz. Q=0. 

− Dla skarp odkrywki nacinających poziom wodonośny przyjmowano warunki brzegowe I-go rodz. 

H=const o wielkościach odpowiadających rzędnym drenażu.  
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− Dla studni odwadniających przyjmowano warunek brzegowy I-go rodz. H=const o wielkościach od-

powiadających rzędnym zwierciadła wody w tych studniach. 

− W miejscach występowania uskoków zakładano istnienie warunku brzegowego typu Wall.  

Parametry filtracyjne dla uskoków odwzorowywanych w modelu, jak i potrzebę ich zastosowania ustalano 

w trakcie kalibracji modelu. Rozkład przestrzenny warunków brzegowych dla każdej z warstw modelu 

przedstawiony jest na mapach zwierciadeł wody otrzymanych w wyniku jego kalibracji (Rysunek 231 - Ry-

sunek 235).  

22.2.2. Kalibracja modelu 

Na zbudowanym modelu numerycznym przeprowadzono proces identyfikacji jego parametrów hydrogeo-

logicznych dokonując tzw. kalibracji modelu. W trakcie kalibracji modelu wielkości zasilania i parametry 

filtracyjne dobierane są w taki sposób, aby uzyskać możliwie najlepsze dopasowanie modelu do obserwacji 

rzeczywistych. 

Kalibrację modelu wykonano drogą kolejnych przybliżeń, tzw. metodą prób i błędów. Jej podstawą były 

pomiary zwierciadła wody w otworach obserwacyjnych wykonane w II-ej połowie 2015 r. na terenie Polski, 

Niemiec i Czech. Ogółem przeanalizowane dane z 556 punktów pomiarowych. W trakcie kalibracji kontro-

lowano jednocześnie zgodność rozkładu wysokości hydraulicznych uzyskiwanych w modelu z mapami 

zwierciadeł wód podziemnych dla poszczególnych poziomów wodonośnych przedstawionych graficznie 

w Rozdziale 4.3.1. Spośród dostępnych punktów reperowych posiadających pomierzone w 2015 r. zwier-

ciadło wód podziemnych, wyeliminowano te które usytuowane były blisko siebie i wykazywały zwierciadło 

wody na podobnym poziomie, wybierając do kalibracji punkty reprezentatywne.  

W trakcie kalibracji dopasowywano w modelu wielkości: współczynników filtracji, współczynników prze-

sączania i zasilania infiltracyjnego oraz dokonywano weryfikacji i uszczegółowienia warunków brzego-

wych. Szczególną rolę w procesie kalibracji modelu odgrywały uwzględniane w modelu uskoki tekto-

niczne. Model wykazał ich znaczącą rolę w kształtowaniu w Niecce Żytawskiej warunków przepływu wód 

podziemnych i odpowiadających im zwierciadeł wód podziemnych. Z uwagi na występujące często w są-

siadujących ze sobą piezometrach duże zróżnicowanie zmierzonych zwierciadeł wód podziemnych ko-

nieczne było uwzględnianie w modelu uskoków, których położenie obrazuje Rysunek 219. 

Podstawowymi elementami w ocenie jakości modelu, które decydowały o jego poprawności były: 

− dopasowanie obliczonego na podstawie badań modelowych zwierciadła wody w piezometrach do 

wyników ich pomiarów;  

− zgodność wyznaczonych w badaniach modelowych zwierciadeł wód podziemnych z mapami tych 

zwierciadeł opracowanych na podstawie pomiarów sporządzonych innymi sposobami; 

− Wielkości dopływów do sytemu odwadniania KWB Turów. 

Wynik kalibracji w postaci odtworzonego zwierciadła wody dla poszczególnych warstw modelu (stan 

2015 r.) zobrazowano graficznie (Rysunek 231 - Rysunek 235). Przedstawiono na nich również dokładność 

odtworzenia zwierciadła wody w tych warstwach w punktach reperowych, w postaci błędu kalibracji będą-

cego różnicą pomiędzy obserwowanym i otrzymanym w modelu poziomem zwierciadła wody. Średni błąd 

kalibracji wyniósł 2.58 m, przy odchyleniu standardowym 3.45 m.  
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Szczególną uwagę przyłożono do prawidłowego odtworzenia zwierciadła wody we wszystkich poziomach 

w obniżeniu Hrádka i w rejonie ujęcia Uhelná. Tam błędy kalibracji zawierają się w granicach 01÷0.9 m. 

Uzyskane w modelu dopasowanie obliczonego zwierciadła wody do obserwowanego w punktach repero-

wych przedstawiono również na wykresie poniżej (Rysunek 230).  

Rysunek 230 Wykres dokładności kalibracji modelu  

 
Źródło: opracowanie własne 

Porównanie map zwierciadeł wód w poszczególnych poziomach wodonośnych z uzyskanymi na podstawie 

badań modelowych, z odpowiadającymi im mapami opracowanymi na podstawie interpolacji wyników 

pomiarów w piezometrach wykazuje wysoki stopień ich podobieństwa. Lokalne różnice w przebiegu po-

szczególnych hydroizopiez wynikają z uwzględnienia w modelu uskoków tektonicznych i założonych wa-

runków brzegowych. 

Całkowite zasilanie infiltracyjne modelowanego obszaru wyniosło 52507 m³/d. Średni moduł zasilania dla 

obszaru poza odkrywką bez zwałowiska zewnętrznego wynosi więc 0.000391 m/d = 4.57 l/s×km². Stanowi 

to 24,3% średnich opadów (593 mm/rok) z 2015 r. dla 3 stacji pomiarowych: Wyszków, Sieniawa i Bogaty-

nia. Obliczony moduł zasilania infiltracyjnego jest zbliżony do jego wielkości określonych w Dokumentacji 

Hydrogeologicznej dla Kopalni z 2011 r. oraz do wielkości tego modułu wyznaczonego przez Sawickiego 

(Sawicki J., 2000) 

Obliczony w procesie kalibracji modelu dopływ wód podziemnych do odkrywki pochodzący tylko z otacza-

jącego ją obszaru wynosi 9.0 m³/min. Wielkość ta nie uwzględnia wód infiltrujących do poziomów wodo-

nośnych w obszarze odkrywki, które to zasilają również w części system drenażowy, zwłaszcza w obszarze 

zwałowiska wewnętrznego nieuwzględnionego w modelu, ale w większości wypływają w sposób niezor-

ganizowany ze skarp odkrywki. Tę wielkość w wyniku kartowania hydrogeologicznego odkrywki w 2015 

roku określono na 5.92 m³/min. (Pikuła M., 2015). 

Całkowity dopływ wód podziemnych stanowiący sumę dopływu do studni i wypływu ze skarp odkrywki 

w 2015 r. wynosił 17.74 m³/min. Biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy tym dopływem, a dopływem z obszaru 

zewnętrznego można określić średni moduł zasilania infiltracyjnego przypadający na powierzchnię od-

krywki (27.3 km²). Wynosi on 5.3 l/s×km².  
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Rysunek 231 Zwierciadło wody w poziomie wodonośnym czwartorzędowym (Q) w 2015 r. - wynik kalibracji modelu  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 232 Zwierciadło wody w poziomie wodonośnym nadkładowym górnym (Ng) w 2015 r.  - wynik kalibracji modelu  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 233 Zwierciadło wody w poziomie wodonośnym nadkładowym dolnym (Nd) w 2015 r. - wynik kalibracji modelu  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 234 Zwierciadło wody w poziomie wodonośnym międzywęglowym (Mw) w 2015 r. - wynik kalibracji modelu  

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 235 Zwierciadło wody w poziomie wodonośnym podwęglowym (Pw) w 2015 r. - wynik kalibracji modelu  

 
Źródło: opracowanie własne 
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22.2.3. Prognostyczne badania modelowe dla planowanej eksploatacji 

Zakładana obecnie eksploatacja złoża Turów, do całkowitego wyeksploatowania jego zasobów, potrwa do 

2044 r. W badaniach modelowych odwzorowano ją w sposób dyskretny, w odcinkach 5-cio letnich. 

Uwzględniono stany rozwoju odkrywki dla następujących lat: 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2044 dla wa-

riantu 1 i 2 oraz 2044 dla wariantu 3 planowanego przedsięwzięcia.  

Dla każdego z tych stanów warunki brzegowe zewnętrzne pozostały niezmienione. Zmieniane były nato-

miast warunki wewnętrzne związane z rozwojem odkrywki. Na podstawie szczegółowych map ukształto-

wania skarp odkrywki w poszczególnych stadiach jej rozbudowy za pomocą intersekcji skarp i poziomów 

roboczych z powierzchniami strukturalnymi poszczególnych poziomów wodonośnych, wyznaczano miej-

sca i rzędne ich drenażu. Przyporządkowywano im warunki brzegowe I-go rodz. H=const. Dla poziomu po-

węglowego przyjęto założenie, że raz przyjęte warunki brzegowe na spągu odkrywki pozostają czynne dla 

kolejnych kroków czasowych. Wynika to z konieczności zachowania prawidłowego odwodnienia podłoża 

pod rozwijającym się zwałowiskiem wewnętrznym. 

Ujęcie Uhelná uwzględniono w modelu z poborem wody z 2015 r., który wyniósł 572 m³/d. 

Wyniki obliczeń prognostycznych w postaci zwierciadeł wód w poszczególnych poziomach wodonośnych 

dla każdego modelowanego stanu czasowego zgeneralizowane następnie do lat 2020 - 2044, przedsta-

wiono w Rozdziale 7.  

W zestawieniu tabelarycznym poniżej (Tabela 150) przedstawiono wielkości obliczonych dopływów pod-

ziemnych do systemu odwadniającego odkrywki. Wielkości obliczone w modelu odpowiadają dopływom 

z zewnątrz odkrywki. Całkowite dopływy wymagają uwzględnienia dopływów pochodzących z infiltracji 

opadów przypadających na powierzchnię odkrywki. Wyznaczono je przyjmując średnią wartość zasilania 

infiltracyjnego określonego na podstawie kalibracji modelu. 

Tabela 150 Prognozowane wielkości dopływów podziemnych do odkrywki KWB Turów w latach 2020-2044 

Stan 

czasowy 

Dopływ do odkrywki 

z obszaru zewnętrznego 

[m³/min] 

Powierzchnia 

odkrywki 

[km²] 

Dopływ z zasilania w 

obszarze odkrywki 

[m³/min] 

Dopływ suma-

ryczny 

[m³/min] 

2020 9.10 28.28 8.99 18.09 

2025 9.07 29.37 9.34 18.41 

2030 9.06 30.45 9.68 18.74 

2035 9.16 31.03 9.87 19.03 

2040 9.44 31.03 9.87 19.31 

2044 9.44 31.03 9.87 19.31 

Źródło: opracowanie własne 

22.2.4. Wybór metody ograniczania zasięgu leja depresji 

Na potrzeby doboru skutecznej i racjonalnej metody ograniczenia zasięgu leja depresji na południowym 

przedpolu KWB Turów dokonano przeglądu dostępnych i stosowanych na rynkach polskich i zagranicz-

nych środków minimalizujących. 
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Złoża węgla brunatnego charakteryzują się z reguły wysokim zawodnieniem, zalegają one bowiem w oto-

czeniu warstw zbudowanych z utworów wodonośnych, a stosunkowo niewielka głębokość zalegania 

(do 200 m) sprzyja ich zasilaniu infiltracją opadów atmosferycznych. Sprawia to, że eksploatacji tych złóż 

musi towarzyszyć stałe ich odwodnienie. Przy czym skały znajdujące się nad złożem muszą być całkowicie 

pozbawione wody, podczas gdy warstwy wodonośne zalegające pod złożem powinny zostać odprężone, 

tzn.  panujące w nich ciśnienie hydrostatyczne powinno być w miejscu prowadzonej eksploatacji obniżone, 

co najmniej do poziomu dna odkrywki (Rysunek 236). Działanie takie powoduje, że zarówno w nadkładzie 

złoża jak i jego podłożu powstają w otoczeniu kopalń węgla brunatnego strefy obniżonego zwierciadła 

wody (leje depresji). Ich zasięg jest zróżnicowany. Warstwy o swobodnym zwierciadle wody występujące 

z reguły przy powierzchni terenu, wykazują mniejsze zasięgi lejów depresji. Wynika to z większego zróżni-

cowania budowy tych warstw w zakresie miąższości i rozprzestrzenienia oraz z większego ich zasilania 

(opady atmosferyczne, kontakty z rzekami i zbiornikami wodnymi). 

Rysunek 236 Schemat stosowanych sposobów ograniczania rozwoju leja depresji spowodowanego odwadnianiem 
kopalń odkrywkowych węgla brunatnego  

 
Źródło: Fiszer 2016 

To właśnie te leje depresji decydują o zasięgu oddziaływania odwodnienia złóż na środowisko. Polega ono 

na zubożeniu skał przypowierzchniowych w wodę, zmniejszeniu przepływów w ciekach przypowierzchnio-

wych lub ich likwidacji, osuszaniu naturalnych zbiorników wodnych i obszarów podmokłych oraz zaniku 

wody w studniach lub zmniejszeniu ich wydajności. Leje depresji w głębiej położonych naporowych war-

stwach wodonośnych mają w tym oddziaływaniu także swój udział, ponieważ intensyfikują odpływ wód 

z warstw przypowierzchniowych, w wyniku ich przesiąkania przez rozdzielające je warstwy półprzepusz-

czalne i strefy kontaktów hydraulicznych.  

Szczególnego znaczenia nabiera w tym kontekście wpływ odwadniania na podlegające ochronie cenne 

ekosystemy zależne od wody. W ich przypadku nawet niewielka depresja przekraczająca 0.5 m może do-

prowadzić do nieodwracalnych zmian. Istnieje, jednakże możliwość ich ochrony poprzez dodatkowe roz-

sączanie wód (Rysunek 236). Ich źródłem mogą być wody powierzchniowe doprowadzane z obszarów nie 

objętych wpływem odwadniania lub wody pochodzące z odwadniania złoża i kopalni. W tym przypadku 
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wymagają one odpowiedniego uzdatnienia z uwagi na wymagania chronionego ekosystemu. Wody te ce-

chuje często wysoka zawartość żelaza i siarczanów, niskie pH, a także nieodpowiednia temperatura (za ni-

ska w okresie letnim, bądź za wysoka w okresie zimowym). 

Udanym przykładem zastosowania takiego sposobu ochrony środowiska są, prowadzone od 1987 przez 

spółkę RWE Power eksploatującą złoża węgla brunatnego w Nadreńskim Zagłębiu Węgla Brunatnego 

w RFN, działania zmierzające do ochrony podmokłych terenów w parku Schwalm-Nette w dolinie rzek 

Schwalm i Nette, objętych wpływem odwadniania kopalni odkrywkowej Garzweiler (Muller C., 2009). Za-

stosowano tam rozsączanie wód za pomocą systemu zbudowanego ze studni chłonnych o średnicy 

1 m i głębokości 10-30 m oraz kanałów infiltracyjnych szerokości 1 m i około 6 m głębokości. Urządzenia 

te wypełnione są żwirem. Są one zasilane wodą pochodzącą z odwadniania kopalni Garzweiler. Jest ona 

wstępnie uzdatniana w celu usunięcia nadmiaru magnezu i żelaza i następnie siecią rurociągów doprowa-

dzana do urządzeń rozsączających. Stosowane jest również bezpośrednie wprowadzanie wód do niektó-

rych elementów sieci hydrograficznej. Efekty działania tego systemu są kontrolowane przez rozbudowany 

system monitoringu. Potwierdza on, iż udało się całkowicie wyeliminować negatywny wpływ odwadniania 

na istniejące na tym terenie środowisko przyrodnicze (Chodak M., Polak K., 2010). 

Innym sposobem ograniczającym rozprzestrzenianie się lejów depresji jest stosowanie ekranów prze-

ciwfiltracyjnych. Istotą ich działania jest stworzenie trwałej przegrody na drodze strumienia wód podziem-

nych dopływających do sytemu odwadniania kopalni. Najczęściej chroni się w ten sposób zarówno kopal-

nie przed nadmiernym napływem tych wód, jak i elementy sieci hydrograficznej przed utratą zawartych 

w nich wód powierzchniowych. Ich stosowanie zapobiega również obniżaniu zwierciadła wody na terenach 

chronionych. Ten sposób zmniejszania zasięgu leja depresji stosowany jest znacznie częściej w górnictwie 

odkrywkowym węgla brunatnego niż systemy rozsączania wód. Udanym przykładem zastosowania ta-

kiego sposobu ograniczania oddziaływania kopalni na wody podziemne jest ekran w poziomie czwartorzę-

dowym wzdłuż Nysy Łużyckiej, wybudowany dla ograniczenia dopływów z tej rzeki do KWB Turów oraz 

dla zmniejszenia oddziaływania odwadniania Kopalni na teren Republiki Federalnej Niemiec. Innym przy-

kładem może być ekran wybudowany wzdłuż wschodniego konturu kopalni węgla brunatnego 

Jänschwalde na terenie Niemiec. Chroni on kopalnię przed dopływami wód z rzeki Nysy Łużyckiej, ale za-

bezpiecza również tę rzekę przed utratą wód oraz chroni przygraniczne tereny Polski przed powstawaniem 

leja depresji w poziomie czwartorzędowym i związanym z tym oddziaływaniem na ujęcia wód podziem-

nych i warunki agrotechniczne gleb. Podobny ekran przeciwfiltracyjny wykonany był również dla zlikwido-

wanej już kopalni węgla brunatnego Berzdorf pod Görlitz. 

W przypadku budowy ekranów przeciwfiltracyjnych w warunkach odpowiadających występowaniu złóż 

węgla brunatnego stosowane są najczęściej dwie technologie: 

− iniekcja niskociśnieniowa; 

− ściany szczelinowe. 

Pierwsza z wymienionych wyżej technologii polega na wykonywaniu odwiertów i wprowadzaniu przy ich 

pomocy do górotworu odpowiednich iniektów. Taką technologią wykonany został ekran dla kopalni Turów 

wzdłuż Nysy Łużyckiej. Obecnie występuje kilka metod wprowadzania iniektu w macierzyste podłoże, 
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które dzielą się na dwie główne odmiany wykonywane z przemieszczeniem lub bez przemieszczenia grun-

tów. Każdą z nich można wykonać z użyciem innej techniki, ale do najważniejszych zaliczana jest iniekcja 

wypełniająca oraz zagęszczająca (Siata E., Mendakiewicz A., 2012). 

− Iniekcja wypełniająca (permeation grouting) polega na takim wypełnieniu przestrzeni pomiędzy 

ziarnami w gruntach, żeby nie nastąpiło naruszenie jego ciągłości. Wynikiem takiego działania jest 

znaczna redukcja przepuszczalności gruntu rodzimego i wzmocnienie jego wytrzymałości i gęsto-

ści. 

− Iniekcja zagęszczająca (compaction grouting) polega na wprowadzeniu (wtłoczeniu) względnie 

lepkiego iniektu do uszczelnianego ośrodka w celu wywołania przemieszczenia i częściowej defor-

macji. Iniekcja zagęszczająca standardowo służy do zagęszczania gruntów luźnych, co ma szcze-

gólnie miejsca w strefach silnej infiltracji wód podziemnych. 

Przesłony hydroizolacyjne typu „ściana w gruncie” tworzone są w dwóch opcjach: wgłębnego mieszania 

gruntów (Deep Soil Mixing) oraz szczeliny kopanej. Przesłony tego rodzaju posiadają szerokość od 0,3- 

2,0 m, głębokość od kilku do ok. 100 metrów. Do ich wykonawstwa stosuje się ciężki specjalistyczny sprzęt 

budowlany: 

− Technologia wgłębnego mieszania gruntów (Deep Soil Mixing albo DSM) polega na mechanicz-

nym wymieszaniu gruntu ze spoiwem, bez wydobywania gruntu. W tym celu narzędzie mieszające 

zagłębia się w grunt, równocześnie podając do spodu spoiwo. W celu homogenizacji wytworzonej 

w ten sposób przesłony wykonywane jest kilkakrotne zagłębianie się sekcji mieszającej, przy prze-

strzeganiu rygoru wynikającego z obliczeń prędkości obrotowej narzędzia mieszającego. 

− Przesłony w technologii ścian szczelinowych wykonywane są jednoetapowo z twardniejącej za-

wiesiny tiksotropowej dwuetapowo jako betonowanie mieszanki hydroizolacyjnej w zawiesinie 

bentonitowej. Przesłony w tej technologii są bardziej kosztowne niż w DSM, ale cechują się wyższą 

jednorodnością materiału i niższą wodoprzepuszczalnością. Kluczowe znaczenie w technologii 

ścian szczelinowych ma głębienie wykopu pod osłoną zawiesiny tiksotropowej, która ma zapew-

niać stateczność ścian wykopów. Zawiesina tiksotropowa powinna być sporządzona z iłów hydro-

izolacyjnych. Głębienie wykopów szczelinowych odbywa się przy użyciu specjalistycznych kopa-

rek z pionowymi chwytakami hydraulicznym, linowymi lub łańcuchowymi. Ta technologia umoż-

liwia wykonywanie ścian szczelinowych o szerokości 50-120 cm i głębokości ok. 120 m. 

Innym sposobem ograniczania zasięgu leja depresji, zwłaszcza w głębiej zalegających poziomach wodo-

nośnych jest stosowanie barier studni chłonnych. Sposób ten polega na wtłaczaniu do odwadnianego po-

ziomu wodonośnego, w pewnej odległości od urządzeń odwadniających, wód pochodzących z odwadnia-

nia (Rysunek 236). Sposób ten może być szczególnie efektywny w przypadku jego połączenia z ekranami 

przeciwfiltracyjnymi.  

Wyniki analizy modelu hydrogeologicznego rozwoju leja depresji w utworach czwartorzędowych i trzecio-

rzędowych przedstawione w Rozdziale 7 oraz wyniki analiz map zwierciadła wód podziemnych dla po-

szczególnych poziomów wodonośnych, opracowanych na podstawie pomiarów piezometrycznych wyko-

nanych w 2015 roku, wskazują, że obszar Niecki Żytawskiej objęty oddziaływaniem odwodnienia KWB Tu-

rów dzieli się na dwa główne, różniące się pod względem warunków hydrodynamicznych rejony. 
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− Rejon znajdujący się na północ od uskoku południowego i na wschód od wschodniego uskoku Bia-

łopola, w którym główną rolę w tworzeniu się leja depresji pełni poziom wodonośny podwęglowy. 

W poziomie tym osiągana jest największa depresja zwierciadła wód podziemnych, związana z naj-

większym obniżeniem spągu odkrywki w jej centrum. Tu zlokalizowane są studnie odwadniające 

ten poziom. Powstający tu lej depresji propaguje się w sposób bezpośredni na teren Niemiec w ob-

szarze tzw. Rowu Żytawskiego, a na terenie Polski obejmuje południowe przedpole odkrywki tzw. 

Rów Rybarzowic oraz jej północne i wschodnie obrzeże do granic Niecki Żytawskiej. Lej depresji 

powstający w tym rejonie może oddziaływać na pozostały obszar Niecki Żytawskiej tylko w spo-

sób pośredni wskutek przeciekania wód przez uskoki: południowy i wschodni Białopola tworzą-

cych bariery hydrauliczne. 

− Rejon znajdujący się na południe od uskoku południowego i na zachód od wschodniego uskoku 

Białopola, w którym główną rolę w tworzeniu się leja depresji pełni poziom wodonośny międzwę-

glowy. To w tym poziomie wodonośnym działają studnie odwadniające zlokalizowane po połu-

dniowej stronie uskoku południowego. Ich lokalizację przedstawiono graficznie (Rysunek 237). 

Obecnie część z nich została wyłączona z eksploatacji pełniąc rolę piezometrów. Zwierciadło wody 

podziemnej w ich rejonie osiąga minimalną rzędną ok. 147 m n.p.m. Charakteryzuje się ono nie-

wielkimi spadkami hydraulicznymi. W piezometrach zlokalizowanych po stronie Republiki Cze-

skiej w obszarze przygranicznym (CZH2a, CZH3b, CZH4a, CZH5b) oddalonych o ok. 4 km 

od studni odwadniających, rzędne zwierciadła wód podziemnych przyjmują wartości 

ok. 184 m n.p.m. Jest to jednocześnie centrum drenażu dla wyżej zalegającego poziomu wodono-

śnego nadkładowego dolnego. Sytuacja ta spowodowana jest występowaniem w tym obszarze 

kontaktów hydraulicznych pomiędzy tymi poziomami wodonośnymi, co wynika z braku w tym 

miejscu pokładu II węgla brunatnego. 

Jak wynika z analizy prognozowanego rozwoju lejów depresji, przedstawionej w Rozdziale 7, jedynym ob-

szarem poza granicami Polski w którym powstawać może lej depresji w utworach czwartorzędowych 

w okresie lat 2020-2044, jest terytorium Czech w rejonie ujęcia Uhelná. Przyczyną powstawania tam leja 

depresji jest przeciekanie wód z poziomu czwartorzędowego do poziomów trzeciorzędowych. Tak więc 

potencjalną możliwością wyeliminowania leja depresji w utworach czwartorzędowych jest ograniczenie 

leja depresji w poziomie wodonośnym międzywęglowym. Nie ma jednocześnie możliwości zlikwidowania 

studni odwadniających zlokalizowanych w tym poziomie po południowej stronie uskoku południowego. 

Stwarzałoby to zagrożenie dla istniejących tam skarp odkrywki. Jedyną możliwością jest ograniczenie do-

pływu do studni od strony południowej. Można to osiągnąć budując ekran przeciwfiltracyjny na drodze 

strumienia wód podziemnych zasilającego studnie odwadniające. Budowa geologiczna której istotnymi 

elementami są uskoki tektoniczne o charakterze blokującym: uskok południowy i uskok zachodni Biało-

pola, zbiegające się w rejonie lokalizacji studni sprawia, że rozwiązanie takie jest szczególnie korzystne. 

Mamy tu bowiem do czynienia ze zbieżnym strumieniem wód podziemnych, wymuszonym lokalizacją 

uskoków. Sprawia to, że ekran przeciwfiltracyjny może mieć niewielką długość ograniczoną uskokami, 

a jego skuteczność powinna być wysoka. Rzędne terenu wzdłuż południowej krawędzi odkrywki przyjmują 

wielkość ok. 270 m n.p.m., natomiast spąg utworów przepuszczalnych poziomu międzywęglowego znaj-

duje się na rzędnych ok. 90 m n.p.m. Sprawia to, że ekran zlokalizowany na zewnątrz odkrywki musiałby 

mieć głębokość ok. 180 m, co generowałoby wysokie koszty oraz wydłużałoby czas jego budowy. Dużo 
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korzystniejszym jest jego lokalizacja wewnątrz odkrywki. Wstępną lokalizację proponowanego ekranu 

w poziomie wodonośnym międzywęglowym przedstawiono graficznie (Rysunek 237). Możliwe jest jego 

wykonanie ze stałych półek zbocza południowego odkrywki na poziomie 190÷200 m n.p.m. dzięki czemu 

miałby on ok. 100 m głębokości, co daje większy wybór dostępnych technologii jego budowy. 

Jak zaznaczono wyżej jest to wstępna lokalizacja ekranu, jednakże z punktu widzenia miejsca jego usytu-

owania, wydaje się ona lokalizacją optymalną. Długość ekranu oraz jego głębokość należy zoptymalizować 

na dalszych etapach pracy nad jego realizacją, w tym badań geologicznych (wierceń, sondowań geofizycz-

nych) koniecznych do wykonania koncepcji technicznej a następnie projektu technicznego.  

22.2.5. Ocena skuteczności proponowanego ekranu przeciwfiltracyjnego i dobór jego 
parametrów 

W celu doprecyzowania długości zaproponowanego ekranu przeciwfiltracyjnego oraz oceny jego skutecz-

ności wykonano badania modelowe wykorzystując do nich te same uwarunkowania i oprogramowanie, 

w którym wyliczono prognozy leja depresji. Podstawowym kryterium oceny skuteczności ekranu był brak 

przyrostu depresji wywołanej docelową eksploatacją złoża Turów w czwartorzędowym poziomie wodono-

śnym, w stosunku do zwierciadła wody pomierzonego w roku 2015. Zwierciadło to było wynikiem super-

pozycji odwadniania KWB Turów i poboru wody przez ujęcie Uhelná w ilości 572 m³/d. 

W wykonanych badaniach modelowych, odtworzono dwa stany czasowe eksploatacji i odpowiadającego 

mu odwodnienia Kopalni: 2020 i 2044 rok. Dla każdego z nich wprowadzono do modelu ekran przeciwfil-

tracyjny w warstwie 4 (poziom międzywęglowy), zgodnie z wstępną lokalizacją wskazaną graficznie (Ry-

sunek 237), wykorzystując w tym celu funkcję Wall. 

Przyjęto szerokość ekranu wynoszącą około 1 m. Wielkość współczynnika filtracji dla ekranu była dopaso-

wywana metodą kolejnych prób do momentu spełnienia przyjętego kryterium oceny jego skuteczności. 

Zmianie ulegała również długość ekranu. Ostatecznie zrezygnowano z odcinka ekranu przebiegającego 

przez obszar Zrębu Białopola, ponieważ założony efekt osiągnięto przy jego długości ok. 990 mb (Rysunek 

238). Ustalona w badaniach modelowych wielkość współczynnika filtracji dla ekranu zapewniającego sku-

teczne działanie, wynosi 0.0016 m/d. Wielkość współczynnika filtracji dla utworów poziomu międzywęglo-

wego w modelu, w miejscu lokalizacji ekranu, wynosi 0.15÷12 m/d.  

Wyniki analiz modelowych po zastosowaniu ekranu przeciwfiltracyjnego przedstawiono w Rozdziale 7.5. 
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Rysunek 237 Wstępna lokalizacja proponowanego ekranu przeciwfiltracyjnego (przed wykonaniem badań modelowych)   

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 238 Ostateczna lokalizacja proponowanego ekranu przeciwfiltracyjnego – doprecyzowana w wyniku badań modelowych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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22.3. Metody prognozowania oddziaływania na jednolite części wód pod-
ziemnych 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na cele środowiskowe Ramowej Dyrektywy Wodnej jest prowa-

dzona w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środo-

wiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziem-

nych (Dz. U. 2016, poz. 85)38. Stan jednolitych części wód podziemnych jest prowadzony w oparciu o dwa 

kryteria: 

− stanu chemicznego wody JCWPd (jakość); 

− stanu ilościowego JCWPd (zasobów). 

Ocenę jakości JCWPd nr 105 wydzieloną na obszarze Polski, przeprowadzono w odniesieniu do przywoła-

nego rozporządzenia Ministra Środowiska. Oceny jednolitych części wód podziemnych na obszarze Nie-

miec i Czech przyjęto na podstawie dokumentów opracowanych w tych państwach, zgodnie z ustalonymi 

kryteriami. 

22.4. Metody prognozowania oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby 

22.4.1. Prognozowanie oddziaływania na powierzchnię ziemi, w tym gleby 

Prognozowanie oddziaływania na powierzchnię ziemi zostało wykonane w oparciu założenia dotyczące 

zagospodarowania złoża, w tym: 

− granice eksploatacji złoża i zwałowania nadkładu; 

− stan ukształtowania wyrobiska końcowego i zwałowiska wewnętrznego przygotowanego do re-

kultywacji końcowej. 

Zostały wzięte pod uwagę następujące uwarunkowania determinujące możliwości zagospodarowania 

złoża: 

− uwarunkowania formalno-prawne, w tym takie aspekty jak: 

o przebieg granic obszaru górniczego „Turoszów-Bogatynia” i terenu górniczego „Turo-

szów-Bogatynia I” obowiązujące w koncesji ważnej do dnia 30.04.2020 r., 

o aktualizacja przebiegu granic zarówno obszaru jak i terenu górniczego uwzględniająca 

wyłączenie następujących powierzchni: zrekultywowane i przekazane odpowiednim in-

stytucjom tereny leśne zwału zewnętrznego oraz tereny przyległe do wyrobiska odkryw-

kowego na północy, północnym-wschodzie, wschodzie i południowym zachodzie, gdzie 

nie planuje się w przyszłości robót górniczych oraz tam, gdzie nie przewiduje się zasięgu 

szkodliwych oddziaływań ruchu zakładu górniczego na otoczenie;  

− ograniczenia przestrzenne wynikające z:  

o położenia przy granicy państwowej z Niemcami i Czechami, 

                                                                    
38 Zgodnie z zapisami art. 566 ust. 1, art. 573 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566 ) przedmiotowe rozporządzenie zo-

stało uchylone 2 lipca 2019 r.. Ze względu na brak aktualnych regulacji w przedmiotowym zakresie w niniejszym opracowa-

niu uznano zapisy rozporządzenia za wiążące. 
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o sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej otaczających kopalnię miejscowości, 

o dotychczasowe wykorzystanie terenów przylegających do wyrobiska (np. rolnicze), 

o układu sieci drogowej, 

o układu sieci hydrograficznej terenu złoża, 

o oraz dotychczasowego zagospodarowania obszaru eksploatacji; 

− wielkość i jakość zasobów węgla; 

− zapotrzebowanie węgla przez Elektrownię Turów oraz innych odbiorców: 

o planowanie zapotrzebowania na węgiel podporządkowane jest przyjętemu wariantowi 

pracy kompleksu energetycznego Turów zakładającemu budowę nowego bloku energe-

tycznego nr 11 o mocy 460 MW oraz modernizację bloków 1-3 w Elektrowni Turów, 

o jednocześnie modernizacja Elektrowni Turów została zaplanowana w celu wykorzystania 

całości przemysłowych zasobów węgla brunatnego ze złoża Turów; 

− geologiczno-górnicze warunki prowadzenia robót wydobywczych, m.in. 

o obecność w utworach nadkładowych tzw. utworów trudnourabialnych – charakteryzują-

cych się właściwościami fizyczno-mechanicznymi znacznie utrudniającymi urabianie nad-

kładu złoża, 

o zwałowanie generalnie odbywa się na konsekwentnie nachylonym spągu w stosunku do 

kierunku postępu frontów zwałowych, co sprzyja zagrożeniom utraty stateczności najniż-

szej sypanej skarpy z przemieszczeniem w strefie spągowej; 

− zdolność wydobywcza układu technologicznego w przewidywanych geologiczno-górniczych wa-

runkach prowadzenia robót wydobywczych;  

− bezpieczeństwo geotechniczne zboczy wyrobiska odkrywkowego, zwałowiska wewnętrznego 

oraz terenów przyległych - związane są głównie z utratą stateczności skarp i zboczy wyrobiska 

odkrywkowego oraz zwałowisk nadkładu; 

− zamierzony sposób likwidacji zakładu górniczego i zagospodarowania terenów pogórniczych - wy-

robisko końcowe Kopalni Turów po zakończeniu eksploatacji złoża i odpowiednim przygotowaniu 

zostanie wypełnione wodą do rzędnej ok. 225 m n.p.m., natomiast tereny położone powyżej zo-

staną zrekultywowane w kierunku leśnym; 

− uwarunkowania ekonomiczne. 

22.4.2. Badania modelowe deformacji powierzchni terenu 

Opracowanie zawiera prognozę wartości przemieszczeń pionowych terenu położonego na południe i po-

łudniowy zachód od wyrobiska KWB Turów. Prognozę sporządzono dla dwóch zasadniczych etapów eks-

ploatacji odkrywki:  

− projektowany docelowy układ skarp odkrywki dla dwóch wariantów ich położenia: wariant 

1 i 2 (tożsamych obszarowo) oraz wariantu 3 – w 2044 r.; 

− projektowany układ skarp dla fazy likwidacji odkrywki (dwa warianty położenia: warianty 1 i 2 oraz 

wariant 3). 

Analizy przebiegu procesu deformacji powierzchni terenu będących skutkiem prowadzonej eksploatacji, 

odwodnienia górotworu i likwidacji wyrobiska zostały przeprowadzone w siedmiu przekrojach geologicz-

nych zboczy eksploatacyjnych, sporządzonych dla południowej części odkrywki (Rysunek 239). 
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Przeprowadzona prognoza pionowych przemieszczeń terenu uwzględnia następujące składowe, wywo-

łane różnymi procesami, zachodzącymi po części niezależnie w różnych przedziałach czasowych: 

a) przemieszczenia pionowe wywołane przemieszczaniem mas ziemnych w miarę prowadzenia pla-

nowanej eksploatacji i przesuwania się krawędzi odkrywki aż do osiągnięcia stanu końcowego 

bądź fazy likwidacji wyrobiska, określone zostały za pomocą metody elementów skończonych; 

b) osiadania i wzniosy terenu zachodzące w wyniku aktualnie prowadzonego odwodnienia i rozwo-

jem związanego z nim leja depresji, które określono za pomocą modelu geodezyjnego wykorzy-

stującego wyniki pomiarów wysokości wybranych reperów oraz równania teoretycznych krzy-

wych osiadań. 

Uzyskane wyniki w każdym z tych zasadniczych etapów eksploatacji stanowią superpozycję wymienio-

nych powyżej czynników. Należy tu podkreślić, iż wpływ wymienionych czynników na deformacje analizo-

wanego terenu będą miały charakter złożony, mogą one powodować zarówno osiadania jak i również 

wzniosy terenu. Wpływy te zatem mogą się wzajemnie znosić, prędkość zachodzenia tych procesów może 

być różna, a czas ich zaistnienia (zakończenia) odłożony w czasie, gdyż jest zależny również od właściwości 

reologicznych bardzo zróżnicowanych gruntów zalegających w górotworze. 

W przeprowadzonych analizach uwzględniono takie czynniki jak przerzuty mas ziemnych, trwający proces 

odwodnienie górotworu. Dodatkowo należy wskazać, iż występuje szereg zjawisk, powodujących prze-

mieszczenia pionowe, dla których brak jest metod lub możliwości prognozowania. 

Dane do analiz i obliczeń 

Przekroje i warianty obliczeniowe 

Obliczenia numeryczne przy zastosowaniu metody elementów skończonych przeprowadzono w 7-miu 

przekrojach hydrogeologicznych przechodzących przez południowe przedpole wyrobiska oraz jej zbocza 

eksploatacyjne. Lokalizację przekrojów obliczeniowych przedstawia Rysunek 239. Na potrzeby modelo-

wania sporządzone zostały przekroje numeryczne, w których zgeneralizowano budowę geologiczną wy-

stępującą w poszczególnych przekrojach hydrogeologicznych.  

Modelowanie numeryczne przemieszczeń spowodowanych planowaną eksploatacją i zwałowaniem wy-

konano dla następujących przypadków obliczeniowych uwzględniających trzy zasadnicze warianty 

ukształtowania zboczy eksploatacyjnych bądź końcowych odkrywki, w każdym przypadku kończące się 

zalaniem wyrobiska wodą i ukształtowaniem zbiornika: 

− warianty 1 i 2: projektowany docelowy układ skarp odkrywki oraz skarp zwałowych dla eksploata-

cji zakończonej w 2044 r.; 

− warianty 1 i 2: projektowany stan końcowy układu skarp odkrywki po zazwałowaniu dna i uformo-

waniu przypory, likwidacja wyrobiska; 

− wariant 3: projektowany docelowy układ skarp odkrywki oraz skarp zwałowych, eksploatacja dalej 

przesunięta na południe, zakończona w 2044 r.; 

− wariant 3: projektowany końcowy układ skarp odkrywki po zazwałowaniu dna i uformowaniu 

przypory, likwidacja wyrobiska. 
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Układ skarp odkrywki i skarp zwałowych w poszczególnych schematach obliczeniowych przyjęto jak w opi-

sie przedsięwzięcia w Rozdziale 2.4.1. Poziom wody w projektowanym zbiorniku przyjęto na rzędnej 

+225 m n.p.m. 

Parametry geotechniczne gruntów 

Dla poszczególnych wydzielonych serii geologiczno-inżynierskich wartości parametrów geotechnicznych 

przyjęte do obliczeń zestawiono w Tabela 151. Moduły ściśliwości charakteryzujące odkształcalność, 

są uzależnione od analizowanej serii geologiczno-inżynierskiej oraz wartości aktualnych naprężeń piono-

wych (głębokości zalegania warstwy). Z tego względu w poszczególnych warstwach (pokładach) wydzie-

lono podwarstwy dla kolejnych przedziałów naprężeń pionowych. W ogólności dla danej warstwy moduł 

rośnie z głębokością.  

Dla gruntów niespoistych wartości parametrów oszacowano na podstawie wyników badań tychże grun-

tów i monografii Z. Wiłuna. 

Parametry geotechniczne gruntu zwałowego zostały przyjęte szacunkowo na podstawie wykonanych ana-

liz odwrotnych, przyjęto wartości zapewniające zbieżność obliczeń numerycznych MES. 

Tabela 151. Zestawienie wartości parametrów geotechnicznych wydzielonych warstw 

l.p. warstwa 
σz γ 

M 
ν 

E Wytrz. min. Wytrz. max 

min max min max ϕ c ϕ c 

MPa kN/m³ MPa MPa - MPa MPa stop. kPa stop. kPa 

 Q - - 19,0 28,3 29,6 0,25 23,5 24,5 29,0 0 32,0 0 

1 

ZWAŁ 

0 0,0-1,0 

18,7 

42 

0,28-0,32 

33,4 

8,9 21 19 36 
2 1 1,0-1,8 49 38 

3 2 1,8-26 58 45 

4 3 
2,6-
3,4 

83 65 

5 

WIII 
(Cb3) 

a 
0,0-
0,2 

11,8 

6,2 30,3 

0,32-0,40 

2,9 14,2 

11,5 68 29,9 17,7 

6 b 
0,2-
0,4 

6,2 30,3 2,9 14,2 

7 c 
0,4-
0,6 

10,6 30,3 5,0 14,2 

8 d 
0,6-
1,0 

11,5 30,3 5,4 14,2 

9 e 1,0-1,4 12,9 30,3 6,0 14,2 

10 

Ng+Nd 

a 
0,0-
0,4 

19,5-20,5 

9,2 32 

0,37/0,25 

5,2 26,5 

8,5/ 29 57 / 0 10,9/32 90/ 0 

11 b 0,4-1,0 21,7 36 12,3 30 

12 c 1,0-1,8 59 82 33 68 

13 d 
1,8-
2,6 

92 123 52 102 

14 e 
2,6-
3,4 

130 164 73 136 

15 

WII 
(Cb2) 

a 
0,0-
0,4 

11,8 

7,3 87 

0,28-0,40 

3,4 40 

11,5 68 29,9 17,7 

16 b 0,4-1,0 8,4 87 3,9 40 

17 c 1,0-1,8 13,4 87 6,2 40 

18 d 
1,8-
2,6 

15,8 87 7,4 40 

19 e 
2,6-
3,4 

18,6 87 8,7 40 

20 Mw a 
0,0-
0,4 

19,3 17,8 97 0,37/0,26 14,8 55 6,3/ 43 50/ 0 20,9 162 
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l.p. warstwa 
σz γ 

M 
ν 

E Wytrz. min. Wytrz. max 

min max min max ϕ c ϕ c 

MPa kN/m³ MPa MPa - MPa MPa stop. kPa stop. kPa 

21 b 0,4-1,0 40 209 33 118 

22 c 1,0-1,8 83 499 69 282 

23 d 
1,8-
2,6 

123 776 102 438 

24 e 
2,6-
3,4 

230 1028 191 581 

25 f 
3,4-
4,2 

270 1315 224 743 

26 

WI (Cb1) 

a 
2,6-
3,4 

13,8 

21,5 116 

0,28-0,40 

10,0 54 

11,5 68 46 540 27 b 
3,4-
4,2 

22,8 116 10,6 54 

28 c > 4,2 22,8 116 10,6 54 

29 

Pw 

a 
2,6-
3,4 

17,9 

398 

0,32-0,37 

225 

12,0 35 18,5 132 30 b 
3,4-
4,2 

433 245 

31 c > 4,2 509 288 

32 ZW - 22,5 - 0,25 400 39 50 43 200 

33 ST - 26,5 - 0,24 2500 - - - - 

Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 239. Mapa dokumentacyjna rozwoju eksploatacji i lokalizacji przekrojów hydrogeologicznych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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22.5. Metody prognozowania oddziaływania na wody powierzchniowe 
i JCWP 

22.5.1. Opis wykonanych prac 

Przeprowadzenie kompleksowej oceny wpływu odwodnienia odkrywki PGE GiEK S.A. Turów na cieki po-

wierzchniowe przeprowadzono zgodnie w wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) i oraz prawa 

krajowego, które wskazują na elementy niezbędne do przeprowadzenia oceny stanu i potencjału ekolo-

gicznego wód powierzchniowych. 

Prace przygotowawcze polegały głównie na analizie dotychczas prowadzonych badań w rejonie KWB Tu-

rów w celu weryfikacji zakresu prac niezbędnych do wykonania przedmiotowej oceny wpływu odwodnie-

nia odkrywki na cieki powierzchniowe. Dodatkowo na podstawie wizji lokalnej przeprowadzonej na po-

czątku realizacji zadania i pracach kameralnych z mapami oraz opracowaniami zawierającymi informacje 

o wcześniejszych analizach, jak również o miejscach zrzutów wód kopalnianych wyznaczono 8 przekrojów 

pomiarowych służących do pobierania prób do analiz fizykochemicznych oraz wykonania badania stanu 

biologicznego wód powierzchniowych.  

Lokalizacja przekrojów badawczych na ciekach: 

− P0 – na Nysie Łużyckiej w km 193+480 powyżej potencjalnych oddziaływań; 

− P1 – na Nowej Biedrzychówce - przy ujściu do Nysy Łużyckiej 

− P2 – na Dopływie z wyrobiska Turoszów (Rów R-1) przy ujściu do Nysy Łużyckiej; 

− P3 – na Miedziance w km 10+730 powyżej potencjalnych oddziaływań; 

− P4 – na Jaśnicy (Śladzie) w km 3+280 powyżej potencjalnych oddziaływań; 

− P5 – na Jaśnicy (Śladzie) przy ujściu do Miedzianki; 

− P6 - na Miedziance - przy ujściu do Nysy Łużyckiej; 

− P7 – na Nysie Łużyckiej w km 184+940 poniżej ujścia Miedzianki.  

Analizy wykonane w przekroju badawczym P7 umożliwiły ocenę stanu ekologicznego naturalnej jednolitej 

części wód o typie abiotycznym 10 Nysa Łużycka od Miedzianki do Pliessnitz (PLRW60001017431), wyniki 

w przekroju P0 były podstawą do oceny silnie zmienionej części wód Nysa Łużycka od Mandau do Mie-

dzianki o typie abiotycznym 8 (PLRW60008174159), a przekroje P3, P4, P5, P6 znajdują się w obrębie silnie 

zmienionej części wód o typie abiotycznym 4 - Miedzianka od granicy Państwa do Nysy Łużyckiej 

(PLRW60004174169). W przypadku jednolitej części wód powierzchniowych wyznaczonej jako sztuczna - 

Dopływ z wyrobiska Turoszów PLRW60000174156 (przekrój P-2) oraz dla niewyznaczonej jako jednolita 

część wód powierzchniowych Nowej Biedrzychówki (przekrój P-1) klasyfikację elementów fizykochemicz-

nych przeprowadzono jak dla typu 4, do którego te cieki są najbardziej zbliżone typologicznie (Rysunek 

240). 
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Rysunek 240. Jednolite części wód powierzchniowych podlegające ocenie stanu lub potencjału ekologicznego 
wraz z  umiejscowieniem przekrojów badawczych 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych na potrzeby niniejszego opracowania została 

wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu kla-

syfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych39. 

Rozporządzenie określa sposób klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, na który 

składa się m.in.: klasyfikacja elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych 

w  oparciu o wskaźniki jakości i przy uwzględnieniu różnych typów wód powierzchniowych oraz sposób 

klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych w ciekach naturalnych, jezio-

rach, wodach przejściowych oraz przybrzeżnych oraz potencjału ekologicznego jednolitych części wód po-

wierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych. 

Podstawą określenia stanu/potencjału w opracowaniu była ocena elementów biologicznych, dla których 

elementami wspierającymi były elementy hydromorfologiczne i fizykochemiczne. 

Badania elementów biologicznych 

Badane były wszystkie elementy biologiczne wymagane do oceny typów cieków występujących w obsza-

rze badań (typ 4, 8 i 10), czyli fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe oraz ryby. Nowa Bie-

drzychówka nie stanowi jednolitej części wód, w związku z czym nie ma wyznaczonego typu. Dla sporzą-

dzenia ocen nadano jej typ 4, do którego jest najbardziej zbliżona. Dopływ z wyrobiska Turoszów (Rów 

R- 1) jest sztuczną częścią wód, której do oceny również przyporządkowano typ 4.  

Terminy badań: 

− Fitobentos i makrozoobentos były badane dwukrotnie, w okresie jesiennym (październik 2015) 

i wiosennym (maj 2016); 

− Makrofity były badane jednokrotnie - w lipcu 2016; 

− Ryby były badane jednokrotnie - w październiku 2016. 

Badania były przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi w badaniach monitoringowych metodykami: 

− Fitobentos: Picińska-Fałtynowicz J., Błachuta J., 2010: Wytyczne metodyczne do przeprowadze-

nia oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód rzek i jezior oraz potencjału ekologicznego 

sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód płynących Polski na podstawie badań fito-

bentosu. GIOŚ, Wrocław-Warszawa. 

− Makrofity: Szoszkiewicz K., Zbierska J., Jusik S., Zgoła T., Makrofitowa metoda oceny rzek. Pod-

ręcznik metodyczny do oceny i klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących w oparciu o rośliny 

wodne. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 2010. 

− Makrobezkręgowce bentosowe: Bis B. (red.), 2012: Przewodnik do oceny stanu ekologicznego 

rzek na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, GIOŚ, Warszawa. 

− Ryby: Prus P., Wiśniewolski W., Prus P. (red.), 2016: Monitoring ichtiofauny w rzekach. Przewod-

nik metodyczny. BMŚ, Warszawa. 

                                                                    
39 Zgodnie z zapisami art. 566 ust. 1, art. 573 ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2017.1566 ) przedmiotowe rozporządzenie zo-
stało uchylone 2 lipca 2019 r.. Ze względu na brak aktualnych regulacji w przedmiotowym zakresie w niniejszym opracowa-
niu uznano zapisy rozporządzenia za wiążące. 
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Klasyfikacja elementów biologicznych polegała na nadaniu każdemu badanemu elementowi jednej z pię-

ciu klas jakości wód powierzchniowych poprzez porównanie wartości wskaźnika jakości wód uzyskanych 

w wyniku badań monitoringowych z wartościami wskaźników określonymi w załącznikach 1-5 do rozpo-

rządzenia. Klasa I oznacza stan bardzo dobry (maksymalny potencjał) biologicznego wskaźnika wód, klasa 

II, III, IV i V oznacza odpowiednio stan dobry, umiarkowany, słaby i zły (dobry, umiarkowany, słaby lub zły 

potencjał) biologicznego wskaźnika wód. O wyniku oceny biologicznej decyduje ten element, któremu na-

dano najmniej korzystną klasę.  

Badania elementów fizykochemicznych 

W celu wykonania oceny elementów fizykochemicznych przeprowadzono pobór próbek wód powierzch-

niowych do analiz w wybranych 8 przekrojach badawczych w 11 seriach w dniach: 27.10.2015, 17.11.2015, 

16.12.2015, 18.01.2016, 19.02.2016, 15.03.2016, 12.04.2016, 17.05.2016, 15.06.2016, 14.07.2016, 

12.09.2016.  

We wszystkich próbach oznaczono następujące wskaźniki jakości wód: pH, temperatura, tlen rozpusz-

czony, siarczany, chlorki, żelazo, zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor ogólny, fosfor ortofosforanowy, 

azotany.  

W dniach poborów prób dokonano również pomiarów hydrometrycznych natężenia przepływu. Pomiary 

te posłużyły określeniu wielkości ładunków związków chemicznych wnoszonych przez poszczególne cieki. 

Pomiarów natężenia przepływu dokonano przy pomocy prądomierza firmy Valeport model 801 EM Flow 

Meter, metodą dwupunktową, na rurze w bród.  

Uzyskane wyniki badań elementów fizykochemicznych zostały porównane do wartości granicznych 

wskaźników jakości wód, z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-

niowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. W przypadku jednolitej części 

wód powierzchniowych wyznaczonej jako sztuczna - Dopływ z wyrobiska Turoszów (PLRW60000174156) 

oraz dla niewyznaczonej jako jednolita część wód powierzchniowych Nowej Biedrzychówki klasyfikację 

elementów fizykochemicznych przeprowadzono jak dla typu 4, do którego te cieki są najbardziej zbliżone 

typologicznie. 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych polegała na obliczeniu średniej wartości stężenia dla danego 

wskaźnika oraz jej porównanie z wartościami granicznymi określonymi w załącznikach 1-5 rozporządzenia, 

przy czym: 

− klasa I oznacza stan bardzo dobry (maksymalny potencjał); 

− klasa II oznacza stan dobry (dobry potencjał); 

− niespełnienie wymogów klasy II oznacza stan poniżej dobrego. 

W wyznaczonych przekrojach wraz z poborem prób do analiz fizykochemicznych przeprowadzono rów-

nież pomiar natężenia przepływu. 
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Badania elementów hydromorfologicznych 

Z uwagi na niedoskonałość obecnie obowiązującego sposobu oceny stanu hydromorfologicznego i trwa-

jące prace nad nową metodyką oceny w niniejszym opracowaniu zastosowano metodę opracowaną w Za-

kładzie Badań Regionalnych IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu w ramach Pilotażowych badań parametrów 

hydromorfologicznych i biologicznych Nysy Łużyckiej i jej dopływów zgodnie z wymogami RDW (Adynkiewicz-

Piragas, Błachuta 2009) prowadzonych na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu. Metodyka ta jest zgodna z wymogami normy CEN EN 14614:2004 i została przetestowana na 

ciekach różnego typu w Polsce południowo-zachodniej. Metoda ta wymaga oceny całej długości rzeki od 

źródeł do ujścia. 

Opracowana w IMGW-PIB autorska metodyka badań opiera się na wypełnieniu formularzy polowych dla 

1 kilometrowych odcinków rzeki oraz na pracach kameralnych, obejmujących analizę materiałów topogra-

ficznych, zdjęć lotniczych, ortofotomap, zdjęć wykonanych w terenie oraz materiałów archiwalnych (np. 

projekty regulacji rzek, użytkowanie wód itp.). Metodyka ta uwzględnia fizyczne i hydrologiczne charak-

terystyki cieku (12 atrybutów i 31 parametrów) w obrębie trzech stref: koryta rzecznego, strefy przybrzeż-

nej i doliny (Tabela 152).  

Tabela 152. Atrybuty i parametry oceny stanu hydromorfologicznego oznaczane dla poszczególnych stref 

Strefa Atrybut 
Liczba parame-

trów ogółem 

Liczba punktowa-

nych parametrów 

I koryto rzeczne 

geometria koryta rzecznego (G.K) 5 2 

reżim hydrologiczny (R.H) 2 1 

ciągłość cieku (C.C) 2 1 

substrat dna (S.D) 3 3 

struktura skarp (S.S) 2 2 

roślinność koryta i skarp (R.K) 7 5 

II strefa 

przybrzeżna 

geometria strefy przybrzeżnej (G.P) 1 1 

roślinność strefy przybrzeżnej (R.P) 2 2 

użytkowanie strefy przybrzeżnej (U.P) 2 1 

III dolina 

rzeczna 

kształt doliny (K.D) 1 0 

użytkowanie doliny (U.D) 2 2 

przekształcenia antropogeniczne (P.D) 2 1 

Razem 12 31 21 

Źródło: opracowanie własne 

Strefa koryta rzecznego jest najniżej położoną częścią doliny rzecznej, którą kształtuje przepływ wody 

i ruch rumowiska oraz jest równoważna z brzegiem skarpy. Strefa ta jest stale lub częściowo położona pod 

wodą, wzdłuż której przemieszcza się większość osadów rzecznych.  

Strefa przybrzeżna stanowi część terasy zalewowej i obejmuje pas brzegowy wzdłuż rzeki o szerokości 

maksymalnie do 20 m. Obszar ten zazwyczaj porośnięty jest drzewami, krzewami, trawami, bylinami oraz 

charakteryzuje się z reguły wyższą bioróżnorodnością gatunkową od ograniczającego ją koryta rzecznego 

i doliny rzecznej – jest to strefa przejściowa (ekoton).  



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

615 
Bogatynia, lipiec 2019 

Strefa doliny obejmuje tereny oddalone od koryta rzecznego, a obejmującą swym zasięgiem obszar terasy 

nadzalewowej, która w zależności od ukształtowania terenu może rozwijać się w równinę nadrzeczną lub 

jedną ewentualnie kilka teras nadzalewowych (Fotografia 25). 

Fotografia 25 Zasięg stref: koryta rzecznego, strefy przybrzeżnej, doliny rzecznej 

 

 

  
Źródło: zasoby IMGW 
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W strefie koryto rzeczne oceniono 6 atrybutów: geometria koryta, reżim hydrologiczny, ciągłość rzeki, 

substrat dna, struktura skarp, roślinność.  

− Geometria koryta pozwala na opisanie podstawowych wymiarów badanego odcinka rzeki. Dzięki 

tym wymiarom można stwierdzić na ile koryto jest uregulowane. Jest to jednocześnie jeden 

z głównych czynników regulujących funkcjonowanie systemu rzecznego. Ponadto można stwier-

dzić w jakim stopniu przekształcony jest profil podłużny i poprzeczny oraz jaka jest jego zmienność 

na badanym odcinku. Do opisu geometrii koryta rzecznego zaproponowano 5 parametrów: wy-

miary koryta, kształt profilu poprzecznego, zmienność przekroju poprzecznego, profil podłużny 

i współczynnik krętości: 

− Kształt profilu poprzecznego jest rozumiany jako dominujący charakter przekroju poprzecznego 

badanego odcinka cieku. Przekrój ten może być: naturalny, seminaturalny, uregulowany, obwało-

wany, regularny, asymetryczny. Parametr ten możemy zidentyfikować przy pomocy dostępnych 

przekroi poprzecznych cieku (podkłady mapowe, warstwy wektorowe ArcGIS) lub też za pomocą 

badań terenowych metodą wizualną (ekspercką) i przy pomocy schematów rysunków dopasowu-

jąc odpowiedni wygląd do schematu; 

Rysunek 241. Przykłady przekroju poprzecznego 

 
Źródło: opracowanie własne 

o Zmienność przekroju poprzecznego można ocenić za pomocą wskaźnika przekroju po-

przecznego inaczej współczynnika koncentracji przekroju obliczanego ze stosunku szero-

kości koryta do jego głębokości (B/h). Za pomocą tego parametru możemy ocenić czy wy-

stępuje duża zmienność profilu poprzecznego. Możemy ocenić ją również metodą eks-

percką podczas kartowania w terenie jako mała, średnia i duża; 

o Kształt profilu podłużnego jest rozumiany jako dominujący charakter przebiegu trasy 

cieku, który można odczytać z mapy (podkłady mapowe, warstwy wektorowe ArcGIS) lub 

ze zdjęć lotniczych. Trasa cieku może być: prosta, rozciągnięta, łamana, kręta, rozto-

kowa, meandrująca i anastomozująca. Dobrym wskaźnikiem informującym o stopniu krę-

tości rzeki jest współczynnik krętości, który jest wyliczany jako stosunek długości rzeki do 

długości doliny Kr = dk/dd, np. Kr = 1 to rzeka o trasie prostej, Kr = 1,01-1,05 o trasie roz-

ciągniętej/łamanej, Kr = 1,06 – 1,3 o trasie krętej i Kr>1,3 m o trasie meandrującej i anasto-

mozującej, natomiast rzeki roztokowe osiągają Kr >1,3 (Rysunek 242). 
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Rysunek 242. Przykłady profilu podłużnego 

 
Źródło: opracowanie własne 

− Reżim hydrologiczny jest oparty na ocenie typu przepływu oraz zmienności tego przepływu na ba-

danym odcinku. Jest to ocena wizualna i ekspercka. Typy nurtu powinny być ocenione na podsta-

wie wizji terenowej i oceny wizualnej (ważne szczególnie dla rzek niekontrolowanych). Do opisu 

reżimu hydrologicznego wykorzystuje się dwa parametry: typ nurtu (w rozumieniu potocznym - 

przepływu) oraz zmienność przepływu: 

o Możemy wyróżnić następujące typy nurtów: 

� niewidoczny, który może wystąpić w przypadku zabudowanych rzek i kanałów; 

� gładki, jest to powolny przepływ laminarny, nie wzburzający powierzchni wody; 

� swobodny spadek, gdy woda traci kontakt z podłożem (np. wodospady); 

� przelewowy, jest obserwowany kiedy woda przepływa nad dużymi głazami, po-

walonymi drzewami, stopniami wodnymi (typowy dla kaskad); 

� rwący, jest to przepływ stosunkowo burzliwy, ale bez piany z krótkimi falami 

o szklistych grzbietach, słyszalne jest tzw. bulgotanie, występuje na bystrzach 

i ciekach o dużych spadkach; 

� wartki, przy tym przepływie można zauważyć charakterystyczne zmarszczki 

o wysokości ok. 1 cm i przemieszczające się w dół rzeki; 

� kipiel, jest to przepływ burzliwy o spienionej wodzie z załamującymi się grzbie-

tami, występuje najczęściej na ciekach o dużych spadkach, na bystrzach i na cie-

kach o podłożu kamienistym; 

� chaotyczny, jest to przepływ kiedy występuje mieszanka kilku typów przepływu 

o szybkim nurcie; 

� brak wody w korycie - może być efektem naturalnego procesu lub nadmiernego 

poboru wody w czasie suszy, może występować naturalnie w rzekach okreso-

wych, wysychających w lecie; 

� sterowany budowlami, występuje poniżej budowli wodnych tj. jazów ruchomych, 

elektrowni wodnych; 

o Zmienność przepływu określana jest w trakcie kartowania badanego odcinka i jest 

to ocena wizualna czy występuje jeden typ nurtu czy wiele typów. W ocenie zmienność 

może być mała, średnia i duża. 
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− Ciągłość rzeki jest parametrem określającym ilość występujących barier, które utrudniają swo-

bodną migrację organizmów wodnych oraz określającym, na jakiej długości ta migracja jest ogra-

niczona. Do oceny tego atrybutu wykorzystano dwa parametry: bariery i zakres regulacji: 

o Bariery jest to parametr, który określa rodzaj bariery sztucznej lub naturalnej. Wśród ba-

rier sztucznych wyróżnia się: jazy, progi wodne, stopnie wodne, elektrownie wodne, mo-

sty, kładki, przepławki. Wśród naturalnych wyróżnia się: wodospady, naturalne kaskady, 

bystrza, powalone drzewa; 

o Zakres regulacji oznacza procent długości badanego odcinka, na którym występuje regu-

lacja lub oddziaływanie budowli piętrzącej (np. cofka). 

− Substrat dna jest to atrybut, za pomocą którego określa się materiał budujący dno rzeki. Identyfi-

kacja tego parametru pozwala na scharakteryzowanie zjawisk morfologicznych występujących 

w korycie, a także dominującego materiału tworzącego dno oraz jak często występują naturalne 

formy korytowe. Do oceny tego atrybutu wykorzystano 3 parametry: typ substratu, erozja, struk-

tury korytowe: 

o Typ substratu jest to rodzaj materiału wyścielającego koryto rzeczne. Oceniamy 

go na podstawie wizji terenowej. Substrat ten może być naturalny i sztuczny. Materiał na-

turalny tworzą: wychodnie skalne (duże powierzchnie skalne), głazy (duże fragmenty 

skalne o średnicy > 256 mm, większe od głowy), kamienie (luźny materiał o średnicy 64-

256 mm, większe od połowy pięści), kamyki (kamiennie o średnicy 16-64 mm, mniejsze 

od połowy pięści), żwir (materiał o średnicy ziaren 2-16 mm), piasek (materiał o średnicy 

ziaren 0,06-2 mm), muł (<0,06 mm), glina/ił (gdy materiał dna jest plastyczny), torf/mursz 

(jest to rzadko dominujący materiał dna, który jest podłożem organicznym powstałym 

z rozkładu materiału roślinnego, ma często strukturę włóknistą). Materiał sztuczny two-

rzą: okładziny betonowe, okładziny kamienne, narzut kamienny, pokrycia syntetyczne. 

Substrat dna może być również niewidoczny, kategorię tę należy stosować jedynie w sy-

tuacji gdy woda jest zbyt głęboka lub nazbyt turbulentna, by określić dominujący materiał 

występujący w dnie koryta; 
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Fotografia 26 Przykłady substratów dna: lewy - sztuczny, prawy - naturalny 

Źródło: zasoby IMGW 

o Erozja w korycie - istotna ocena tego parametru zależy głównie od opinia eksperta 

uwzględniająca fakt, iż wielkości erozji nie można wiązać bezpośrednio ze stopniem prze-

kształcenia cieku, gdyż może występować w ciekach przekształconych np. w wyniku od-

działywania antropogenicznego poniżej stopni wodnych – rozumiana jako niekorzystne 

zjawisko. Chodzi tu głównie o naturalną erozję w ciekach nieuregulowanych i występowa-

nie podmycia brzegów. Erozję można ocenić metodą ekspercką podczas badań tereno-

wych od: „brak”, do: „bardzo dużej”; 

o Struktury korytowe występują tylko w ciekach naturalnych lub seminaturalnych i zwią-

zane są z działalnością erozyjną rzeki np. na meandrującym odcinku, gdzie tworzą się na-

przemiennie plosa i odsypiska, łachy, wyspy. Podczas prac terenowych należy rejestro-

wać liczbę lub częstotliwość występowania struktur wodnych. Oznaczamy je jako: brak, 

mało, średnio, liczne i bardzo liczne.  

Struktura skarp obejmuje ocenę stanu umocnienia brzegów i czy ono występuje i na jakiej długości oraz 

nachylenie skarp. Do oceny tego atrybutu zastosowano dwa parametry: umocnienia brzegowe oraz na-

chylenie skarp: 

o Umocnienia brzegów - ocena tego parametru polega na określeniu w terenie z czego jest 

wykonane i czy jest naturalne czy sztuczne. Można spotkać się z następującymi rodzajami 

umocnień: okładziny betonowe, ścianki szczelne, narzut kamienny, murki oporowe, ga-

biony, płotki i faszyny, pokrycia syntetyczne, bioinżynieria;  

o Nachylenie skarp jest to parametr, który określa stopień pochylenia skarp najczęściej 

na odcinkach uregulowanych. Wyróżnia się następujące nachylenia: 1:1 – pionowe, 1:2 – 

średnie, 1:3 – nachylenie łagodne.  
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Fotografia 27 Przykłady umocnienia skarp: lewy- narzut kamienny, prawy- okładziny betonowe perforowane 

  
Źródło: zasoby IMGW 

− Roślinność jest atrybutem, który jest opisywany podczas wizji terenowej. Obejmuje on roślinność 

koryta rzecznego i skarp. Dla oceny tego atrybutu zaproponowano ocenę 7 parametrów: typy ro-

ślinności wodnej, pokrycie cieku roślinnością wodną, różnorodność gatunkowa roślinności wod-

nej, roślinność skarp, różnorodność gatunkowa skarp, zacienienie koryta, roboty konserwacyjne: 

o Typy roślinności wodnej w korycie opisywane są dla badanego odcinka rzeki podczas kar-

towania. Typy roślinności są klasyfikowane do poszczególnych kategorii na podstawie ich 

stanu w momencie badania. Identyfikacja typów roślinności ma na celu dostarczenie in-

formacji na temat istniejącego zróżnicowania siedliskowego, które roślinność koryta mo-

głaby zapewnić organizmom bezkręgowym i innym zwierzętom. Aby dany typ został za-

kwalifikowany jako występujący, musi pokrywać > 1 % powierzchni badanego odcinka. 

Wśród typów roślinności wodnej możemy wyróżnić: 

� brak roślinności, jeśli pokrywają badaną powierzchnię poniżej 1% lub całkowity 

brak; 

� wynurzone - są to rośliny tworzące przybrzeżne szuwary, np. trzcina pospolita, 

pałka szerokolistna, oczeret jeziorny, tatarak, manna mielec; 

� rośliny zakorzenione lub zakotwiczone wyrostkami pędów w podłożu, tworzące 

bentos, wśród nich wyróżniamy rośliny o liściach pływających np. grążel żółty, 

grzybień biały, rdestnica pływająca; rośliny zanurzone pod powierzchnią wody 

(kwiaty mogą być nad wodą) np. moczarka kanadyjska, rdestnica kędzierzawa, 

wywłócznik, rogatek, włosienicznik pędzelkowaty; 

� swobodnie pływające - są to rośliny unoszące się na powierzchni wody lub w toni 

wodnej np. rzęsa drobna, żabiściek pływający, salwinia pływająca, rzęsa trójrow-

kowa; 

o Pokrycie cieku roślinnością wodną stanowi procentowy udział roślinności w korycie w sto-

sunku do powierzchni badanego odcinka rzeki. Pokrycie może być oznaczone jako brak 

lub < 5%, 5-10 %, 11-20 %, 21-30 %, > 30 %; 

o Różnorodność gatunkowa roślinności wodnej i skarp oznaczana jest na podstawie przy-

bliżonej liczby gatunków i opisywana jako: brak, mała (2-3), średnia (3-4), duża (5-6), bar-

dzo duża (> 6); 
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o Roślinność skarp jest związana z oceną typów roślinności, które przyczyniają się do 

ukształtowania struktury pionowej brzegu. Ocenę tego parametru należy przeprowadzić 

w terenie lub w oparciu o wcześniej przeprowadzone inwentaryzacje. Wyróżniamy nastę-

pujące typy roślinności skarp: trawiasta, ruderalna, szuwarowa, zadrzewienia i zakrzacze-

nia i wyznaczamy jej zasięg podając procent długości badanego odcinka; 

o Zacienie koryta przez korony drzew, które wpływa na zróżnicowanie warunków dla byto-

wania ryb i innych organizmów wodnych. Jest to obszar bezpośredniego cienia rzucanego 

pionowo na powierzchnię wody przez sklepienie z koron drzew. Parametr ten oceniać 

można podczas wizji terenowej za pomocą oszacowania powierzchni zacienionej bada-

nego odcinka w % w następującej skali: brak, 5 - 30%, 31 - 50%, 51 - 70%, 71 – 100%; 

o Roboty konserwacyjne ocena tego parametru wiąże się z faktem, czy są prowadzone 

prace typu: odmulanie, wykaszanie roślinności wodnej i skarp.  

W strefie przybrzeżnej oceniono następujące 3 atrybuty: geometria strefy przybrzeżnej, roślinność i użyt-

kowanie strefy przybrzeżnej. 

− Geometria strefy przybrzeżnej dotyczy głównie szerokości tej strefy, która może być oceniona pod-

czas inwentaryzacji terenowej jako: brak, 1-5 m, 5-10 m 10-20 m, > 20 m.  

− Roślinność strefy przybrzeżnej jest opisywana w trakcie inwentaryzacji terenowej. Do oceny tego 

atrybutu wykorzystano dwa parametry: struktura roślinności i procentowy udział zadrzewienia na 

badanym odcinku rzeki: 

o Struktura roślinności jest ocenia na podstawie typów struktury roślinności odzwierciedla-

jących kompleksowość struktury wytwarzanej przez poszczególne grupy roślin. Struktura 

roślinności oceniana jest następująco:  

� brak roślinności, jeżeli występuje w przeważającej mierze niepokryta roślinnością 

powierzchnia, występuje najczęściej na powierzchni sztucznego materiału budu-

jącego brzeg (np. beton); 

� jednolita - występuje wówczas, gdy dominuje jeden typ roślinności (np. trawa, 

pokrzywa) oraz brak krzewów i drzew; 

� prosta - występują wówczas przynajmniej 2-3 typy roślinności oraz pojedyncze 

krzewy i drzewa; może również obejmować tereny zadrzewione, ale o ubogim 

podszycie roślin zielnych (np. bór sosnowy); jeśli drzewa i krzewy nie występują 

to musza wystąpić co najmniej 2 rodzaje roślinności zielnej; 

� złożona - występuje wówczas, gdy występują co najmniej cztery typy roślinności, 

w tym wymagane jest występowanie drzew i krzewów; 

o Udział zadrzewienia oceniany jest podczas inwentaryzacji terenowej i określany jako pro-

cent powierzchni badanego odcinka. Ocena jest następująca: brak 10-20 %, 20-40 %, 40-

60 %, > 60 %.  

− Użytkowanie strefy przybrzeżnej ocena tego atrybutu związana jest z zagospodarowaniem tego 

obszaru. Oceniana jest za pomocą dwóch parametrów: rodzaj użytkowania oraz roboty konser-

wacyjne: 
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o Rodzaj użytkowania - oceny tego parametru można dokonać na podstawie zdjęć wyko-

nanych w terenie oraz przy pracach kameralnych na mapach topograficznych, ortofoto-

mapie i zdjęciach lotniczych. W ocenie zaznacza się procentowy udział poszczególnych 

typów użytkowania w następujących przedziałach < 20 %, 20-40 %, 40-60 %,  

60-80 %, > 80 %. Procent powierzchni określa się dla następujących rodzajów użytkowa-

nia: grunty orne, łąki, pastwiska, nieużytki, wodne nieużytki, lasy, ogródki działkowe, 

sady, parki, tereny zurbanizowane.   

W strefie doliny rzecznej obrębie wyróżniono trzy atrybuty: kształt doliny, użytkowanie i przekształcenia 

antropogeniczne. 

− Kształt doliny jest to efekt w postaci ukształtowania terenu, który uzależniony jest od kilku ele-

mentów m.in. procesów geomorfologicznych, którym poddawana była dolina, materiału, z któ-

rego zbudowana jest dolina. Nadmienić można, iż kształt doliny zmienia się na poszczególnych 

odcinkach. Do oceny tego atrybutu zaproponowano jeden parametr tj. typ doliny: 

o Typ doliny parametr ten ocenia się na podstawie map i zdjęć lotniczych oraz wizji tereno-

wej. Na podstawie oceny wizualnej dolinę można zakwalifikować do jednego z typów: 

� dolina wcisowa płytka – charakteryzuje się zboczami doliny w kształcie litery „V” 

o przeciętnym nachyleniu < 30º od najniższego punktu doliny do jej szczytu (lub 

linii horyzontu); powstała w wyniku równoczesnej erozji rzecznej i stokowej; brak 

płaskiego dna doliny; 

� dolina wcisowa głęboka - charakteryzuje się zboczami doliny w kształcie litery 

„V” o przeciętnym nachyleniu ≥ 30-80º od najniższego punktu doliny do jej 

szczytu (lub linii horyzontu); powstała w wyniku równoczesnej erozji rzecznej 

i stokowej; brak płaskiego dna doliny; 

� dolina przełomową – wysokie strome zbocza doliny o przeciętnym nachyleniu 

> 80º, skaliste dno doliny zwykle wąskie i płaskie; powstała w wyniku znacząco 

nasilonej erozji rzecznej; 

� dolina nieckowata – łagodnie ukształtowane zbocza oraz płaskie dno doliny, do-

lina tego typu w profilu poprzecznym cechuje się brakiem wyraźnego załomu 

między zboczem a dnem; 

� dolina asymetryczna – zbocza doliny w profilu poprzecznym wyraźnie różnią się 

stromością lub ewentualnie wysokością; 

� dolina U-kształtna – wyraźnie strome zbocza oraz płaskie dno doliny, charakte-

rystyczna dla obszarów polodowcowych w górach;  

� dolina płaskodenna – charakteryzuje się szerokim płaskim dnem, w którego skład 

wchodzi zazwyczaj łożysko rzeki oraz terasa nadzalewowa; obserwuje się wy-

raźny załom pomiędzy stromymi zboczami doliny a jej dnem; charakterystyczna 

dla obszarów polodowcowych na nizinach; 
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� dolina o niewidocznych zboczach doliny – brak wyraźnych zboczy doliny w za-

sięgu linii horyzontu. 

− Użytkowanie doliny zawiera w sobie ogólny opis struktury użytkowania poprzez określenie para-

metru w postaci sprecyzowania rodzaju użytków (w tym wypadku także część informacji można 

pozyskać analizując mapy, zdjęcia lotnicze, Corine Land Cover). Naturalna dolina rzeczna na ob-

szarach nizinnych i wyżynnych powinna charakteryzować się porośnięciem przez zarośla i lasy łę-

gowe, stąd występowanie drzew, podrostów i krzewów w różnych stadiach rozwoju może być 

wskazówką przemawiającą za naturalnością tej strefy. Jednakże w większości przypadków ze 

względu na urodzajność gleb położonych w dolinie cieku mamy do czynienia ze zmianą użytko-

wania. Użytkowanie doliny możemy wyznaczyć za pomocą dwóch parametrów: rodzaj użytkowa-

nia oraz udział obszarów chronionych: 

o Rodzaj użytkowania jest parametrem określającym procentowy udział w skali: < 20 %, 20-

40 %, 40-60 %, 60-80 %, > 80 % różnych sposobów użytkowania, tak jak w przypadku 

strefy przybrzeżnej: grunty orne, łąki kośne, pastwiska, nieużytki, tereny podmokłe, lasy, 

ogródki działkowe, parki, sady, tereny zurbanizowane.  

o Udział obszarów chronionych dotyczy inwentaryzacji typu obszaru chronionego np. Na-

tura 2000, park narodowy, park krajobrazowy, rezerwaty przyrody itp.; należy podać pro-

cent powierzchni obszaru chronionego, jaki zajmuje w badanym odcinku rzeki.  

− Przekształcenia antropogeniczne w dolinie obejmuje opis i inwentaryzację różnego rodzaju prze-

kształceń spowodowanych przeciwpowodziową działalnością człowieka. Do oceny tego atrybutu 

wykorzystano następujące parametry: rodzaje przekształceń i stopień oddziaływania przekształ-

ceń: 

o Rodzaje przekształceń można zinwentaryzować na podkładach mapowych oraz zdjęciach 

lotniczych i ortofotomapie oraz podczas wizji terenowej. Wśród przekształceń antropo-

genicznych w dolinie można zinwentaryzować:  

� śluzy wałowe (śluzy powodziowe) – budowle hydrotechniczne, które są otwie-

rane w przypadku zagrożenia powodziowego, w celu skierowania fali powodzio-

wej na polder; 

� nasypy i groble – budowle ziemne, których niweleta znajduje się powyżej po-

wierzchni terenu, przy czym groble są wałami ziemnymi utrzymującymi wodę 

w sztucznym zbiorniku (np. stawie) lub chroniący przyległy teren przed wyle-

wami rzeki;  

� wały przeciwpowodziowe - sztuczne usypisko w kształcie pryzmy o przekroju po-

przecznym trapezu; wznoszone wzdłuż rzeki w pewnym oddaleniu od jej koryta, 

które otaczając tereny zalewowe wzdłuż rzeki (międzywale) tworzy większe ko-

ryto (a w praktyce czasami także pewien rezerwuar) dla przewidywanych wód 

powodziowych, przeciwdziałając jednocześnie rozlaniu się tych wód na chro-



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

624 
Bogatynia, lipiec 2019 

nione w ten sposób tereny sąsiednie; zazwyczaj ma znaczną długość, odpowied-

nio do ukształtowania doliny i chronionych przed zalaniem terenów zagospoda-

rowanych; 

� mury oporowe – samodzielne budowle w postaci ściany, wykonane z betonu, ce-

gieł, pustaków, kamieni, gabionów lub bloków betonowych ułożonych na zapra-

wie lub na sucho; pionowy element konstrukcyjny w postaci podłużnego filara 

przyściennego, o ukośnie ściętym lub uskokowym boku zewnętrznym, służący 

do zabezpieczenia, wzmocnienia skarpy, nabrzeża lub wolno stojącego muru, 

gdyż mur oporowy przenosi napór zabezpieczanego obiektu budowli na podłoże; 

� zabudowa miejsko-wiejska – jest to powierzchnia zajęta przez budynki miesz-

kalne, drogi, kolej, zakłady przemysłowe;  

o Stopień oddziaływania przekształceń jest to parametr, który pozwala ocenić w jakim 

stopniu ww. przekształcenia oddziałują na dolinę rzeczną. Ocena jest następująca, brak 

(< 5 %), mały (6-20 %), średni (21-40 %), duży (41-60 %), bardzo duży (> 60 %).   

W ramach prac kameralnych, po zebraniu wszystkich informacji w terenie, analizie protokołów tereno-

wych z wykorzystaniem map topograficznych, ortofotomap i zdjęć lotniczych opracowano formularze 

ocen. Ponieważ ocena stanu hydromorfologicznego powinna odpowiadać klasyfikacji zawartej w RDW, 

stąd przyjęto następujący podział (Tabela 153):  

− Klasa I stan bardzo dobry > 90 pkt 

− Klasa II stan dobry 89-75 pkt 

− Klasa III stan umiarkowany 74 – 60 pkt 

− Klasa IV stan słaby 59 – 45 pkt 

− Klasa V stan zły < 44 pkt 

Dodatkowo Tabela 153 zawiera zakresy punktowe trzech ocenianych stref dla poszczególnych klas. Anali-

zując opracowany protokół i stworzony formularz ocen, można zauważyć, iż decydujący wpływ na suma-

ryczną ocenę hydromorfologiczną ma strefa I czyli koryto rzeczne. Punkty, przyznawane za elementy do-

tyczące tej strefy mogą stanowić około 67 % w ocenie końcowej, strefa II (strefa przybrzeżna) to udział 

20 %, zaś ostatnia strefa III (dolina) to 14 % oceny końcowej. Tak więc prowadzanie zmian i działań o cha-

rakterze rewitalizacyjnym i renaturacyjnym w obrębie strefy koryta rzecznego najszybciej wpłynie na po-

prawę oceny stanu hydromorfologicznego. Warunki hydromorfologiczne oddziałują bezpośrednio i po-

średnio na fizyczne i chemiczne właściwości powierzchniowych wód płynących, a poprzez to mają one 

wpływ na jakość wód oraz zasiedlenie przez organizmy żywe. Zróżnicowanie ukształtowania brzegów czy 

dna daje dużą różnorodność typów siedlisk i przestrzeni życiowej dla organizmów o odmiennych wyma-

ganiach życiowych. Zatem każdy z elementów wpływa na wskaźnik jakości ekologicznej, przy czym stan 

ekologiczny cieku determinowany jest przez element najsłabszy. Stąd w tabeli zawarto także zakresy war-

tości wskaźnika jakości ekologicznej (WJE), który jest ilorazem obserwowanej wartości parametru do war-

tości oczekiwanej (referencyjnej, maksymalnej). Jego wartość może przyjmować wartości od 0 do 1, przy 

czym wartość zbliżona do jedności odpowiada warunkom referencyjnym. Na podstawie wyników wartości 

WJE prześledzono skalę przeobrażeń analizowanych dolin rzecznych w poszczególnych JCWP. 
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Tabela 153. Skala punktowa oraz WJE dla poszczególnych klas stanu hydromorfologicznego 

Klasa stanu hydromorfologicz-

nego 

I 

bardzo dobry 

II 

dobry 

III 

umiarkowany 

IV 

słaby 

V 

zły 

Strefa koryto rzeczne 57-70 45-56 29-44 15-28 >15 

Strefa przybrzeżna 18-20 15-17 9-14 5-8 >5 

Dolina cieku 13-15 10-12 7-9 4-6 >4 

Sumaryczny stan hydromorfo-

logiczny 
>90 75-89 60-74 45-59 <44 

WJE > 0,86 0,71-0,85 0,57-0,70 0,43-0,56 <0,43 

Stopień przeobrażenia bardzo mały mały średni duży bardzo duży 

Źródło: opracowanie własne 

22.5.2. Metodyka prognozowania oddziaływania na stan jakości wód 

Na podstawie analizy wyników badań w zakresie opisanym w powyższych rozdziałach dokonano identyfi-

kacji presji oddziałujących na cieki położone w rejonie kopalni. Zidentyfikowano następujące presje i ich 

czynniki wpływające na badane elementy biologiczne – fitobentos, makrofity, makrozoobentos i ryby: 

− Odwodnienie odkrywki (w sposób bezpośredni związane z działalnością kopalni) i związane z nim 

zmiany takich parametrów fizykochemicznych jak: tlen rozpuszczony, przewodność, siarczan 

i chlorki, zawiesiny łącznie, substancje biogenne, zmienność przepływów; 

− Zmiany mofologii cieków (w sposób pośredni związane z działalnością kopalni lub niezwiązane 

z kopalnią), w szczególności oceniono regulacje koryt. 

Ocenę oddziaływań presji zidentyfikowanych w ciekach (Tabela 154) będących pod wpływem wód pocho-

dzących z odwodnienia odkrywki przeprowadzono w pięciostopniowej skali, gdzie kolejne stopnie ozna-

czają: 

-2 – znaczące oddziaływania negatywne; 

-1 – oddziaływania negatywne; 

0 – brak oddziaływań lub oddziaływania nieistotne; 

+1 – oddziaływania pozytywne; 

+2 – znaczące oddziaływania pozytywne. 

Tabela 154. Zidentyfikowane w ciekach będących pod wpływem wód pochodzących z odwodnienia odkrywki presje 
i ich znaczenia dla poszczególnych elementów biologicznych 

Presja Czynnik 
Element biologiczny 

FB MF MZB R 

Odwodnienie 

odkrywki 

(bezpośred-

nie) 

Tlen rozpuszczony 0 0 0 0 

Przewodność -1 0 -1 0 

Aniony: siarczany i chlorki 0 0 0 0 

Zawiesiny w Nysie Łużyckiej 0 0 0 0 

Zawiesiny w Miedziance -1 0 -1 0 

Zawiesiny w Dopływie z wyrobiska Turoszów i w Ja-

śnicy 

-1 -2 -2 0 

Zawiesiny w Nowej Biedrzychówce 0 0 0 0 

Zawiesiny łącznie 0 0 -1 0 

Substancje biogenne +2 +2 0 0 
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Presja Czynnik 
Element biologiczny 

FB MF MZB R 

Zmienność przepływów w Nysie Łużyckiej i Miedziance 0 0 0 0 

Zmienność przepływów w bezpośrednich odbiornikach -1 -2 -2 0 

Zmienność przepływów łącznie 0 -1 -1 0 

Podsumowanie oddziaływań czynników presji bezpośrednich +1 +1 -3 0 

Morfologia 

(pośrednie 

lub nieza-

leżne) 

Regulacje koryt 0 -2 -2 -2 

Objaśnienia: FB – fitobentos; MF – makrofity; MZB – makrozoobentos; R – ryby 
Źródło: opracowanie własne 

W związku z tym, że w przypadku kontynuacji wydobycia węgla przewiduje się, że jakość wód kopalniach 

odprowadzanych do cieków nie ulegnie zmianie, to do prognozowania przyszłego oddziaływania odwod-

nienia odkrywki może przyjąć wyniki oceny stanu aktualnego. 

22.6. Metodyka obliczenia śladu węglowego 

22.6.1. Informacje wstępne 

Ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych, związana bezpośredniego lub pośrednio z danym 

przedsięwzięciem. Ślad węglowy obejmuje emisje gazów cieplarnianych (szklarniowych), takich jak dwu-

tlenku węgla (CO2), metanu (CH4), podtlenku azotu (N2O) oraz fluorowęglowodór (HFC), które są wyra-

żone w ekwiwalencie dwutlenku węgla (CO2e). Zastosowanie ekwiwalentu pozwala porównać emisje róż-

nych gazów na wspólnej skali. 

Powszechnie stosowany standard GHG Protocol40 wyróżnia trzy kategorie źródeł emisji (tzw. zakresy): 

− emisje bezpośrednie związane wprost z działalnością operacyjną, od źródeł będących własnością 

lub pod kontrolą operacyjną jednostki, 

− emisje pośrednie związane z dostawami energii elektrycznej, cieplnej itp. 

− emisje pośrednie związane z logistyką i łańcuchem dostaw. 

W oparciu o powyższe oraz zgodnie z przykładami zaprezentowanymi w „The Greenhouse Gas Protocol”41 

zaproponowano 3 źródła emisji dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Szczegóły przedstawia Rysunek 

243. 

                                                                    
40 http://www.ghgprotocol.org  
41 „The Greenhouse Gas Protocol” A Corporate Accounting and Reporting Standard, World Resources Institute 
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Rysunek 243 Schemat źródeł emisji CO2 przedmiotowego projektu 

 

Źródło: opracowanie własne 

Obliczenie wielkości emisji CO2 obydwa się dla etapu realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia. 

Ślad węglowy został obliczony w 2 krokach, które graficznie przedstawia Rysunek 244. 

Rysunek 244 Schemat metodologii obliczanie emisji CO2 dla przedmiotowego projektu 

Cykl życia 
projektu 

Obliczenia emisji na podstawie 
danych z lat: 

Przygotowanie, realizacja/eksploatacja Likwidacja 

Lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 … 2044 2045 2046 2047 2048 …*42 

Krok 1 krok  2 krok 

Źródło: opracowanie własne 

W kroku 1 oszacowano wielkości historycznych emisji z lat 2013-2018, które następnie przyjęto jako pod-

stawę do określenia prognozy emisji w kolejnych latach. Wielkość prognozowanej emisji zostanie obli-

czona niezależnie dla każdego ze zidentyfikowanych jej źródeł, zgodnie z poniższym wzorem: 

EmCO2 = Z · WE 

gdzie: 

EmCO2 – wielkość emisji CO2 [Mg]  

Z – zużycie energii, paliwa, [MWh], [GJ], [l] itd.  

WE – wskaźnik emisji CO2 [Mg CO2/l], [Mg CO2/WMh], [Mg CO2/GJ] itd. 

                                                                    
42 Etap likwidacji w różnych rozpatrywanych wariantach posiada różne ramy czasowe (3-12 lat), więc zrezy-
gnowano z prezentacji jego harmonogramu.. 

Emisje bezpośrednie

•transport
•emisje niezorganizowane

Emisje pośrednie

•zakup energii elektrycznej
•zakup energii cieplnej

Emisje pośrednie

•dojazdy do pracy
•podróże służbowe

G
azy C

iep
larniane 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko (wersja ujednolicona) 

628 
Bogatynia, lipiec 2019 

Obliczone wielkości wyrażone w ekwiwalencie CO2e, zostaną odniesione do ilości wydobytego węgla oraz 

sumarycznej objętości nadkładu i węgla. Przełoży się to na pozyskanie wskaźników, pozwalających zapro-

gnozować wielkość emisji w przyszłości na podstawie planów wydobycia.  

W kroku 2 oszacowano prognozowane wielkości emisji z etapów (faz): przygotowania, realizacji/eksploa-

tacji oraz likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Emisja dla przygotowania i likwidacji przedsięwzięcia 

szacowana będzie na postawie powyższego wzoru. 

Natomiast obliczenia wielkości emisji dla etapu realizacji/eksploatacji inwestycji odbędą się z wykorzysta-

niem wskaźników oszacowanych w pierwszym kroku. Ponieważ wskaźniki oszacowane w ramach kroku 

1 zawierają wartości z wszystkich 3 źródeł (Rysunek 243), automatycznie wielkości oszacowane w kroku 

2, posiadają składowe emisji z wszystkich 3 źródeł. 

Wszystkie powyższe elementy uwzględniono w każdym z rozpatrywanych wariantów planowanego 

przedsięwzięcia. 

22.6.2. Metodyka obliczenia śladu węglowego dla Kroku 1 w latach 2013-2018 

Emisje bezpośrednie 

W ramach emisji bezpośrednich oszacowano wielkości wynikające z działalności operacyjnej, związane ze 

sprzętem górniczym i transportem węgla. Wielkości przekazane przez Inwestora, obejmują dane doty-

czące zużycia paliw (olej napędowy, benzyna) w latach 2013-2018.  

W ramach emisji bezpośrednich oszacowano również emisje niezorganizowane metanu, zgromadzonego 

w pokładach węgla brunatnego. Zasoby metanu KWB Turów zostały przyjęte na podstawie publikacji43 

z 2007 r. Emisja metanu do atmosfery, została oszacowana w ilości proporcjonalnej do wydobycia węgla. 

Ekwiwalent 1 Mg metanu odpowiada44 25 Mg dwutlenku węgla. 

Emisje pośrednie wynikające z dostaw energii 

W ramach emisji pośredniej oszacowano emisję wynikającą z dostaw energii. Zarówno energii elektryczna 

jak i energia cieplna pozyskiwane są z Elektrowni Turów. Dane odnośnie zużycia energii elektrycznej 

[MWh] i cieplnej [GJ] za lata 2013-2017, przekazane zostały przez inwestora wraz z informacją odnośnie 

wskaźników emisji jednostkowej CO2 (Mg CO2/MWh oraz Mg CO2/GJ). Wskaźniki te przekazane zostały 

przez Elektrownię Turów. 

Tabela 155 Wskaźniki emisji CO2 związane z produkcją energii elektrycznej i energii cieplnej w ramach emisji po-
średniej 

Rok 

Wskaźnik emisji CO2 

z produkcji energii elektrycznej 

[Mg CO2/MWh] 

Wskaźnik emisji CO2 

z produkcji energii cieplnej 

[MgCO2/GJ] 

2013 0,941 0,261 

2014 0,920 0,256 

2015 0,904 0,251 

                                                                    
43 Macuda J., Zawisza L, 2007, Występowanie metanu w pokładach węgla brunatnego, Górnictwo i Geoinży-
nieria nr 31, Zeszyt 2 
44 https://climatechangeconnection.org/emissions/co2-equivalents/  
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Rok 

Wskaźnik emisji CO2 

z produkcji energii elektrycznej 

[Mg CO2/MWh] 

Wskaźnik emisji CO2 

z produkcji energii cieplnej 

[MgCO2/GJ] 

2016 0,927 0,257 

2017 0,919 0,255 

2018 0,927 0,257 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Elektrownie Turów 

Emisje pośrednie związane z dojazdami 

W emisji pośrednich, oszacowano źródła emisji związane z podróżami służbowymi, do obliczeń których 

posłużyły dane dotyczące ilości paliw (olej napędowy, benzyna) zużytych w latach 2013-2017 na podróże 

służbowe.  

W ramach emisji pośrednich, oszacowano również emisje związane z dojazdami praca-dom-praca. Do-

jazdy takie podzielone zostały w zależności od rodzaju transportu: zbiorowy i indywidualny – rozkład ilości 

pracowników w latach 2013-2018 korzystających z poszczególnych rodzajów transportu przedstawia Ry-

sunek 245. 

Rysunek 245 Liczba pracowników KWB Turów w podziale na poszczególne rodzaje transportu 

 
Źródło: opracowanie własne  

Widoczny jest spadek liczby pracowników oraz liczby korzystających z transportu zbiorowego, na rzecz 

transportu indywidualnego. Dojazdy praca-dom-praca transportem zbiorowym, prowadzone są z wyko-

rzystaniem pracowniczych linii autobusowych, których przebieg przedstawia rysunek poniżej. Są to dedy-

kowane linie, obsługujące tylko pracowników dojeżdżających do Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Prze-

jazdy są organizowane na poszczególne zmiany, w obydwu kierunkach dom-praca i praca-dom. W oparciu 

o długość każdej linii autobusowej (określonej jako trasa przejazdu), dzienną ilość kursów, oszacowano 

wielkość pracy przewozowej w pojazdokilometrach, realizowanej przez autobusy pracownicze. Założono, 
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że wszystkie autobusy wyposażone są w silniki diesla o średnim spalaniu45 35 l/100 km. Powyższe informa-

cje pozwoliły na oszacowanie ilości zużytego paliwa w latach 2013-2018 w ramach transportu zbiorowego. 

Rysunek 246 Mapa linii autobusowych obsługujących KWB Turów 

 
Źródło: opracowanie własne  

                                                                    
45 Dane na podstawie „Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach dla lat 
2005, 2010 i 2013 z podziałem na sektory” Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 
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Liczba osób korzystających z transportu indywidualnego, którą przedstawia Rysunek 245, została oszaco-

wana na podstawie informacji przekazanych przez inwestora, poprzez porównanie liczby całkowitej za-

trudnionych pracowników, z liczbą pracowników dojeżdżających autobusami pracowniczymi. Oszacowa-

nie liczby pojazdów dokonano z wykorzystaniem danych z Niebieskiej Księgi (tabela 16)46, gdzie średnie 

napełnienie pojazdów w podróżach praca-dom-praca w obszarach zamiejskich wynosi 1,6 osób na pojazd. 

Długość podróży oszacowano analogicznie jak w przypadku podróży transportem zbiorowym, co pozwo-

liło na uzyskanie pracy przewozowej w pojazdokilometrach. Strukturę używanych paliw i średnią wartość 

spalania oszacowano47: 

− pojazdy z silnikiem benzynowym 60% ze średnią spalania 7,5 l/100 km, 

− pojazdy z silnikiem diesla 25% ze średnią spalania 7,0 l/100 km, 

− pojazdy z silnikiem LPG 15% ze średnią spalania 9,0 l/100 km. 

Rysunek 247 Udział poszczególnych rodzajów paliw w dojazdach transportem indywidualnym dom-praca-dom 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie „Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych …” 

Powyższe informacja pozwoliły na oszacowanie ilości zużytego paliwa w latach 2013-2018 w ramach trans-

portu indywidualnego. 

We wszystkich źródłach emisji, w przypadku zużycia paliw ciekłych, jednostkowe dane dot. emisji CO2, 

pozyskane zostały z GHG Protocol48 (stan na marzec 2017 r.), gdzie w „Table 12. CO2 Emission Factors by 

Fuel” zaprezentowane są emisje CO2 w zależności od rodzaju paliwa: 

− On-Road Diesel Fuel (other49) - 10,131 kg CO2/galon = 2,6763 kg CO2/litr oleju napędowego, 

− Gasoline/Petrol (other49) - 8,599 kg CO2/galon = 2,2716 kg CO2/litr benzyny, 

− LPG (other49) - 6,100 kg CO2/galon = 1,6115 kg CO2/litr LPG. 

                                                                    
46 „Niebieska Księga. Infrastruktura drogowa” JASPERS, Lipiec 2015 r. 
47 Dane na podstawie „Metodyka oceny poziomu emisji gazów cieplarnianych w wybranych powiatach dla lat 
2005, 2010 i 2013 z podziałem na sektory” Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju 
48 http://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Emission_Factors_from_Cross_Sec-
tor_Tools_March_2017.xlsx  
49 „Other” to określenie regionu innego niż Wielka Brytania i USA 
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Ze względu na wskaźniki emisji CH4 i N2O poniżej 1 grama na litr paliwa, zrezygnowano z uwzględnienia 

tych wielkości w ekwiwalencie CO2. W związku z tym uzyskane wielkości emisji CO2 należy traktować jako 

ekwiwalent CO2. 

22.6.3. Metodyka obliczenia śladu węglowego dla kroku 2 dla wariantów planowanego 
przedsięwzięcia 

W kolejnym kroku przeprowadzono szacowanie prognozy emisji CO2 dla wariantów rozpatrywanych w ra-

mach raportu ooś: 

− wariant inwestycyjny 1, 

− wariant inwestycyjny 2, 

− wariant inwestycyjny 3. 

Szczegółowy opis poszczególnych wariantów przedstawiono w „Warianty planowanego przedsięwzięcia” 

(Rozdział 3). Poniżej przedstawiano podstawowe informacje, niezbędne do szacowania śladu węglowego 

dla poszczególnych wariantów. 

Prognoza emisji CO2 obejmuje następujące etapy, szczegółowo opisane w Rozdziale 2.3: 

− przygotowanie inwestycji (nabywanie gruntów, przygotowanie do eksploatacji), 

− realizacja/eksploatacja (etap operacyjny wydobywania kopaliny) dla 2020-2044 

− likwidacja zakładu górniczego i przygotowanie do rekultywacji końcowej. 

Specyfiką przedmiotowego przedsięwzięcia jest brak jednoznacznie wydzielonych i rozdzielonych eta-

pów realizacji i eksploatacji. Realizacja jest bowiem bezpośrednio związana z postępem w eksploatacji 

i stanowi jego nierozłączny element. 

Przygotowanie do eksploatacji 

Przygotowanie przedsięwzięcia, obejmuje proces nabywania gruntów, usunięcia budynków oraz przygo-

towania do eksploatacji. Proces nabywania nieruchomości ma charakter ciągły, już obecnie we władaniu 

Kopalni znajduje się część nieruchomości, które przewidziane są do zajęcia pod eksploatację po terminie 

obowiązywania aktualnej koncesji. Kluczowym elementem tego etapu, ze względu na emisję CO2 są usu-

nięcia budynków wraz z wywozem gruzu. Przyjęto, że usunięcie 1 budynku to 16h pracy maszyn (burzenie, 

załadunek, wyrównanie terenu) oraz 10 kursów pojazdów ciężarowych z gruzem i ewentualnie ziemią 

do uzupełnienia ubytków w masie ziemnej po fundamentach lub piwnicach. 

Elementem związanym z przygotowaniem przedsięwzięcia, jest zmiana zakresu inwestycji. Zmiana 

ta wiąże się z koniecznością dostosowania nowych terenów pod przyszłe wydobycie węgla. Jednym z klu-

czowych elementów wpływających na poziom dwutlenku węgla, są zdolności jego pochłaniania przez eko-

systemy leśne. Zgodnie z pracą naukową „Pochłanianie CO2 przez polskie ekosystemy leśne”50 z 2012 r., 

wskaźnik pochłaniania netto CO2 dla polskiego ekosystemu leśnego wynosi 9 Mg CO2/ha w skali roku. 

W związku z powyższym wycinka lasu nie wiążę się wprost ze zwiększeniem emisji CO2, ale przekłada się 

                                                                    
50 Praca Naukowa „Pochłanianie CO2 przez polskie ekosystemy leśne” DOI: 10.2478/v10111-012-0002-8 Leśne 
Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2012, Vol. 73 (1): 17–21. Kazimierz Gaj Politechnika Wrocławska, 
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Zakład Ochrony Atmosfery, 2012 r. 
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na rokroczną mniejszą adsorpcję CO2. Rysunek 248 przedstawia obszary leśne znajdujące się na fragmen-

cie różnicującym rozpatrywane warianty realizacji przedsięwzięcia. 

Rysunek 248 Lokalizacja obszarów leśnych w sąsiedztwie obszaru różnicującego analizowane warianty 

szxaw

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

To właśnie brak tych lasów (rokrocznie), będzie powodować wzrost dwutlenku węgla, a zatem będzie skut-

kowało negatywnie na wielkość śladu węglowego. 

Przygotowanie inwestycji obejmuje również prace związane z odhumusowaniem terenu oraz przełoże-

niem rowów melioracyjnych i cieków. Powyższe działania wiążą się z koniecznością wydobyciem i prze-

mieszczeń mas ziemnych. Założono koniczność odhumusowania gruntu do głębokości 0,5 m z terenu pla-

nowanej eksploatacji złoża - wielkości te mieszczą w sobie przełożenia płytkich rowów melioracyjnych 

i drobnych cieków znajdujących się na terenie planowanego przedsięwzięcia (Rysunek 60 w Rozdziale 4). 

Eksploatacja złoża Turów 

Specyfika przedmiotowego przedsięwzięcia powoduje, że nie ma możliwości jednoznacznego oddzielenia 

realizacji od eksploatacji w ramach przedmiotowego projektu. Dlatego też obliczenia prowadzone 

są wspólnie dla obu tych faz inwestycji. 
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Warianty 1 i 2 zakładają wydobycie węgla w granicach obecnego obszaru górniczego w zaktualizowanym 

docelowym konturze eksploatacji złoża, obejmującym fragment miejscowości Opolno-Zdrój. Wielkość za-

sobów operatywnych wyniesie 294,2 mln Mg. Warianty te z punktu widzenia emisji CO2 pochodzącej 

z fazy przygotowania do eksploatacji i samej eksploatacji planowanego przedsięwzięcia są tożsame. Róż-

nią się fazą jego likwidacji. 

Wariant 3 zakłada wydobycie możliwie największej części bilansowych zasobów węgla, jakie pozostały 

w złożu, co ma wiązać się z powiększeniem zasięgu eksploatacji w rejonie miejscowości Opolno-Zdrój i de 

facto z fizyczną jej likwidacją. Wielkość zasobów operatywnych w konturze wariantu 3 wyniesie 

302,3 mln Mg.  

Graficznie różnice przestrzenne pomiędzy wariantami przedstawiono na Rysunek 13 w Rozdziale 2. 

Podstawowe parametry wariantów inwestycyjnych z etapu realizacji/eksploatacji, niezbędnych do szaco-

wania śladu węglowego przedstawia Tabela 156. 

Tabela 156 Fragment zestawienia parametrów technicznych etapu realizacji/eksploatacji wariantów planowanego 
przedsięwzięcia.  

Parametr etapu realizacji/eksploatacji Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Zasoby operatywne węgla (stan na 2014 r.) 294,2 mln Mg 302,3 mln Mg 

Masy nadkładu operatywnego 1 074,5 mln m³ 1 108,0 mln m³ 

Operatywny wskaźnik N:W 3,65 3,67 

Źródło: opracowanie własne  

W oparciu o powyższe założenia, opracowano roczny plan eksploatacji inwestycji (etap operacyjny) dla 

wszystkich rozpatrywanych wariantów. Szczegóły przedstawia Tabela 157 oraz, w odniesieniu do zmiany 

zasobów operatywnych węgla, rysunek poniżej. Na obydwu wyróżniono rok 2020 jako rok bazowy, w któ-

rym rozpoczyna funkcjonowanie planowane przedsięwzięcie. 
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Tabela 157 Zestawienie rocznych parametrów eksploatacji dla poszczególnych wariantów w latach 2014-2044 

Wariant Parametr eksploatacji 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 

W1, W2 

Zasoby operatywne 

węgla [mln Mg] 
294,2 286,6 279,4 271,9 265,0 255,5 243,8 234,3 224,3 214,8 204,3 194,3 183,3 172,8 161,8 151,8 141,3 131,8 121,8 110,8 100,3 90,8 79,8 69,8 60,3 53,3 47,8 43,8 40,0 36,4 33,0 

Masy nadkładu 

operatywnego [mln m³] 
1074,5 1025,6 974,5 940,4 926,4 891,7 855,2 820,6 784,1 749,4 711,1 674,6 634,4 596,1 555,9 519,4 481,1 446,4 409,9 369,8 331,5 296,8 256,6 220,1 185,5 159,9 139,8 125,2 111,4 98,2 85,8 

W3 

Zasoby operatywne 

węgla [mln Mg] 
302,3 294,7 287,5 280,0 273,1 263,6 251,9 242,4 232,4 222,9 212,4 202,4 191,4 180,9 169,9 159,9 149,4 139,9 129,9 118,9 108,4 98,9 87,9 77,9 68,4 57,9 49,7 43,7 38,0 32,6 27,5 

Masy nadkładu 

operatywnego [mln m³] 
1108,0 1059,1 1008,0 973,9 959,9 925,0 888,3 853,5 816,8 781,9 743,4 706,7 666,3 627,8 587,4 550,7 512,2 477,3 440,6 400,2 361,7 326,8 286,5 249,8 214,9 176,4 146,1 124,1 103,1 83,3 64,6 

Źródło: opracowanie własne  

Rysunek 249 Zasoby operatywne węgla  

 
Źródło: opracowanie własne  
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Likwidacja zakładu górniczego 

Jako etap likwidacji planowanego przedsięwzięcia przyjmuje się te działania, które prowadzą do przygo-

towania terenu do rekultywacji końcowej. Po zakończeniu tych działań, zakłada się, że wyrobisko końcowe 

Kopalni Turów zostanie wypełnione wodą. Przyjęty wodny kierunek rekultywacji wyrobiska końcowego 

spowoduje konieczność odpowiedniego ukształtowania jego zboczy, aby w warunkach zalania wodą za-

pewnić bezpieczeństwo geotechniczne terenów w bezpośrednim otoczeniu zbiornika wodnego. 

Wariant 1 przewiduje wypłycenie dna wyrobiska do rzędnych ok. 80 ÷ 85 m n.p.m. i podparcie zboczy wy-

robiska nasypami w nachyleniu 1:10 do wysokości rzędnych lustra przyszłego zbiornika wodnego, 

tj. do 225 m n.p.m. Wykonanie wypłycenia dna i podparcia zboczy wyrobiska wymagać będzie wtórnego 

urobienia i przemieszczenia ok. 393 mln m³ mas gruntów zwału wewnętrznego, w tym w tym 151 mln m³ 

na wypłycenie dna wyrobiska i ok. 242 mln m³ na podparcie zboczy. Szacuje się, że wykonanie robót ziem-

nych potrwałoby ok. 12 lat. 

Wariant 2 zakłada wykonanie podparcia zboczy nasypami w nachyleniu ok. 1:8, bez wypłycania dna wyro-

biska. Kubatura nasypu podparcia zboczy wyniesie ok. 154 mln m³. Szacunkowy czas sypania nasypów wy-

niósłby ok. 4,5 roku.  

Wariant 3 przewiduje wykonanie podparcia zboczy południowego i południowo-wschodniego wyrobiska 

nasypem w nachyleniu 1:8. Ilość mas gruntów niezbędnych do jego budowy wyniesie ok. 117 mln m³. Sza-

cuje się, że formowanie nasypów podparcia zboczy potrwa ok. 3,5 roku. 

Podstawowe parametry wariantów inwestycyjnych z etapu likwidacji, niezbędnych do szacowania śladu 

węglowego przedstawia Tabela 158. 

Tabela 158 Fragment zestawienia parametrów technicznych wariantów z etapu likwidacji planowanego przedsię-
wzięcia.  

Parametr etapu likwidacji inwestycji Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Wielkość robót ziemnych (relokacja mas zwałowych dla 

uformowania podparcia zboczy wyrobiska poeksploata-

cyjnego) 

393 mln m³ 154 mln m³ 117 mln m³ 

Czas realizacji robót ziemnych 12 lat 4,5 roku 3,5 roku 

Źródło: opracowanie własne  

22.7. Metody obliczenia emisji do powietrza atmosferycznego 

22.7.1. Zakres czasowy i obszarowy obliczeń 

W celu merytorycznej oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji 

złoża węgla brunatnego Turów na stan jakości powietrza na terenie Polski (głównie gminy Bogatynia) oraz 

na położonych w sąsiedztwie obszarach Czech i Niemiec, należało wyznaczyć emisję zanieczyszczeń pyło-

wych z terenu Kopalni. Ze względu na brak konkretnej metodyki wyznaczania emisji zanieczyszczeń z ko-
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palni odkrywkowych, dostosowanej do technologii spotykanych w Polsce, opracowano nowatorską me-

todę określania wskaźnika emisji opartą o szereg pomiarów oraz o wysokiej rozdzielczości modelowanie 

stężeń zanieczyszczeń51.  

Opierając się na tej metodzie wyznaczono emisje niezorganizowane (z procesów wydobycia i zwałowania) 

pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 z terenu Kopalni Turów, gdyż jak wynika z przeprowadzonych analiz, 

najbardziej istotną jest emisja tych zanieczyszczeń. Informacje o źródłach zanieczyszczeń powietrza emi-

towanych podczas eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów podano w Rozdziale 2.6.5. 

Obliczenia wykonano dla następujących lat: 

− rok bazowy – rok 2018, 

− rok 2020, 

− rok 2030, 

− rok 2040 - planowany rok zmniejszenia wydobycia z Kopalni, 

− rok 2044 – ostatni rok eksploatacji. 

Ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza określono i pokazano dla ww. lat 

uwzględniając zasięg obszaru i wielkości wydobycia oraz zwałowania wyznaczony dla poszczególnych jego 

wariantów. Obliczenia rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń przeprowadzono w zasięgu 15 km od KWB 

Turów. W związku z położeniem planowanego przedsięwzięcia, w rejonach przygranicznych można spo-

dziewać się transgranicznego oddziaływania na jakość powietrza. Jednak sposób eksploatacji i charakter 

źródła zanieczyszczeń oraz fakt, iż położone jest ono poniżej poziomu gruntu znacząco ogranicza zasięg 

jego oddziaływania.  

Aby ocenić skumulowane oddziaływanie źródeł emisji zanieczyszczeń pyłowych na badany obszar wzięto 

pod uwagę dodatkowo emisje (z emitorów punktowych i powierzchniowych) z Elektrowni Turów. Ponadto 

jako tło ujęto: 

− Lokalną emisję – z emitorów punktowych (przemysłowych i energetycznych), z transportu drogo-

wego oraz z ogrzewania indywidualnego z terenu gminy Bogatynia. 

− Dostępną emisję z terenu Czech i Niemiec (na podstawie krajowych inwentaryzacji dostępnych na 

stronach internetowych); 

− Napływ zanieczyszczeń spoza badanego obszaru w postaci warunków brzegowych. 

Następnie dla wszystkich wariantów wykonano modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyło-

wych modelem CALMET/CALPUFF.  

Przestrzenne rozkłady stężeń zanieczyszczeń dla ww. lat wyznaczone zostały w oparciu o określone emisje 

roczne uwzględniające rzeczywisty czas pracy źródeł, a dla wybranych typów emisji nadając zmienność 

czasową zależną od parametrów meteorologicznych, takich jak wystąpienie opadu (szczególnie dla źródeł 

wielkopowierzchniowych oraz transportu) lub zmiany temperatury (ogrzewanie indywidualne). W ten spo-

sób uzyskano informację o oddziaływaniu na jakość powietrza samej Kopalni oraz o oddziaływaniu skumu-

lowanym (Kopalnia oraz Elektrownia wraz ze zmiennym tłem) na zabudowę mieszkaniową na obszarze 

obliczeń – gminy Bogatynia oraz przygranicznych terenów Czech i Niemiec. 

                                                                    
51 Metodyka opracowana w firmie BSiPP „Ekometria” sp. z o.o. w Gdańsku 
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Do oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Polski oraz Czech i Niemiec przy-

jęto kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 

1031) w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Poziomy zawarte w ww. rozporządzeniu 

wynikają z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dlatego są wiążące dla wszystkich krajów, będących 

członkami Unii Europejskiej. Tak więc na terenie Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czeskiej w od-

niesieniu do pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 obowiązują takie same poziomy dopuszczalne jak w Pol-

sce. W odniesieniu do pyłu PM10 oraz PM2,5 określone są poziomy dopuszczalne, będące standardami 

jakości powietrza. 

22.7.2. Dane emisyjne dla KWB Turów 

Z odkrywkowym wydobyciem węgla brunatnego wiąże się szereg działań technicznych sprzyjających lub 

powodujących emisje zanieczyszczeń do powietrza, które przeważnie odbywają się w sposób niezorgani-

zowany. Emisje te można podzielić na emisje generowane w trakcie aktywności antropogenicznej oraz 

emisje wynikające z warunków przyrodniczych. W przypadku emisji związanej z aktywnością antropoge-

niczną mówimy o emisjach związanych z pracami w wyrobisku węgla (zwałowanie nadkładu i eksploatacja 

złoża), a także z szeregiem działań towarzyszących temu procesowi, takimi jak przeładunki i składowanie 

materiałów (związane z eksportem węgla do elektrowni czy z jego dystrybucją) oraz transport kołowy 

(w przypadku KWB Turów głównie związany z dystrybucją węgla). Emisja wynikająca z warunków przy-

rodniczych związana jest natomiast z procesem erozji, czyli porywania i transportu cząstek pod wpływem 

wiatru. Zgodnie z powyższym na terenie KWB Turów zidentyfikowano następujące grupy procesów po-

wodujących niezorganizowane emisje zanieczyszczeń do powietrza:  

1) prace wydobywcze obejmujące eksploatację złoża, zwałowanie nadkładu i transport urobku,  

2) sortowanie i składowanie węgla, a także związana z tym sprzedaż,  

3) transport kołowy - zarówno wewnętrzny (na terenie zakładu) jak i związany ze sprzedażą węgla 

(hurtową i detaliczną), 

4) porywanie materiału z powierzchni otwartych, związane głównie z zasobnikiem węglowym.  

 

Ustalenie emisji zanieczyszczeń pyłowych z kopalni odkrywkowych jest problemem bardzo złożonym, 

ze względu na liczbę operacji technicznych, wykonywanych niejednokrotnie równocześnie, w różnych 

miejscach odkrywki. Ponadto operacje te wykonywane są poniżej poziomu gruntu, zatem spodziewać się 

można, że oddziaływanie tego typu obiektów jest mocno ograniczone. Najdokładniejszą metodykę esty-

macji wskaźników emisji dla źródeł niezorganizowanych proponuje Amerykańska Agencja Ochrony Śro-

dowiska w Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Open Cast Minining (US-EPA). W opracowaniu 

tym omówiono sposób tworzenia wskaźników dla następujących operacji generujących znaczne emisje 

pyłów na terenie Kopalni: 

− załadunek węgla na ciężarówki lub taśmociąg, 

− wyrównywanie terenu (nadkładu) z wykorzystaniem maszyn ciężkich, 

− praca przenośników stałych, 

− transport materiałów sypkich i inny na terenie obiektu. 
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Wskaźniki te, oparte zostały o szereg badań polowych wykonywanych w obiektach zlokalizowanych wy-

łącznie na terenie USA, w konkretnych zakresach parametrów analizowanego materiału mineralnego oraz 

przy wykorzystaniu konkretnych technologii wydobywczych charakterystycznych dla tych obiektów. Po-

nadto amerykańskie wskaźniki dotyczą kopalni węgla kamiennego, a nie brunatnego, który to węgiel cha-

rakteryzuje się wyższą zawartością wilgoci oraz inną technologią wydobycia (np. nie wymaga regularnych 

odstrzałów). W związku z tym bezpośrednie wykorzystanie metodyk wyznaczania emisji US-EPA nieko-

niecznie musi być odpowiednie dla warunków i reżimów technicznych panujących w kopalniach na terenie 

Polski. Obecnie nie są dostępne analogiczne wskaźniki lub metodyki estymacji emisji dedykowane obiek-

tom zlokalizowanym na terenie Polski i oparte o badania lokalne przeprowadzane dla tych obiektów, dla-

tego na potrzebę niniejszej oceny wykorzystano autorską metodykę szacowania emisji opartą o szereg 

źródeł danych udostępnionych przez KWB Turów z uwzględnieniem zmienności parametrów meteorolo-

gicznych, reżimu pracy i in. omówionych poniżej. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z prac w wyrobisku 

Na potrzeby wyznaczenia emisji pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 z prac w wyrobisku KWB Turów opra-

cowano metodykę wyznaczenia wskaźnika emisji pyłu wykorzystującą pomiary stężeń pyłów PM10 

i PM2,5 wykonywanych w bliskim sąsiedztwie Kopalni przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe 

Ochrony Środowiska EKOPOLIN Sp. z o.o., wspartą modelowaniem dyspersji zanieczyszczeń w wysokiej 

rozdzielczości. Wskaźniki emisji wraz z pojawianiem się nowych danych, regularnie były uaktualniane. 

Obecnie wskaźniki emisji oparte są o serie pomiarowe z lat 2014-2018 (obejmujące stężenia zanieczysz-

czeń oraz parametry meteorologiczne).  

Tabela 159 Zestawienie punktów pomiarowych, z których pomiary stanowiły podstawę do określenia wskaźników 
emisji z wyrobiska 

Lp. Nazwa punktu 
Okres 
badań 

Parametr Opis lokalizacji 

1 
Rozdzielnia RT-394 (poprzednia 
nazwa Rozdzielnia R-2) 

2014-
2018 

PM10, 
PM2,5 

zachodnie obrzeże wyrobiska górniczego, w po-
bliżu drogi Trzciniec-Sieniawka 

2 
Sieniawka, ul. Bł. Ks. Jerzego Po-
piełuszki 28 (poprzednia nazwa 
ul. Świerczewskiego) 

2014-
2018 

PM10, 
PM2,5 

południowo-zachodnia granica wyrobiska, na 
wysokości południowo-zachodniego zwałowiska 
wewnętrznego nadkładu 

3 Białopole, ul. Graniczna 26 (23) 
2014-
2017 

PM10 
wschodnia część miejscowości, na południe od 
wyrobiska górniczego 

4 Białopole, ul. Leśna 12 2018 PM10 
zachodnia cześć miejscowości, na południe od 
wyrobiska górniczego 

5 Opolno Zdrój, ul. Kasztanowa 38 
2016, 
2017 

PM10 na wschód od wyrobiska górniczego 

6 Opolno Zdrój, ul. Parkowa 14 
2014-
2018 

PM10, 
PM2,5 

na południowy wschód od wyrobiska górniczego 

7 Opolno Zdrój, ul. Sikorskiego 2 
2014, 
2015 

PM10 na południowy wschód od wyrobiska górniczego 

8 Opolno Zdrój, ul. Narutowicza 13 2018 PM10 na południowy wschód od wyrobiska górniczego 

9 Bogatynia, ul. Strumykowa 3 2014 PM10 
w okolicy oczyszczalni miejskiej, około 200 m od 
krawędzi odkrywki 

10 Bogatynia, ul. Białogórska 28 
2014-
2018 

PM10 

na wschód od obszaru wyrobiska górniczego w 
odległości 330 m od granicy własności kopalni, 
na terenie stadionu (obszar zabudowy mieszka-
niowej Bogatyni) 

11 
Bogatynia, ul. Turowska - baza 
transportowa KWB TURÓW 

2015 PM10 
na terenie zabudowy mieszkaniowej Bogatyni, 
około 300 m na wschód od krawędzi odkrywki 

12 Trzciniec, ul. Łużycka 14A (19B) 
2014-
2018 

PM10 
na północ od obszaru wyrobiska górniczego w 
odległości 200 m od granicy własności kopalni, 
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Lp. Nazwa punktu 
Okres 
badań 

Parametr Opis lokalizacji 

na obszarze zabudowy mieszkaniowej osiedla 
Trzciniec 

13 
Zatonie, ul. C. K. Norwida 2F (po-
przednia nazwa ul. Komuny Pary-
skiej) 

2014-
2018 

PM10 

na północ od obszaru wyrobiska górniczego w 
odległości 80 m od granicy własności kopalni, na 
terenie zabudowy mieszkaniowej osiedla Zato-
nie 

14 
Oczyszczalnia wód kopalnianych 
Nysa 

2015-
2018 

PM10, 
PM2,5 

na wysokości północno-zachodniego zwałowiska 
wewnętrznego nadkładu, około 200 m w linii 
prostej od granicy wyrobiska (obszar kopalni) 

15 
Oczyszczalnia wód kopalnianych 
Biedrzychówka 

2016-
2018 

PM10 

punkt zlokalizowany na południe od wyrobiska 
górniczego (na wysokości południowo-zachod-
niej części wyrobiska) bezpośrednio na jego gra-
nicy 

16 
Teren KWB TURÓW - budynek 
ochrony 

2014 PM10 
punkt na terenie kopalni, na północny-wschód 
od wyrobiska górniczego w odległości 200 m od 
jego granicy 

Źródło: opracowanie własne  

Ze względu na zróżnicowanie prac w obrębie wyrobiska obszar jego podzielono na dwa rejony: zwałowania 

nadkładu oraz eksploatacji. Obszary te znacząco różnią się ilością emitowanego pyłu, dlatego wymagały 

określenia odrębnych wskaźników. Przed wyborem punktów pomiarowych, które miały stanowić pod-

stawę do określenia wskaźnika emisji z eksploatacji i zwałowania, przeprowadzono analizę otoczenia każ-

dej ze stacji. Ze względu na oddziaływanie na niektóre stacje pomiarowe innych lokalnych źródeł, które 

mogły zaburzać zakres wpływu interesujących nas źródeł emisji, odrzucono z analizy stacje: Trzciniec 

ul. Łużycka i Zatonie ul. Norwida (ze względu na sąsiedztwo zasobnika buforowego) oraz Bogatynia 

ul. Białogórska, Sieniawka ul. Popiełuszki. Przyjęto, że proces zwałowania nadkładu w stężeniach będzie 

miał dominujące oddziaływanie, w punkcie Oczyszczalnia NYSA oraz Rozdzielnia RT-394. W punktach po-

miarowych zlokalizowanych w Opolnie-Zdroju, Białopolu i Oczyszczalni Biedrzychówka dominujące od-

działywanie będzie miał proces eksploatacji złoża. Poniżej (Rysunek 250) pokazano schematyczną lokali-

zację stanowisk pomiarowych w odniesieniu do wyodrębnionych rejonów emisji. 
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Rysunek 250. Lokalizacja punktów pomiarowych stężeń pyłów PM10 oraz PM2,5 wykorzystanych przy wyznaczaniu 
wskaźnika emisji  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

Poszczególnym pomiarom stężeń przypisano odpowiednie, zmierzone wartości parametrów meteorolo-

gicznych: prędkość i kierunek wiatru, temperaturę powietrza oraz wysokość opadu atmosferycznego. 

W kolejnym kroku przeprowadzono obliczenia stężeń pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 z wykorzysta-

niem modelu CALMET/CALPUFF. Modelowanie to oparte było o dane meteorologiczne dla okresu styczeń 

2013 – grudzień 2018 oraz informacje o terenie podane w rozdzielczości 500 m.  

Emisję z procesu zwałowania wprowadzono do modelu w postaci źródeł objętościowych, odpowiadają-

cych obszarom, gdzie w kolejnych latach prowadzone były prace. Emisję z procesu eksploatacji wprowa-

dzono jako źródło o charakterze powierzchniowym w postaci poligonów odpowiadających konkretnym 

miejscom eksploatacji węgla. Stężenia pyłów obliczono w receptorach odpowiadających lokalizacji punk-

tów pomiarowych przy założeniu stałej emisji z obu rodzajów źródeł emisji. Uwzględniono również fakt, 

iż wszelkie działania technologiczne prowadzone są poniżej poziomu gruntu. Uzyskane ciągi stężeń śred-

nich dobowych z modelowania powiązano z ciągami dobowymi modelowanych parametrów meteorolo-

gicznych. Wartości parametrów meteorologicznych zarówno dla posiadanych pomiarów jak i dla wyników 

modelowania określono w przedziałach:  

− dla temperatury: T=Tśr+/-σstand. 

− dla prędkości wiatru: V=Vśr+/-σstand.  

− dla kierunku wybrano wszystkie pojawiające się kierunki wiatru w dobie 

− dla wilgotności względnej: wilgt = wilgtśr+/-σstand.  

− dla opadu atmosferycznego istotne było tylko czy wystąpił. 
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W ostatnim kroku, z ciągu danych modelowych wybrano wartości stężeń uzyskane przy określonych wa-

runkach meteorologicznych i przypisano do nich odpowiadające wartości stężeń pomiarowych, pomijając 

zupełnie czynnik czasu, a następnie po dokonaniu szeregu analiz statystycznych określono ostateczne 

wskaźniki emisji, które następnie zastosowano w modelowaniu stężeń w skali regionalnej. 

Tabela 160. Wskaźniki emisji określone na powierzchnię aktywną wyrobiska Kopalni 

Źródło emisji w Kopalni  
Pył PM10  
[g/s/m ²] 

Pył PM2,5  
[g/s/m ²] 

Zwałowanie 2,68·10-05 1,07·10-05 

Eksploatacja 2,98·10-06 7,75·10-07 

Źródło: opracowanie własne  

Emisja związana z zasobnikiem węglowym i placem węglowym 

Zasobnik węgla stanowi bufor magazynowy i uśredniający węgiel do czasu przekazania go do zasobnika 

szczelinowego elektrowni. Jest on również źródłem materiału do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej wę-

gla. Emisja zanieczyszczeń odbywa się tu w momencie przeładunku materiału, a także związana jest z po-

rywaniem cząstek o średnicy <75 µm z powierzchni hałd. Główne źródła emisji to prace na zasobniku, sor-

townia węgla (sprzedaż hurtowa), plac sprzedaży detalicznej węgla (plac węglowy), oraz emisja związana 

z ruchem pojazdów (tzw. droga węglowa). W specyficznych warunkach pewnym źródłem emisji jest punkt 

przesypowy węgla znajdujący się na trasie przenośnika transportującego paliwo bezpośrednio z odkrywki 

do elektrowni. Punkt ten jest niezabudowany, ale wyposażony w instalację mgły wodnej. Emisja następuje 

tu w momencie konieczności poprawy parametrów węgla eksportowanego do elektrowni.  Poniższy rysu-

nek przedstawia rozmieszczenie źródeł w obrębie zasobnika z uwzględnieniem lokalizacji placu węglo-

wego. W kolejnych latach eksploatacji kopalni lokalizacja źródeł nie ulegnie zmianie ale niektóre z nich 

zostaną zlikwidowane, co zostanie z kolei uwzględnione i omówione w prognozach emisji na lata 2020, 

2030, 2040 i 2044. 
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Rysunek 251 Lokalizacja źródeł emisji w rejonie zasobnika węgla i placu węglowego 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

Emisja pyłu z prac na zasobniku odbywa się w sposób niezorganizowany i uzależniona jest w głównej mie-

rze od ilości i rodzaju materiału (a w szczególności zawartości wilgoci) oraz parametrów meteorologicz-

nych takich jak prędkość wiatru i związane z nią porywanie materiału oraz opad i związana z nim depozycja. 

Sposób wyznaczania emisji ze składowania i przeładunku pochodzi z opracowania AP-42 Compilation 

of Air Pollutant Emission Factors, 13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles (US-EPA). Wskaźnik emisji 

dla przeładunku i składowania węgla wyrażony w [kg/Mg] przeładowanego materiału określa się według 

wzoru: 
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gdzie: 

EF - wskaźnik emisji; 

k – bezwymiarowy współczynnik zależny od rozmiaru cząstki, przyjęto kTSP = 0,74;  

U – średnia prędkość wiatru w [m/s]; 

M – procentowa zawartość wilgoci w przeładowywanym materiale [%]. 
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W oparciu o ww. metodykę wyznaczono emisję pyłu całkowitego który następnie na podstawie składu 

frakcyjnego pyłu zmodyfikowano uzyskując odpowiednio wskaźniki emisji dla PM10 (0,436*TSP) i PM2,5 

(0,114*TSP). Przy konstruowaniu wskaźnika wykorzystano dostarczoną przez KWT miesięczną informacje 

o wilgotności węgla oraz informację o skuteczności instalacji mgły wodnej.  

Tabela 161 Średni wskaźniki emisji – praca na zasobniku węgla 

Źródło 
TSP 

[kg/Mg] 
PM10 

[kg/Mg] 
PM2,5 

[kg/Mg] 

Praca na zasobniku węgla 0,00002515 0,0000109654 0,0000028671 

Źródło: opracowanie własne 

Emisję związaną z punktem przesypowym wyznaczono w oparciu o wskaźnik dla załadunku podjazdów 

zawarty w AP-42 Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 11.9 Western Surface Coal Mining. 

EFTSP = 0,058 / (M)1.2, gdzie: 

EF - wskaźnik emisji; 

M – procentowa zawartość wilgoci w przeładowywanym materiale [%]. 

Skład frakcyjny oraz wilgotność węgla przyjęto analogicznie jak w przypadku prac na zasobniku. Wielkości 

emisji określono w odniesieniu do wyładunku materiału z rowu A zasobnika węglowego, gdzie znajduje się 

lepszy jakościowo węgiel. 

W identyczny sposób wyznaczono wskaźniki emisji dla załadunku węgla zarówno dla sprzedaży hurtowej 

jak i detalicznej. W przypadku sprzedaży hurtowej załadunek dotyczył pojazdów ciężarowych (20Mg/wa-

gon) i wagonów kolejowych (50Mg/wagon) i przy określaniu emisji uwzględniono skuteczność instalacji 

mgły wodnej. W przypadku sprzedaży detalicznej załadunek odbywał się na mniejsze pojazdy ciężarowe 

(10 Mg), pojazdy dostawcze (2,5 Mg) oraz przyczepki samochodowe (0,5 Mg).  

Tabela 162 Średnie wskaźniki emisji – punkt przesypowy i sprzedaż węgla 

Źródło 
TSP 

[kg/Mg] 
PM10 

[kg/Mg] 
PM2,5 

[kg/Mg] 

Praca punktu przesypowergo 0,00649 0,0282964 0,0073986 

Załadunek węgla na pojazdy – sprzedaż hurtowa 0,000728 0,00031741 0,00008299 

Załadunek węgla na pojazdy – sprzedaż deta-
liczna 

0,00002515 0,0000109654 0,0000028671 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie informacji o wielkości sprzedaży węgla możliwe było określenie ilości pojazdów ją obsługu-

jących. Emisje określono zarówno dla spalania w silniku jak i dla unosu. Wykorzystano wskaźniki pocho-

dzące z opracowań: 

− EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, część 1.A.3.b.i-iv Road transport  

− EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, część 1.A.3.b.vi-vii Road tyre and 

brake wear; 

− AP-42: Compilation of Air Emission Factors, Chapter 13, Miscellaneous Sources, 13.2.1 Paved 

Roads. 

Uwzględniając warunki meteorologiczne (opad) i skuteczność instalacji zraszania określono godzinowe 

wskaźniki w g/km drogi. Wskaźniki uzależniono od tego czy pojazd wjeżdżał (pojazdy niezaładowane) czy 

wyjeżdżał (pojazdy załadowane). 
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Tabela 163 Średnie wskaźniki emisji – transport 

Źródło 
Zanieczysz-

czenie 
Wartość wskaźnika - 
sprzedaż detaliczna 

Wartość wskaźnika - 
sprzedaż hurtowa 

Spalanie w silniku 

SO2 [g/km] 0,0021 0,0026 

NO2 [g/km] 1,04 5,38 

PM10 [g/km] 0,0939 0,1514 

PM2,5 [g/km] 0,0939 0,1514 

Ścieranie opon i okładzin hamulcowych – po-
jazdy niezaładowane 

PM10 [g/km] 0,0362 0,0511 

PM2,5 [g/km] 0,0176 0,0280 

Ścieranie opon i okładzin hamulcowych – po-
jazdy załadowane 

PM10 [g/km] 0,0608 0,0963 

PM2,5 [g/km] 0,0295 0,0535 

Unos – pojazdy niezaładowane 
PM10 [g/km] 7,53 26,38 

PM2,5 [g/km] 1,82 6,38 

Unos – pojazdy załadowane 
PM10 [g/km] 19,20 53,49 

PM2,5 [g/km] 4,65 12,94 

Źródło: opracowanie własne  

Jednym z istotniejszych parametrów meteorologicznych regulującym wielkości uwolnień emisji niezorga-

nizowanej pyłu jest wielkość opadu.  W związku z tym w obliczeniach dla poszczególnych grup emisji 

uwzględniono również wpływ wielkości opadu. W roku bazowym uwzględniono opad w godzinowej roz-

dzielczości czasowej. W latach prognozy zgodnie ze wzorem: 








 −=
N

P
PREC

4
1

, gdzie: 

PREC – wskaźnik korygujący, 

P – liczba dni z opadem o wysokości, co najmniej 0,254 mm, w roku, 

N – liczba dni w roku. 

Emisja z Kopalni Turów – rok bazowy 2018 

W roku bazowym podstawę do wyznaczenia emisji stanowił bardzo szczegółowy model emisji, który został 

zbudowany na potrzebę rocznej oceny jakości powietrza na terenie gminy Bogatynia. W tym celu KWB 

Turów udostępniło szereg informacji pozwalających na określenie emisji dla poszczególnych źródeł z go-

dzinową rozdzielczością czasową. 

W przypadku emisji z wyrobiska wykorzystano określony empirycznie wskaźnik emisji omówiony w po-

przednim rozdziale w połączeniu z informacją o zmienności czasowej związanej z pracą maszyn w obrębie 

poszczególnych rejonów zwałowania i eksploatacji na terenie wyrobiska. Dodatkowo uwzględniono 

wpływ wielkości opadu w pojedynczej godzinie zgodnie z zasadą, że emisja ze zwałowania i eksploatacji 

nie występuje gdy opad atmosferyczny był większy od 0,25 mm. 

W obliczeniach uwzględniono również zmienność frontu robót w obrębie wyrobiska. Na rysunku poniżej 

(Rysunek 252) wskazano lokalizację i zasięg emitorów zastępczych związanych z procesami zwałowania 

i eksploatacji węgla w 2018 r. – rok bazowy.  
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Rysunek 252 Lokalizacja emitorów zastępczych w wyrobisku KWB Turów w roku bazowym (rok 2018) na tle plano-
wanych wariantów 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

W roku 2018 (rok bazowy) emisję pyłu zawieszonego PM10 z eksploatacji oszacowano na 47,7 Mg, nato-

miast emisję ze zwałowania na 860,9 Mg. W przypadku pyłu zawieszonego PM2,5 emisja związana z eks-

ploatacją złoża w roku 2018 wyniosła 12,4 Mg, a emisja ze zwałowania 344,4 Mg.  

W roku 2018 w obrębie zasobnika pracowały wszystkie omówione wcześniej źródła, dla których wyzna-

czono szczegółowy model emisji w godzinowej rozdzielczości czasowej zgodnie z ww. metodyką. 

Emisję z rowów węglowych A i B określono w oparciu o raporty o stanie rowów i pracy maszyn. W ten 

sposób uzyskano informacje o wielkości załadowywanego i wybieranego materiału w dobie z uwzględnie-

niem trzyzmianowego okresu pracy i powierzchni potencjalnie podatnej na porywanie. Po zastosowaniu 

godzinowego wskaźnika emisji uzależnionego od przerobionego materiału na każdej zmianie otrzymano 

ilość emitowanego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. W modelu emisji zastosowano jeszcze dodatkową 

zmienność emisji uzależnioną od opadu atmosferycznego. Emisję związaną z porywaniem materiału z za-

sobnika węgla oszacowano na podstawie potencjału erozyjnego, a ten z kolei wyznaczono na podstawie 

prędkości wiatru. Otrzymany wskaźnik odniesiono do powierzchni zajmowanej przez węgiel na zasobniku 

w danej dobie. Po przeprowadzeniu szeregu doświadczeń ze zmiennościami czasowymi uzależnionymi 

od czasu pracy i warunków meteorologicznych, najlepszą zgodność z pomiarami uzyskano, gdy wprowa-

dzona do modelu godzinowa emisja związana z porywaniem była uzależniona tylko od wystąpienia opa-

dów. Ładunek emisji określono natomiast na podstawie godzinnych prędkości wiatru. 
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Tabela 164 Wielkości emisji związane z rowami zasobnika węglowego określone dla roku bazowego 2018 

Operacja PM10 [Mg/rok] PM2,5 [Mg/rok] 

Praca - rów A 0,044 0,012 

Praca - rów B 0,019 0,005 

Porywanie - rów A 10,51 2,71 

Porywanie - rów B 6,69 1,73 

SUMA 17,27 4,46 
Źródło: opracowanie własne  

Wielkość emisji związanej z punktem przesypowym TZ 2.5 na TW 1.4 i TW 2.4 określono w odniesieniu do 

wyładunku węgla z rowu A zasobnika węglowego, gdzie znajduje się lepszy jakościowo węgiel. W określe-

niu bilansu emisji uwzględniono skuteczności systemów zamgławiania. Podobnie jak było to w przypadku 

zasobnika w modelu zastosowano godzinową zmienność czasową źródła. W roku 2018 emisję pyłu zawie-

szonego PM10 z punktu przesypowego oszacowano na 5,66 Mg, natomiast emisję pyłu PM2,5 na 1,48 Mg. 

Wielkość emisji związanej ze sprzedażą hurtową węgla oszacowano w oparciu o informację o dobowej 

sprzedaży hurtowej. Na tej podstawie, przy założeniu ładowności 20 Mg/samochód i 50 Mg/wagon oraz 

przy uwzględnieniu, że punkt pracuje w godzinach od 7.00 do 20.oo określono godzinne wartości przeła-

dunku, a co za tym idzie emisji. W obliczeniach uwzględniono skuteczność systemów zraszania. W roku 

2018 emisję pyłu zawieszonego PM10 z sortowni węgla oszacowano na 0,11 Mg, natomiast emisję pyłu 

PM2,5 na 0,03 Mg. 

Wielkość załadunku węgla na terenie placu sprzedaży detalicznej została udostępniona z miesięczną do-

kładnością. Dzięki informacji, że sprzedaż węgla odbywa się w dni powszednie do zmroku zbudowano mo-

del godzinowej emisji ze źródła. Po zastosowaniu identycznych wskaźników emisji jak dla sprzedaży hur-

towej odnoszących się do ilości przerobionego materiału otrzymano emisję pyłu zawieszonego PM10 

i PM2,5 ze sprzedaży detalicznej. Wyznaczoną emisję wprowadzono do modelu dyspersji w godzinowej 

rozdzielczości czasowej uwzględniając wystąpienie opadu. W roku 2018 emisję pyłu zawieszonego PM10 

z placu sprzedaży detalicznej oszacowano na 0,0007 Mg, natomiast emisję pyłu PM2,5 na 0,0002 Mg. 

Na obszarze zasobnika węglowego oszacowano również emisję związaną z transportem samochodowym 

z uwzględnieniem skuteczności systemów zraszania drogi oraz wpływu opadów atmosferycznych. W roku 

2018 wyniosła ona dla pyłu zawieszonego PM10 - 3,73 Mg, natomiast emisję dla pyłu PM2,5 – 0,9 Mg. 

Tabela 165 poniżej prezentuje podsumowanie bilansu emisji dla źródeł KWB Turów wyznaczonych dla roku 

2018 – rok bazowy.  

Tabela 165. Emisja pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 z terenu KWB Turów w 2018 r. 

Kopalnia 
Pył PM10 
[Mg/rok] 

Pył PM2,5 
[Mg/rok] 

Eksploatacja 47,7 12,4 

Zwałowanie 860,90 344,36 

Zasobnik węglowy z punktem przesypowym 22,93 5,94 

Sortownia węgla 0,11 0,03 

Plac sprzedaży detalicznej 0,0007 0,0002 

Transport z kołowy 3,73 0,9 

SUMA 935,37 363,63 
Źródło: opracowanie własne  
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Największe wartości emisji pyłów oszacowano dla wyrobiska, zdecydowanie mniejsze natomiast dla po-

zostałych źródeł. Jednak należy pamiętać, iż emisja związana z wyrobiskiem odbywa się poniżej poziomu 

gruntu, dlatego jej wpływ na jakość powietrza jest znacznie ograniczony. 

Emisja z kopalni Turów w latach 2020, 2030, 2040 i 2044  

Prognozy emisji w kolejnych latach opracowano w oparciu o dane, które obejmują informację o planowa-

nym możliwym wydobyciu oraz przewidywanej ilości operatywnego nadkładu. Na ich podstawie, w sto-

sunku do roku bazowego, określono zmiany emisji związanych z poszczególnymi typami źródeł omówio-

nymi we wcześniejszym rozdziale. Emisję z eksploatacji oraz emisję z zasobnika powiązano z ilością wydo-

bytego materiału, natomiast emisję ze zwałowania z przewidywaną ilością operatywnego nadkładu przy 

uwzględnieniu ilości dostarczonego do kopalni popiołu. Opracowany przez KWB Turów program ochrony 

powietrza mający na celu wskazanie możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych ograniczających 

emisje zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery oraz już realizowane na terenie obiektu działania pozwoliły 

na uwzględnienie powyższych w prognozach w następującym zakresie: 

1. Od roku 2020 włączone zostanie zraszanie poziomów roboczych, których skuteczność oszaco-

wano na poziomie minimum 40%. 

2. Od 2020 roku ograniczona zostanie sprzedaż węgla brunatnego i związany z tym transport pojaz-

dów ciężarowych na drodze węglowej o 50%, wiązać się to będzie ze znacznym ograniczeniem 

emisji z tego źródła. 

3. Od 2020 roku punkt przesypowy TZ 2.5 na TW 1.4 i TW 2.4 zostanie zabudowany lekką konstrukcją 

ograniczającą wydostawanie się z niego w specyficznych warunkach zanieczyszczeń pyłowych. 

W związku z tym emitor nie jest uwzględniany w prognozie na kolejne lata. 

4. Na terenie zasobnika węglowego zostaną zamontowane półprzepustowe ekrany, które będą 

miały na celu zmniejszenie prędkości wiatru w rejonie zasobnika, co z kolei ograniczy porywanie 

zanieczyszczeń pyłowych. Szacuje się, że w wyniku tego działania wielkość emisji z tego źródła 

może zostać zredukowana nawet o ponad 80%. Działanie dotyczy zarówno emisji związanej 

z pracą placu jak i z porywaniem zanieczyszczeń z powierzchni czynnej i zostało uwzględnione już 

w prognozie za 2020 rok. 

Ponadto od czerwca 2020 zgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 2 i ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o sys-

temie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 660) obowiązywać będzie całko-

wity zakaz wprowadzania do obrotu detalicznego węgla brunatnego. W związku z tym od czerwca 2020 

roku w prognozie pominięto emisję związaną z placem sprzedaży detalicznej (zarówno z pracą placu jak 

i z transportem). 

Ostatnim elementem założonym w prognozie, jest 50% spadek sprzedaży hurtowej węgla w latach 2040 

i 2044, która z jednej strony związana będzie ze spadkiem wydobycia, a z drugiej podyktowana zmianami 

w miksie energetycznym krajów UE. 

Określone w powyższy sposób emisje dowiązano do emitorów zastępczych. W przypadku zasobnika wę-

glowego wielkość i położenie emitorów w kolejnych latach prognozy nie ulegnie zmianie, przy czym nie-

które emitory w jego obrębie zostaną zlikwidowane (np. punkt przesypowy, plac węglowy, niektóre drogi). 
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Położenie i kształt emitorów zastępczych dla procesów eksploatacji i zwałowania w kolejnych latach pro-

gnozy będą się zmieniać, ponieważ są zależne od postępowania frontu prac w wyrobisku. Sytuację 

tę uwzględniono w obliczeniach. 

Rok 2020 

Na podstawie dostarczonych danych i przy uwzględnieniu proponowanych rozwiązań ograniczających 

emisje pyłu niezorganizowanego oszacowano, że w roku 2020 emisja pyłów zawieszonych związana 

z pracą Kopalni będzie znacznie niższa (na poziomie około 30%) w stosunku do roku 2018. Na rysunku po-

niżej (Rysunek 253) przedstawiono zasięg i lokalizację realizacji procesów eksploatacji węgla oraz zwało-

wania w 2020 roku.  

Rysunek 253 Lokalizacja emitorów zastępczych w wyrobisku KWB Turów dla roku prognozy 2020 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

W tabeli poniżej (Tabela 166) zestawiono prognozowane na rok 2020 wielkości emisji z poszczególnych 

typów źródeł.  

Tabela 166. Emisja pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 z terenu KWB Turów w 2020 r. 

Kopalnia 
Pył PM10 
[Mg/rok] 

Pył PM2,5 
[Mg/rok] 

Eksploatacja 56,41 14,67 

Zwałowanie 230,8 92,3 

Zasobnik węglowy 4,06 1,05 

Sortownia węgla 0,096 0,025 

Transport z kołowy 1,03 0,25 

SUMA 292,4 108,3 

Źródło: opracowanie własne  
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Rok 2030 

Prognoza wykonana dla roku 2030 wskazuje, że pomimo wzrostu wydobycia emisja dla poszczególnych 

źródeł związanych z Kopalnią spadnie średnio o około 44-48 % w stosunku do roku bazowego (roku 2018). 

Na rysunku poniżej (Rysunek 254) przedstawiono zasięg i lokalizację realizacji procesów eksploatacji węgla 

oraz zwałowania w 2030 roku 

Rysunek 254 Lokalizacja emitorów zastępczych w wyrobisku KWB Turów dla roku prognozy 2030 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

W tabeli poniżej (Tabela 167) zestawiono oszacowane wielkości emisji z poszczególnych typów źródeł.  

Tabela 167 Emisja pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 z terenu KWB Turów w 2030 r. 

Kopalnia 
Pył PM10 
[Mg/rok] 

Pył PM2,5 
[Mg/rok] 

Eksploatacja 120,89 31,43 

Zwałowanie 398,6 159,4 

Zasobnik węglowy 4,06 1,05 

Sortownia węgla 0,096 0,025 

Transport z kołowy 1,03 0,25 

Suma 524,7 192,2 

Źródło: opracowanie własne  

 

Rok 2040 

Ze względu na znaczne ograniczenie wydobycia, prognoza dla roku 2040 wykazuje spadek emisji pyłów. 

Szacuje się, że wyniesie on około 72-70% w stosunku do roku bazowego. Na rysunku poniżej (Rysunek 255) 

przedstawiono zasięg i lokalizację realizacji procesów eksploatacji węgla oraz zwałowania w 2040 roku.  
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Rysunek 255 Lokalizacja emitorów zastępczych w wyrobisku KWB Turów dla roku prognozy 2040 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

W tabeli poniżej (Tabela 168) zestawiono prognozowane wielkości emisji z poszczególnych typów źródeł.  

Tabela 168. Emisja pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 z terenu KWB Turów w 2040 r. 

Kopalnia 
Pył PM10 
[Mg/rok] 

Pył PM2,5 
[Mg/rok] 

Eksploatacja 70,39 18,30 

Zwałowanie 274,7 109,9 

Zasobnik węglowy 4,03 1,04 

Sortownia węgla 0,048 0,013 

Transport z kołowy 0,52 0,13 

SUMA 349,7 129,4 

Źródło: opracowanie własne 

Wygaszanie eksploatacji – rok 2044 

W roku wygaszania eksploatacji emisję oszacowano na poziomie ok. 10% w stosunku do roku 2018. Na ry-

sunku poniżej (Rysunek 256) przedstawiono zasięg i lokalizację realizacji procesów eksploatacji węgla oraz 

zwałowania w 2044 roku.  
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Rysunek 256 Lokalizacja emitorów zastępczych w wyrobisku KWB Turów dla roku prognozy 2044  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

Rok 2044 jest ostatnim rokiem eksploatacji Kopalni. Poniżej (Tabela 169) zebrano szacowane w ramach 

prognozy bilanse emisji. 

Tabela 169 Emisja pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 z terenu KWB Turów w 2044 r. 

Kopalnia 
Pył PM10 
[Mg/rok] 

Pył PM2,5 
[Mg/rok] 

Eksploatacja 24,15 6,28 

Zwałowanie 71,5 28,6 

Zasobnik węglowy 4,02 1,04 

Sortownia węgla 0,048 0,013 

Transport z kołowy 0,52 0,13 

SUMA 100,2 36,1 

Źródło: opracowanie własne 

22.7.3. Dane emisyjne dla Elektrowni Turów 

Emisja ze źródeł punktowych 

Elektrownia Turów jest elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową z międzystopniowym przegrzewem 

pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. W Elektrowni Turów zainstalowanych jest 6 bloków energe-

tycznych. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z KWB 

Turów. Bloki nr 1 – 6 mogą współspalać również biomasę leśną i rolną. Od 01.01.2014 r. uległa zmianie moc 

zainstalowana elektrowni, która obecnie wynosi 1498,8 MW. 
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Dla Elektrowni Turów wzięte zostały pod uwagę emitory oraz wielkości emisji pyłu zgodnie z pozwoleniem 

zintegrowanym wydanym: 

− Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 220/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. znak: 

DOW-S-IV.7222.14.2014.MM, L.dz. 3351/08/2014 udzielającą — PGE Górnictwo i Energetyka Kon-

wencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów — pozwolenia zin-

tegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej 3 594 MWt zlokali-

zowanej na terenie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Tu-

rów, ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia ze zmianami wydanymi: 

− Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 220.1/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. znak: 

DOW-S-IV.7222.138.2014.MM; L.dz. 891/12/2014  

− Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr PZ 220.2/2015 z dnia 28 września 2015 r., 

znak: DOW-S-IV.7222.18.2015.MM; L.dz. 2688/09/2015; 

oraz dla roku 2018, w oparciu o przekazane przez Elektrownię dane rzeczywiste. 

Obecnie, w Elektrowni pracują następujące podstawowe urządzenia technologiczne, będące źródłem emi-

sji pyłu zawieszonego PM10: 

− bloki 1, 2, 3 z kotłami fluidalnymi CFB 670, 

− bloki 4, 5, 6 z kotłami fluidalnymi CFB OF 697 KOMPAKT. 

Bloki 1 – 6 podłączone są do komina sześcioprzewodowego o wysokości 150 m. Średnica wewnętrzna prze-

wodów kominowych bloków 1 – 3 wynosi 5,0 m, bloków 4 – 6 wynosi 5,3 m. 

Oprócz głównego źródła na terenie Elektrowni zlokalizowanych jest szereg źródeł pomocniczych obejmu-

jących takie instalacje jak: silosy mączki wapiennej, zbiorniki retencyjne popiołu, silosy sorbentu, młyny 

kamienia wapiennego, linie transportu oraz szereg prac powodujących emisje niezorganizowane, takich 

jak spawanie czy prace malarskie. 

W 2020 roku na terenie Elektrowni planowane jest uruchomienie nowego bloku energetycznego wraz z de-

dykowanymi jemu emitorami pomocniczymi oraz nową chłodnią kominową, przez którą emitowane będą 

gazy odlotowe. 

Poniżej (Rysunek 257) przedstawiono rozmieszczenie źródeł emisji na terenie PGE GiEK S.A. Elektrownia 

Turów, które zostały uwzględnione w obliczeniach z uwzględnieniem źródeł, które mają powstać w 2020 

roku.  
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Rysunek 257 Lokalizacja źródeł emisji na terenie PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

 

Tabela 170 Parametry techniczne uwzględnionych w modelowaniu emitorów 
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BLOK ENERGETYCZNY 1-6 - emitor sześcioprzewodowy 

1 E6-1 Blok nr 1 150 5 20,2 979 000 438 7 750 

2 E6-2 Blok nr 2 150 5 22,5 979 000 442 8 000 

3 E6-3 Blok nr 3 150 5 22,6 979 000 440 8 000 

4 E6-4 Blok nr 4 150 5,3 22,8 1 000 000 333 8 000 

5 E6-5 Blok nr 5 150 5,3 23,5 1 000 000 333 8 000 

6 E6-6 Blok nr 6 150 5,3 19,7 1 000 000 333 8 000 

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 

7 E-ch 
Blok nr 7 (11) - chłodnia komi-

nowa 
134,4 52 5,5 1 307 000 336 7 200 

EMITORY PROCESÓW POMOCNICZYCH 

TEREN GŁÓWNY ELEKTROWNI 

8 E-1p 
Odpowietrzenie zbiornika re-

tencyjnego popiołu nr 1 
34,5 0,6 10,35 10 545 345 8 760 

9 E-2p 
Odpowietrzenie zbiornika re-

tencyjnego popiołu nr 2 
34,5 0,8 8,8 15 935 334 8 760 

10 E-3p 
Odpowietrzenie zbiornika re-

tencyjnego popiołu nr 3 
34,5 0,8 8,73 15 800 332 8 760 
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11 E-4p 
Odpowietrzenie zbiornika re-

tencyjnego popiołu nr 4 
34,5 0,8 11 19 919 303 8 760 

12 E-3s 
Odpowietrzenie silosu sorbentu 

nr 3 
32 0,4 25,46 11 520 307 8 760 

13 E-4s 
Odpowietrzenie silosu sorbentu 

nr 4 
32 0,4 25,13 11 370 305 8 760 

14 E-1b 
Instalacja odpylania zasobnika 

szczelinowego 
14 2,8 7,44 164 825 300 7 300 

15 E-b1 
Instalacja odpylania układu na-

węglania bloku 1 
42 1,2 14,7 60 000 303 6 750 

16 E-b2 
Instalacja odpylania układu na-

węglania bloku 2 
42 1,2 14,7 60 000 303 6 750 

17 E-b3 
Instalacja odpylania układu na-

węglania bloku 3 
42 1,2 14,7 60 000 303 6 750 

18 E-b4 
Instalacja odpylania układu na-

węglania bloku 4 
42 1,2 12,3 50 000 303 6 750 

19 E-b5 
Instalacja odpylania układ na-

węglania bloku 5 
42 1,2 12,3 50 000 303 6 750 

20 E-b6 
Instalacja odpylania układu na-

węglania bloku 6 
42 1,2 12,3 50 000 303 6 750 

21 E-k1 
Instalacja odpylania kruszar-

kowni K-1 
11 1,2 8,5 34 560 288 6 750 

22 E-k2 
Instalacja odpylania kruszar-

kowni K-2 
11 1,2 7,9 32 000 288 6 750 

23 E-k3 
Instalacja odpylania kruszar-

kowni K-3 
11 1,2 7,9 32 000 288 6 750 

24 E-o (1.2) 
Instalacja odkurzania obiektów 

bloków 1. 2 
40 0,25 15,8 2 800 303 2 190 

25 E-o (3.4) 
Instalacja odkurzania obiektów 

bloków 3. 4 
40 0,25 15,8 2 800 303 2 190 

26 E-o (5.6) 
Instalacja odkurzania obiektów 

bloków 5. 6 
40 0,25 15,8 2 800 303 2 190 

27 E-1w 
Silos mączki kamienia wapien-

nego IOS bloków 
12 0,3 6 1 525 300 4 000 

NOWY BLOK ENERGETYCZNY 

28 E-5p 
Odpowietrzenie zbiornika re-

tencyjnego popiołu 
34,5 0,8 8,73 15 800 332 8 760 

29 E-1s 
Odpowietrzenie silosu sorbentu 

nr 1 
32 0,5 4,97 3 507 301 8 760 

30 E-2s 
Odpowietrzenie silosu sorbentu 

nr 2 
32 0,5 4,56 3 218 306 8 760 

31 E-2w 
Silos mączki kamienia wapien-

nego IOS nowego bloku 
29 0,3 11,78 3 000 303 4 000 

32 E-k4 
Instalacja odpylania kruszar-

kowni nowego bloku 
15 0,5 14,15 10 000 303 6 750 

33 E-sp1 
Stacja przesypowa nr 1 nawę-

glania nowego bloku 
35 0,5 14,15 10 000 303 6 750 

34 E-sp2 
Stacja przesypowa nr 2 nawę-

glania nowego bloku 
16 0,5 14,15 10 000 303 6 750 

35 E-sp3 
Stacja przesypowa nr 3 nawę-

glania nowego bloku 
22 0,5 14,15 10 000 303 6 750 

36 E-sp4 
Stacja przesypowa nr 4 nawę-

glania nowego bloku 
20 0,5 14,15 10 000 303 6 750 

37 E-wa Silos węgla aktywnego 18,3 0,25 0 900 333 145 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

656 
Bogatynia, lipiec 2019 

Lp. 
O

zn
ac

ze
n

ie
 e

m
i-

to
ra

 

Ź
ró

d
ło

 e
m

is
ji 

W
ys

o
ko

ść
 e

m
it

o
ra

 
[m

] 

Ś
re

d
n

ic
a 

w
yl

o
-

to
w

a 
p

rz
ew

o
d

u
 

ko
m

in
o

w
eg

o
 [m

] 

P
rę

d
ko

ść
 w

yl
o

tu
 

g
az

ó
w

 [m
/s

] 

S
tr

u
m

ie
ń

 g
az

ó
w

 
o

d
lo

to
w

yc
h

 
[m

³ u
/h

] 

T
em

p
er

at
u

ra
 g

a-
zó

w
 

[K
] 

C
za

s 
p

ra
cy

 
[h

/r
o

k]
 

PRZEMIAŁOWNIA KAMIENIA WAPIENNEGO 

37 E5 Młyn nr 1 - technologia 34,5 0,85 11 22 460 357 6 970 

38 E6 Młyn nr 2 - technologia 34,5 0,85 11 22 460 356 6 970 

39 E7 Młyn nr 1 - transport mączki 34,5 0,57 1,6 1 469 321 6 970 

40 E8 Młyn nr 2 - transport mączki 34,5 0,57 1,6 1 469 320 6 970 

41 E9 Silos mączki wapiennej nr 1 26 0,21 18,2 2 268 297 6 970 

42 E10 Silos mączki wapiennej nr 2 26 0,21 18,2 2 268 320 6 970 

43 E11 Silos mączki wapiennej nr 3 26 0,21 18,2 2 268 309 6 970 

44 E12 Transport mączki 10,5 0,12 12 488 289 4 000 

45 E13 Transport mączki 10,5 0,12 12 488 290 4 000 

46 E14 Transport mączki 10,5 0,12 12 488 290 4 000 

47 E15 Silos mączki wapiennej nr 4 27,4 0,322 40 11 750 320 6 970 

48 E17 Zasypy zbiorników kamienia 33 0,574 13,5 12 540 306 6 970 

49 E18 Młyn nr 3 - technologia 33 1 21,3 60 200 362 6 970 

Źródło: opracowanie własne  

Do wyznaczenia emisji pyłów z Elektrowni Turów dla lat prognozy: 2020,2030, 2040 i 2044 wzięto pod 

uwagę następujące zamiany wynikające ze: 

− zmian w standardach emisyjnych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub 

współspalania odpadów  (Dz.U. z 2018 r., poz. 680), 

− zmian w standardach emisyjnych wskazanych w konkluzjach BAT dla dużych obiektów energe-

tycznego spalania, 

− zmian w wielkości strumienia gazów odlotowych wskazanych w nowym wniosku o wydanie Po-

zwolenia Zintegrowanego – obecnie w procedowaniu, 

− zmian wynikających z zakończenia okresu obowiązywania Przejściowego Planu Krajowego (art. 

146 f ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska), przypadającego na rok 

2020, a co za tym idzie z wprowadzenia nowych, dużo niższych standardów emisyjnych, co wpły-

nie na zmniejszenie emisji z komina sześcioprzewodowego.  

− w związku z planowanym uruchomieniem w 2020 roku nowego bloku energetycznego, z którego 

spaliny emitowane będą przez nowo wybudowaną chłodnię kominową.  

− uwzględnienia emisji z nowych emitorów pomocniczych, których powstanie związane jest z bu-

dową nowego bloku energetycznego. 
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Praca źródeł w 2020 r.  

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. uwzględniono pracę 6 bloków energetycznych (bloki 1-6), 

z których emisja wyznaczona została w oparciu o standardy emisyjne wskazane w ww. rozporządzeniu Mi-

nistra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów insta-

lacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów. W obliczeniach uwzględ-

niono również pracę źródeł pomocniczych. Od 01.07.2020 r. w obliczeniach uwzględniono uruchomienie 

nowego bloku energetycznego (blok 7), z którego emisja została wyznaczona w oparciu o  konkluzje BAT 

dla dużych obiektów energetycznego spalania. W obliczeniach uwzględniono ponadto nowe źródła po-

mocnicze związane z pracą bloku 7. 

Praca źródeł w latach 2030, 2040 oraz 2040  

W latach 2030, 2040 oraz 2044 r. emisja z bloków energetycznych została wyznaczona w oparciu o po-

ziomy emisji wskazane w ww. konkluzjach BAT oraz harmonogram pracy poszczególnych bloków. Obli-

czenia obejmowały także pracę źródeł pomocniczych, które są wyłączane jednocześnie z wyłączanymi blo-

kami dla których pracowały. 

Tabela 171 Standardy emisyjne dla pyłu przyjęte w obliczeniach od 2020 r.  

Okres Bloki 1-6 Okres Blok 7 (11) Jednostka 

2020 r. do 
16.08.2021 

20 
Od 01.07.2020 r. 

5*) 
10**) mg/m³u 

Od 17.08.2021 r. 
12*) 

40**) 
*) wartość średnioroczna, **) wartość średniodobowa  

Źródło: opracowanie własne  

Harmonogram pracy poszczególnych bloków w Elektrowni przedstawia się następująco: 

− Blok 1 - pracuje do 2035r. 

− Blok 2 - pracuje do 2036r.   

− Blok 3 - pracuje do 2037r. 

− Blok 4 - pracuje do 2039r. 

− Blok 5 - pracuje do 2038r. 

− Blok 6 - pracuje do 2044r. 

− Blok 7 (11) - pracuje do 2044r. 

Z końcem roku 2044 Elektrownia zostanie całkowicie wyłączona.  

Poniższa tabela przedstawia bilanse emisji przyjęte w obliczeniach dla roku bazowego i lat prognozy. 

Tabela 172 Emisje z emitorów zorganizowanych Elektrowni w roku bazowym i w latach prognozy 

Zanieczyszczenie 2018 202052 2030 2040 2044 

PM10 [Mg/rok] 375,63 727,97 727,98 154,45 154,45 

PM2,5 [Mg/rok] 194,69 344,43 344,42 72,62 72,62 

Źródło: opracowanie własne  

                                                                    
52 Emisje dla lat prognozy określono na podstawie emisji maksymalnych z wniosku o Pozwolenie Zintegro-
wane. 
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Emisja ze źródeł wielkopowierzchniowych 

PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów nie ma składowisk odpadów paleniskowych. Odpady paleni-

skowe transportowane są zamkniętymi przenośnikami taśmowymi na zwałowisko wewnętrzne nadkładu 

w wyrobisku kopalnianym i zwałowane wspólnie z nadkładem. Na drodze tego transportu znajduje się, na-

leżący do Elektrowni Turów, plac buforowy odpadów, umożliwiający czasowe magazynowanie odpadów. 

Wymiary placu wynoszą około 70 x 400 m. Pojemność placu buforowego wynosi około 60 000 m³ (bufor 

lewy) i 400 m³ (bufor prawy). Pojemność ta jest wykorzystywana krótkotrwale w przypadku braku odbioru 

popiołu przez KWB Turów. Standardowo na placu nie powinno być więcej niż 30-40% zajętej przestrzeni. 

Plac zlokalizowany jest w enklawie leśnej, w odległości ok. 1800 m od elektrowni w kierunku wschodnim. 

Na obszarze bufora wykonywane są operacje przyjmowania popiołu na bufor z wykorzystaniem zwało-

warki oraz przekazania popiołu do wyrobiska z wykorzystaniem koparki. Emisja pyłu uzależniona jest 

tu w głównej mierze od ilości i rodzaju materiału (a w szczególności zawartości wilgoci) oraz parametrów 

meteorologicznych takich jak prędkość wiatru i związane z nią porywanie materiału oraz opad i związana 

z nim depozycja.  

Emisja z placu buforowego wyznaczona została w opracowaniu pt. „Ocena jakości powietrza ze względu 

na stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w obszarze wspólnego oddziaływania Elektrowni Turów i Ko-

palni Turów oraz na terenach przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem źródeł wielkopowierzch-

niowych” zrealizowanym na zlecenie Elektrowni Turów w 2019 roku. W opracowaniu tym określono szcze-

gółowy model emisji dla placu buforowego w oparciu o pracę maszyn, ilość przeładowanego materiału 

oraz o metodykę określania wskaźników emisji US-EPA (praca przenośników stałych oraz przeładunki), 

przy czym udział procentowy frakcji PM10 i PM2,5 oszacowano na podstawie badań empirycznych. 

Tabela 173 Wskaźniki emisji dla placu buforowego 

Źródło Jednostka PM10 PM2,5 

Praca zwałowarki [kg/m³] 0,000458674 0,000180952 

Praca koparki [kg/Mg] 0,035843741 0,014140722 

Źródło: opracowanie własne  

Roczny ładunek emisji określony został z uwzględnieniem rocznych wartości opadu deszczu i wyniósł 

w 2018 roku dla PM10 - 60,3 Mg, a dla PM2,5 – 23,8 Mg. 
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Rysunek 258 Lokalizacja placu buforowego odpadów paleniskowych ELT 

 
Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

W celu zwiększenia możliwości bieżącego zwałowania KWB Turów buduje obecnie nowy ciąg popiołowy, 

który będzie umożliwiał swobodne przekierowywanie popiołu z ELT na mniejsze zwałowarki. Spowoduje 

to, że zwiększy się przepustowość taśmociągów i od połowy 2019 roku na placu buforowym popiół będzie 

zalegał tylko w sytuacjach awaryjnych. W efekcie w latach prognozy emitor ten nie został uwzględniony. 

22.7.4. Tło zanieczyszczeń 

W celu obliczenia skumulowanych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na wyznaczony obszar oprócz 

emisji z KWB Turów wzięto pod uwagę następujące źródła emisji pyłu:  

1. Emisję lokalną z gminy Bogatynia; 

2. Emisję z terenu Czech i Niemiec; 

3. Tło zanieczyszczeń - jako napływ pyłu PM10 i PM2,5 spoza terenu opracowania zarówno z obszaru 

Polski jak i Czech i Niemiec (warunki brzegowe). 

Tło zanieczyszczeń wyznaczane z rzeczywistych danych emisyjnych pozwala na zróżnicowanie jego war-

tości  w obliczeniach modelowych w zależności od kierunku napływu.  

Emisja lokalna z gminy Bogatynia 

W celu obliczenia skumulowanych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na wyznaczonym obszarze 

oprócz emisji z KWB Turów wzięto pod uwagę emisje pyłu z Elektrowni Turów (emisja punktowa oraz emi-

sja niezorganizowana - na terenie elektrowni: procesy spawania, malowania itp. oraz z placu buforowego 

odpadów paleniskowych). 

Jako część składową tła potraktowano natomiast pozostałą emisję z terenu gminy Bogatynia: 
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− punktową (źródła energetyczne i przemysłowe) 

− niską emisję komunalną z ogrzewania indywidualnego, 

− z lokalnego transportu kołowego. 

Emisja punktowa z gminy Bogatynia 

Emisje ze źródeł przemysłowych wykorzystane w modelowaniu obejmują również źródła punktowe oraz 

przemysłowe emisje niezorganizowane z terenu gminy Bogatynia. Wykorzystano informacje z zasobów 

krajowej bazy o emisji gazów cieplarnianych i innych substancji prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bi-

lansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) oraz innych źródeł będących w zasobach Wykonawcy oraz 

udostępnionych przez Zamawiającego. Głównymi emitentami na terenie gminy Bogatynia są zakłady PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów oraz PGE Górnictwo i Energe-

tyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, szczegółowo omówione wyżej. 

Na rysunku poniżej (Rysunek 259) przedstawiono rozmieszczenie pozostałych instalacji, dla których osza-

cowano wielkości emisji pyłu PM10 i pyłu PM2,5. 

Rysunek 259. Emisja pyłu zawieszonego PM10 raz pyłu zawieszonego PM2,5 ze źródeł punktowych w 2018 r. w gmi-
nie Bogatynia 

Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych  

Emisja pyłu zawieszonego PM10 ze źródeł punktowych z terenu gminy Bogatynia, z wyłączeniem źródeł 

emisji dla instalacji zlokalizowanych na terenie Elektrowni oraz Kopalni w 2016 r., wyniosła blisko 246 kg, 

a emisja pyłu zawieszonego PM2,5 wyniosła 164 kg. 

Emisja z transportu kołowego z gminy Bogatynia 

Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych drogowych na terenie gminy Bogatynia, 

są drogi wojewódzkie nr 352 i 354, a w dalszej kolejności drogi powiatowe i gminne. Długość dróg woje-

wódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy wynosi:  

− drogi wojewódzkie – droga nr 352 – 18,7 km oraz droga nr 354 – 9,3 km, 

− drogi powiatowe – 41,8 km, 

− drogi gminne – 62,6 km. 

Podstawą wyznaczenia emisji komunikacyjnej z omawianego terenu były dane pochodzące z opracowań 

wykonanych przez Transprojekt – Warszawa: „Generalny pomiar ruchu w 2015 r.” – pomiar ruchu na dro-

gach krajowych oraz „Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku”. Opracowania te zawierają 

wartości średnie dobowe natężenia ruchu z uwzględnieniem struktury pojazdów. Wszystkie dostępne 
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dane o ruchu zaktualizowano do roku 2018 oraz kolejnych lat prognozy (tj. 2020, 2030, 2040, 2044) wyko-

rzystując opracowanie pt. „Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 

2008-2040 na sieci drogowej do celów planistyczno-projektowych”, a następnie wykonano kataster emisji 

liniowej (komunikacyjnej) pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w odpowiedniej rozdzielczości. 

Emisję ze spalania w silnikach pojazdów samochodowych wyznaczono w oparciu o wskaźniki emisji dro-

gowej opracowane przez M. Zimakowską na potrzeby pracy pt. „Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 

dla lat 2015, 2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem nowych wskaźników emisyjnych”, 

na podstawie modelu komunikacyjnego INFRAS. Wartości wskaźników są zależnie od rodzajów pojazdów 

oraz od przyjętej prędkości. Wyróżnia się następujące kategorie pojazdów: samochody osobowe (O), do-

stawcze (D), ciężarowe (C), ciężarowe z przyczepą (CP), autobusy dalekobieżne (A) oraz miejskie (AM) 

a także motocykle (M). Prędkości pojazdów są uzależnione od kategorii drogi.  

Tabela 174. Prędkości pojazdów zależnie od klasy drogi i kategorii pojazdów 

ID Kategoria 
Prędkość [km/h] 

A S GP G Z L D I 

O Osobowe 100 80 80 40 40 30 30 30 

D Dostawcze 80 70 70 40 40 30 30 30 

C Ciężarowe bez przyczep i naczep 80 70 70 40 30 20 20 20 

CP Ciężarowe z przyczepami lub naczepami 80 70 70 40 30 20 20 20 

A Autobusy dalekobieżne 80 70 70 30 30 20 20 20 

AM Autobusy miejskie 60 40 40 30 30 20 20 20 

M Motocykle 100 90 80 60 50 30 40 40 

A – autostrady; S - drogi ekspresowe; GP - drogi główne ruchu przyspieszonego; G - drogi główne Z - drogi zbiorcze; L - drogi lokalne, D - 
drogi dojazdowe; I - (inna) nie znamy klasy drogi 

Źródło: Zimakowska M. 

Metodyka wyznaczania emisji pochodzącej ze ścierania opon i hamulców oraz warstwy ścieralnej jezdni 

z wyłączeniem resuspensji wcześniej naniesionego materiału określona została w opracowaniu 

„EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2016”.  

Wskaźniki emisji ze ścierania są uzależnione od wielu czynników, wśród nich można wymienić wagę po-

jazdu, styl jazdy, ustawienia zbieżności kół, jakość i wiek opon, jakość i wiek drogi oraz czynniki pogodowe. 

W niniejszym opracowaniu zastosowano zestaw wskaźników uszczegółowionych, które w przypadku emi-

sji z opon i hamulców uzależnione są od prędkości pojazdów.  

Ostatnią składową emisji komunikacyjnej jest emisja z powtórnego zawieszenia (resuspensji) materiałów 

sypkich zalegających na nawierzchni drogi. Materiał zalegający na nawierzchni, który może ulec ponow-

nemu wzburzeniu jest na bieżąco uzupełniany z innych źródeł. Dlatego wiele opracowań wskazuje ulice 

jako istotne źródło emisji pyłu, a dzieje się to wówczas, gdy równowaga pomiędzy depozycją materiału 

a procesem jego usuwania z jezdni zostaje zaburzona. Może to mieć miejsce np. podczas stosowania ma-

teriałów sypkich do utrzymywania jezdni w okresie zimowym, nanoszenie na powierzchnię jezdni zabru-

dzeń w rejonie wykonywanych prac budowlanych czy depozycja materiału pochodzącego z erozji nieusta-

bilizowanych obszarów w pobliżu dróg. Utrzymanie równowagi pomiędzy depozycją, a procesem usuwa-

nia materiału z jedni zależy od wielu czynników. Jako podstawowe podaje się średnią prędkość pojazdów 

podróżujących po drodze, średni dobowy ruch (SDR), liczbę jezdni, odsetek ciężkich pojazdów oraz obec-

ność krawężników i kanalizacji burzowej. 
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Wskaźniki emisji pochodzącej z resuspensji materiału zalegającego na jezdni zostały opracowane przez 

United State Environmental Protection Agency (US-EPA) w ramach Emissions Factors & AP 42, Compila-

tion of Air Pollutant Emission Factors  – rozdział 13 „Źródła Różne” (Miscellaneous Sources) – podgrupa 

13.2 „Wprowadzenie do Źródeł Emisji Pyłu Unoszonego” (Introduction to Fugitive Dust Sources) (US-EPA 

2012). Jednym z najistotniejszych parametrów kształtujących wielkość wskaźnika jest tzw. sL - „silt lo-

ading” - wskaźnik nanosu materiału o średnicy równej lub mniejszej 75 mikrometrów na powierzchnię 

jezdni w g/m2. Parametr ten zmienia się w bardzo szerokich granicach: od 0,03 do 400 g/m2. Na potrzebę 

niniejszego opracowania uzależniono wskaźnik sL oraz średnią masę pojazdu (W) od średniego dobowego 

ruchu (SDR) oraz od charakteru drogi. 

Tabela 175. Przyjęte średnie wartości współczynnika sL oraz średnia waga (W) pojazdów w zależności od typu drogi 
oraz średniego dobowego ruchu 

Wartość SDR 
drogi lokalne i inne drogi główne przelotowe 

sL W [Mg] sL W [Mg] 

0-500 0,60 1,22 0,6 1,65 

500-5000 0,20 1,92 0,12 5,89 

5000-10000 0,06 3,01 0,04 6,93 

>10000 0,03 5,89 0,02 8,01 

Źródło: Emissions Factors & AP 42 

Średnie emisje pyłu z zabrudzenia jezdni są odwrotnie proporcjonalne do wielkości opadu. Wskaźnik został 

skorygowany w zależności od godzinowej sumy opadu. 

Podstawę do określenia bilansu emisji na wybranym odcinku drogi stanowi wartość średniego dobowego 

ruchu (SDR), będącego miarą aktywności pojazdów na drogach w ciągu doby.  

Po wyznaczeniu emisji na odcinkach opomiarowanych, określono proporcjonalnie emisję na pozostałych 

odcinkach dróg, weryfikując uzyskane wartości bilansu informacją z Krajowego raportu inwentaryzacyj-

nego, publikowanego corocznie przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).  

Rysunek 260. Emisja pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 z transportu kołowego w 2018 r. w 
gminie Bogatynia 

Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych 

Emisja pyłu zawieszonego PM10 z transportu kołowego z obszaru gminy Bogatynia – łączna emisja ze spa-

lania paliw w silnikach pojazdów, emisja z unosu z powierzchni jezdni oraz emisja ze ścierania – wyniosła 

w 2018 r. 104,4 Mg. Emisja pyłu zawieszonego PM2,5 wyniosła natomiast 34,3 Mg.  
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Emisja z ogrzewania indywidualnego z gminy Bogatynia  

Emisję powierzchniową w gminie Bogatynia zaktualizowano na podstawie dostępnych informacji o bu-

dynkach podłączonych do sieci, udziałach procentowych paliw stosowanych do ogrzewania w gminie oraz 

zmienności czasowej i przestrzennej emisji w 2018 roku. 

Do wyznaczenia emisji powierzchniowej wykorzystano zestaw wskaźników pochodzący z opracowania 

„Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015, 2020 na podstawie modelowania z wykorzystaniem 

nowych wskaźników emisyjnych”, gdzie podane są wskaźniki emisji dla poszczególnych typów paliw w od-

niesieniu do powierzchni ogrzewanej.  

Tabela 176. Wskaźniki stosowane przy określaniu emisji z ogrzewania indywidualnego 

Paliwo stosowane do ogrzewania Pył PM10 [kg/rok/m2] Pył PM2,5 [kg/rok/m2] 

Węgiel 0,75 0,5625 

Drewno 0,65 0,6297 

Gaz 0,0002 0,0002 

Olej 0,0162 0,0162 

Ekogroszek 0,0374 0,0355 

Pelety 0,0036 0,0035 

LPG 0,0004 0,0004 

Źródło: Zimakowska M.  

Na podstawie uzyskanej bazy aktywności o powierzchni ogrzewanej danym typem paliwa stworzono ka-

taster emisji powierzchniowej (z ogrzewania indywidualnego) pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu PM2,5 

o zadanej rozdzielczości.  

Rysunek 261. Emisja powierzchniowa pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5 w 2018 r. w gminie 
Bogatynia 

Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych 

Emisja pyłu zawieszonego PM10 z sektora komunalno-bytowego, w roku 2018 r., została zinwentaryzo-

wana na poziomie 452,8 Mg. Emisja pyłu zawieszonego PM2,5 natomiast wyniosła 349,3 Mg.  

Emisja lokalna – prognozy na lata 2020, 2030, 2040 i 2044 

1. Prognoza emisji z indywidualnych systemów grzewczych 

Prognozę zmian wielkości emisji substancji z sektora komunalno-bytowego opracowano w oparciu o zało-

żenia wdrażanej obecnie na terenie województwa dolnośląskiego uchwały antysmogowej – uchwała 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

664 
Bogatynia, lipiec 2019 

nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na ob-

szarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 

5155).  

Uchwała wprowadza stopniowe ograniczenia w używaniu w domach najgorszych klas pieców i paliw. 

Uchwała obowiązuje od 1 lipca 2018 r. Przepisy zakazują stosowania najgorszych paliw, czyli miału węglo-

wego, wilgotnego drewna, węgla brunatnego, odpadów węglowych i mieszanek.  

Od 1 lipca 2018 r. wszystkie montowane kotły muszą spełniać unijne normy efektywności i emisji. Ustalono 

okresy przejściowe, umożliwiające dostosowane się mieszkańców do nowych przepisów. Kotły pozakla-

sowe, tzw. kopciuchy, powinny być wymienione do 1 lipca 2024 r., pozostałe kotły od połowy 2028 r. Pełne 

wdrożenie uchwały uwzględniono w prognozie za rok 2030 i w latach następnych. 

Dodatkowo uwzględniono zapisy Art. 7 ust. 7a pkt 2 i ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o syste-

mie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 660), w myśl, którego nie będzie 

możliwe od czerwca 2020 roku wprowadzanie do obrotu detalicznego węgla brunatnego. Skutkować 

to będzie brakiem możliwości spalania tego paliwa w pobliskiej zabudowie mieszkaniowej. 

2. Prognoza emisji z transportu 

Prognozę emisji z transportu kołowego wykonano w oparciu o metodykę obliczania wskaźników wzrostu 

ruchu, wskazaną przez GDDKiA53. Wskaźnik zmiany natężenia ruchu rok do roku uzależniony jest od wzro-

stu PKB oraz współczynnika elastyczności dla poszczególnych kategorii pojazdów. 

Prognoza zakłada wzrost emisji pyłów z transportu kołowego w stosunku do roku 2018 o 4,5% w roku 2020, 

o 27% w roku 2030, o 47% w roku 2040 oraz o 50% w roku 2044.  

3. Prognoza emisji ze źródeł punktowych  

W obliczeniach dla lat prognozy ze źródeł punktowych nie wskazuje się zmian w emisji. Punktowe źródła 

emisji z obszaru gminy, poza źródłami emisji związanymi z instalacjami należącymi do Kopalni lub Elek-

trowni, nie są związane z dużymi obiektami przemysłowymi, a udział tego typu źródeł w bilansie emisji jest 

niewielki. Brak jest również informacji dot. pracy tych źródeł w latach 2020-44. 

4. Bilans emisji ze źródeł lokalnych wraz z prognozą na lata 2020, 2030, 2040 i 2044 

W tabeli poniżej (Tabela 177) zestawiono prognozowane wielkości emisji z obszaru gminy Bogatynia, wy-

znaczone w oparciu o ww. założenia.  

Tabela 177 Prognoza lokalnej emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu PM2,5 z obszaru gminy Bogatynia 

Typ emisji\ Rok 
PM10 [Mg/rok] PM2,5 [Mg/rok] 

2018 r. 2020 r. 2030 r. 2040 r. 2044 r. 2018 r. 2020 r. 2030 r. 2040 r. 2044 r. 

Komunalno-bytowa 452,80 414,40 19,00 19,00 19,00 349,30 320,50 18,10 18,10 18,10 

Transport kołowy 104,39 109,09 132,68 156,69 156,69 34,34 35,89 43,65 51,54 51,54 

Punktowa*) 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

SUMA 557,75 524,05 152,24 176,25 176,25 383,92 356,67 62,03 69,92 69,92 
*) źródła punktowe, inne niż należące do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów lub PGE Górnictwo i 

Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów 

                                                                    
53 https://www.gddkia.gov.pl/pl/992/zalozeniaji -do-prognoz-ruchu 
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Źródło: opracowanie własne 

Emisja z terenu Czech i Niemiec 

W celu uzyskania pełnego obrazu o źródłach emisji kształtujących jakość powietrza na analizowanym te-

renie niezbędne było uwzględnienie emisji pochodzących ze źródeł zlokalizowanych poza terenem Polski. 

Wynika to z nietypowego położenia analizowanego obszaru. W tym celu wykorzystano inwentaryzacje 

emisji zamieszczone na publicznych stronach internetowych: 

− dla Czech: http://portal.chmi.cz/historicka-data/ovzdusi – emisja została zdekomponowana zgod-

nie z metodyką opracowaną przez wykonawcę. 

− dla Niemiec - https://diffuse-quellen.de/diffuse-quellen/map.html?type=luft 

Do sporządzenia prognozy zmian emisji na terenie Czech i Niemiec wykorzystano wyniki modelu GAINS 

skonstruowanego przez The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) z Austrii. Instytu-

cja ta od wielu lat zajmuje się prognozowaniem zmian emisji, których źródłem są w głównej mierze zmiany 

wynikające z zapisów m.in. Dyrektyw UE czy porozumień światowych. Na potrzebę niniejszego projektu 

wykorzystano prognozy zawarte w scenariuszu  ECLIPSE V5a54 uwzględniającym maksymalny technicznie 

możliwy scenariusz redukcji. Na podstawie zawartych na stronie plików zawierających bilanse emisji m.in. 

na analizowanym terenie określono, że w roku 2020 emisja zanieczyszczeń w stosunku do roku bazowego 

spadnie o około 1%, w roku 2030 o5%, 2040 o 9%, a w roku 2044 o 14%. Wartości te stanowiły punkt wyjścia 

do opracowania prognoz emisji dla Czech i Niemiec, które następnie przeliczono modelem CALPUFF.  

Napływ pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na obszar opracowania  

Stężenia zanieczyszczeń na obszarze opracowania kształtowane są nie tylko przez emisję występującą lo-

kalnie w gminie i jej bezpośrednim sąsiedztwie. Napływ zanieczyszczeń spoza obszaru obliczeniowego 

uwzględniono włączając w modelu CALPUFF moduł stężeń brzegowych, dzięki czemu wprowadzono cza-

sową i przestrzenną zmienność tła. Informacje o napływie pochodzą z europejskiego projektu COPERNI-

CUS: http://copernicus.eu/main/atmosphere-monitoring i dostosowane one zostały do potrzeb modelu 

CALPUFF, tj. na ich podstawie sporządzono plik binarny (conc.dat) zawierający cogodzinne stężenia za-

nieczyszczeń w domenie obliczeniowej projektu.  

W latach prognozy wartości napływu zmodyfikowano zgodnie ze scenariuszem zmian emisji zapropono-

wanym w projekcie ECLIPSE V5a.  

22.7.5. Model CALMET/CALPUFF 

W analizie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, zarówno w fazie wyznaczanie wskaźnika emisji jak i w fa-

zie oceny, wykorzystano model CALMET/CALPUFF, opracowany przez Sigma Research Corporation 

(SRC), stanowiącą część Earth Tech. Inc. z Kalifornii. Model CALPUFF (Scire i in., 2000b; Earth Tech, 

2006c), który jest Lagrange’owskim modelem obłoku ostatniej generacji. W obliczeniach dyspersji zanie-

czyszczeń uwzględnia on rzeźbę terenu oraz czasową i przestrzenną zmienność warunków meteorologicz-

nych w trzech wymiarach, co powoduje, iż opis procesu jest zdecydowanie dokładniej odwzorowany niż 

przy zastosowaniu obecnie obowiązującej metodyki referencyjnej.  

                                                                    
54 http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/air/ECLIPSEv5a.html 
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Model CALMET/CALPUFF przygotowano z myślą o analizie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w skali 

regionalnej, choć może z powodzeniem być stosowany również na obszarach silnie zurbanizowanych. Mo-

del ten odznacza się dużą wrażliwością na przestrzenne charakterystyki środowiska oraz zmienność pola 

meteorologicznego, a w badaniach mających na celu wyznaczenie zmienności przestrzennej i czasowej 

stężeń zanieczyszczeń w skalach regionu i ponadregionalnych jest znakomitym narzędziem pozwalającym 

na uwzględnienie nie tylko dużej ilości emitorów, ale i skomplikowanych charakterystyk środowiska przy-

rodniczego. Istotny jest również fakt, że model CALPUFF posiada bardzo nowoczesny i rozbudowany mo-

duł rozprzestrzeniania się pyłu, w tym frakcji PM10, PM2,5 i mniejszej, a uzyskiwane w ramach obliczeń 

rezultaty były walidowane i wykorzystywane w wielu pracach na całym świecie. 

Warunkiem uzyskania wiarygodnej informacji o przestrzennym rozkładzie stężeń jest przygotowanie 

przede wszystkim: 

− dokładnej bazy danych o emisji z analizowanego obiektu, 

− sekwencyjnych szeregów czasowych danych meteorologicznych pozwalających na pełne wyko-

rzystanie preprocesora meteorologicznego CALMET (Scire i in., 2000a; Earth Tech, 2006b), który 

na podstawie informacji o rzeźbie i użytkowaniu terenu oraz na podstawie wyników pomiarów 

ze stacji meteorologicznych naziemnych i z dolnej warstwy troposfery wyznacza wartości para-

metrów meteorologicznych w węzłach siatki pól meteorologicznych, 

− odpowiednich warstw GIS z informacjami o terenie (rzeźba i użytkowanie terenu, szorstkość, al-

bedo, fazy fenologiczne pokrywy roślinnej) oraz z wartościami parametrów meteorologicznych 

w węzłach siatki pól meteorologicznych (temperatura, prędkość i kierunek wiatru, wilgotność, ci-

śnienie, opad, zachmurzenie). 

Opis modelu  

CALMET/CALPUFF jest zaawansowanym systemem modelowania składającym się z trójwymiarowego 

modelu meteorologicznego – CALMET oraz modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń – CALPUFF, 

który jest wielowarstwowym, niestacjonarnym modelem w układzie Lagrange’a, przygotowanym do obli-

czania stężeń wielu substancji. Wyznacza on wpływ pól meteorologicznych zmiennych w czasie i w prze-

strzeni na transport, przemiany i depozycję zanieczyszczeń. Kod programu napisany w języku Fortran, jest 

dostępny na stronie http://www.src.com/calpuff/calpuff1.htm. Jest on w pełni kompilowany, co umożliwia 

dostosowywanie go do konkretnego przypadku. 

Preprocesor CALMET 

Częścią systemu modelowania CALMET/CALPUFF, odpowiedzialną za przygotowanie pierwotnej infor-

macji o terenie oraz danych meteorologicznych na wejście modelu CALPUFF jest preprocesor CALMET. 

Obliczenia meteorologiczne odbywają się w określonej przez użytkownika regularnej siatce (gridzie), obej-

mującej m. in. obszar z analizowaną emisją. Użytkownik określa również rozmiar pola siatki, które zależy 

od skali obszaru badań, np. skala kraju – pole o boku 5 - 10 km, skala miasta – pole o boku 500 - 1000 m. 

Na wejście do tego modelu niezbędne jest: 

1) przygotowanie plików z informacją o terenie, zawierających rzeźbę wraz z użytkowaniem w kla-

sach podanych w instrukcji modelu,  

2) przygotowanie wejściowych danych meteorologicznych, które obejmują: 

− na powierzchni modelu: 
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- prędkość wiatru,  

- kierunek wiatru,  

- temperatura powietrza,  

- wilgotność względna powietrza, 

- ilość opadu (śnieg lub deszcz), która do modelu wchodzi w dwojaki sposób – jako kod 

opadu (opad stały lub ciekły) oraz ilościowo, 

- zachmurzenie, 

- podstawa niskich chmur w stopach nad poziomem morza, 

- ciśnienie, 

− na poziomach ciśnieniowych: 

- wysokość geopotencjalna, 

- prędkość wiatru, 

- kierunek wiatru, 

- temperatura,  

- wilgotność względna. 

Na podstawie tych danych wejściowych CALMET tworzy dwu- lub trójwymiarowe pola metrologiczne 

pewnych parametrów niezbędnych w obliczeniach dyspersji zanieczyszczeń, a pozostałe parametry przy-

pisuje do lokalizacji stacji meteorologicznych, dla których określane były dane wejściowe. Trójwymiarowe 

pola tworzone są dla temperatury oraz składowych wiatru (U, V oraz W). Parametry takie jak: klasa rów-

nowagi atmosfery, długość Monina-Obuchowa, wysokość warstwy inwersji, prędkość tarcia, prędkość 

konwekcyjna oraz wskaźnik opadu zapisywane są w formie pola dwuwymiarowego. Natomiast w lokaliza-

cjach stacji zapisywane są wartości: temperatury, gęstości powietrza, promieniowania krótkofalowego, 

wilgotności względnej oraz kod opadu. 

Pozyskanie danych meteorologicznych wejściowych do modelu jest istotnym problemem. Sieć pomia-

rowa parametrów meteorologicznych na terenie Polski, w szczególności sondaży aerologicznych, jest dość 

rzadka i opieranie się wyłącznie na wynikach pomiarów dawałoby zniekształcony obraz pól meteorologicz-

nych, co niewątpliwie nie pozostałoby bez wpływu na wyniki obliczeń dyspersji zanieczyszczeń. W niniej-

szych obliczeniach wykorzystano więc dane meteorologiczne z rutynowo pracującego modelu meteorolo-

gicznego - amerykańskiego modelu globalnego WRF - Weather Research and Forecasting -  (NCAR, 2008). 

Model ten może dostarczać dane meteorologiczne zarówno dla klasycznych modeli dyspersyjnych II ge-

neracji jak i dla modeli fotochemicznych. Jest to mezoskalowy numeryczny model dynamiczny z asymila-

cją danych - zaprojektowany do symulacji i prognozowania cyrkulacji atmosferycznej. Jako dane wej-

ściowe stosuje się w nim informację pochodzącą z ogólnodostępnego projektu NCEP/NCAR Reanalysis, 

które to dane uwzględniają wszelkie informacje pomiarowe z sieci pomiarów naziemnych, aerologicznych 

i opadowych oraz dane z sondaży i obserwacji satelitarnych. 

  



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

668 
Bogatynia, lipiec 2019 

Model CALPUFF 

CALPUFF jest zaawansowanym gaussowskim modelem obłoku II generacji. Odznacza się dużą wrażliwo-

ścią na przestrzenne charakterystyki środowiska oraz zmienność pola meteorologicznego. Posiada wbu-

dowane moduły umożliwiające m.in. uwzględnienie transportu zanieczyszczeń nad obszarami wodnymi 

oraz wpływu dużych zbiorników wodnych (morza), omywania budynków, suchej i mokrej depozycji, pro-

stych przemian chemicznych, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w złożonym terenie oraz uwzględnia-

nia warunków brzegowych.  

Model CALPUFF przyjmuje informacje o emisji ze źródeł: 

− punktowych,  

− powierzchniowych, 

− objętościowych, 

− wypornościowych powierzchniowych i liniowych (np. pożary lasów, huty aluminium). 

Dla wszystkich typów źródeł użytkownik może zastosować współczynniki zmienności czasowej emisji. Do-

stępnych jest pięć typów współczynników: 

− miesięczne – 12 współczynników dla każdego miesiąca po jednym, 

− dobowe - 24 współczynniki dla każdej godziny po jednym, 

− sezonowe i godzinne – 4 grupy po 24 współczynniki godzinne, przy czym pierwsza grupa to okres 

od grudnia do lutego, 

− zależne od temperatury – 12 współczynników dla poszczególnych przedziałów temperatury, 

− zależne od prędkości wiatru i klasy równowagi atmosfery – 6 grup po 6 współczynników. 

Dla niektórych typów źródeł, model dopuszcza również przygotowanie informacji emisyjnej w postaci sze-

regów czasowych cogodzinnych. Model CALPUFF pozwala na przeprowadzanie obliczeń osobno dla każ-

dego rodzaju typu emisji tzn. dla emisji liniowej, powierzchniowej i punktowej lub dla pojedynczych źródeł, 

a następnie sumowanie wyników z poszczególnych przebiegów CALPUFF’a. Model CALPUFF wyznacza 

stężenia wybranych substancji w regularnej siatce pola obliczeniowego lub w receptorach Dyskretnych 

zdefiniowanych przez użytkownika. 

W modelu CALMET/CALPUFF na każdym etapie przetwarzania wykorzystywane są czasowe serie cogo-

dzinne obliczane dla każdego pola siatki lub danego receptora. Oznacza to, że w każdym polu siatki (re-

ceptorze) określone są cogodzinne szeregi czasowe parametrów meteorologicznych i stężeń zanieczysz-

czeń. Szeregi te są następnie zapisywane do plików wyjściowych i mogą być wielokrotnie przetwarzane, 

a po przetworzeniu są wizualizowane w środowisku GIS. 

Uzasadnienie stosowania innej metodyki obliczeniowej niż referencyjna i potwierdzenie jej zgod-
ności z metodyką referencyjną oraz uzasadnienie przyjętych do obliczeń danych meteorologicz-
nych 

Podstawowym sposobem określenia oddziaływania na jakość powietrza, zdefiniowanym w rozporządze-

niu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji 

w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16, poz. 87), jest obliczenie wartości stężeń zanieczyszczeń zgodnie z metodyką 

referencyjną (lub ekwiwalentną) i porównanie ich z obowiązującymi normami jakości powietrza. 
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Według art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2018 

poz. 799 ze zm.) „Podmioty korzystające ze środowiska oraz organy administracji są obowiązane do sto-

sowania metodyk referencyjnych, jeżeli metodyki takie zostały określone na podstawie ustaw”. W pkt. 

2 tego artykułu ustawa dopuszcza stosowanie innej niż referencyjna metodyki, pod warunkiem: 

„1) że umożliwia ona uzyskanie dokładniejszych wyników, a uzasadnieniem jej zastosowania są zjawiska 

meteorologiczne, mechanizmy fizyczne i procesy chemiczne, jakim podlegają substancje lub energie – 

w przypadku metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji lub energii w środowisku; 

2) udowodnienia pełnej równoważności uzyskiwanych wyników - w przypadku pozostałych metodyk". 

Założenia metodyki referencyjnej są bardzo uproszczone, wykorzystuje ona bowiem równanie adwekcji-

dyfuzji Pasquill’a, które zakłada w obliczeniach wiele warunków upraszczających, chociażby oparcie obli-

czeń o statystyki meteorologiczne. Ogranicza to w istotny sposób zakres czasowy i przestrzenny jej stoso-

walności. Dlatego można powiedzieć, że w oparciu o metodykę referencyjna wyznaczane są faktyczne stę-

żenia średnie roczne, natomiast stężenia godzinowe są podawane wyłącznie jako prawdopodobieństwo 

przekroczenia wybranego poziomu odniesienia. Poza słabym odwzorowaniem zmienności i różnorodności 

zachodzących w atmosferze zjawisk, podejście proponowane w metodyce referencyjnej uniemożliwia 

określenie oddziaływania obiektu w odniesieniu do obowiązujących norm i standardów jakości powietrza 

określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektó-

rych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).  Wynika to z braku możliwości wyznaczenia statystyk 

dobowych (PM10, czy SO2) czy średnich 8-godzinnych kroczących (CO). Bardzo istotnym elementem dys-

kwalifikującym metodykę referencyjną jest brak uwzględnienia tak istotnych z punktu widzenia rozprze-

strzeniania się zanieczyszczeń procesów jak depozycja czy przemiany chemiczne. Wszystkie te aspekty 

uwzględnia model zastosowany w niniejszym opracowaniu. 

Obliczenia w modelu CALPUFF wykonywane są w receptorach dyskretnych w godzinowej rozdzielczości 

czasowej oraz z nadaną wysokością nad poziom gruntu (wysokość ta może być również równa 0). Pozwala 

to na faktyczną ocenę wpływu inwestycji na jakość powietrza przy uwzględnieniu aspektu oddziaływania 

na zdrowie ludzkie. Możliwe jest bowiem wykonanie analizy zgodnej ze normami jakości powietrza okre-

ślonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Zgodnie z doświadczeniem średnie długookresowe 

(roczne) wykazują znacznie mniejszą czułość na wszelkie czynniki niekorzystne, typu kierunek wiatru, ni-

ska wysokość inwersji itp. W rezultacie znacznie szybciej przekraczane są odpowiednie kryteria dla śred-

nich krótkookresowych niż dla wartości średniorocznych, stąd umiejętność modelu do szacowania stężeń 

krótkookresowych powinna być pożądana dla właściwej oceny oddziaływania obiektów przemysłowych 

na jakość powietrza. Dostępne na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska opracowanie pt. 

Analiza możliwości aktualizacji oraz aktualizacja modelu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń poda-

nego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) ze względu na poziom dopuszczalny pyłu 

drobnego PM2,5 55 wyraźnie wskazuje modele obłoku II generacji, jakim jest model CALMET/CALPUFF 

jako doskonałą alternatywę dla metodyki referencyjnej, wykazują lepszą jakość uzyskiwanych wyników. 

                                                                    
55 https://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoekspertyzy/858/191/1/2013-851.pdf 
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Wybór modelu CALMET/CALPUFF wynika również z jego zdolności do uwzględnienia przestrzennej 

zmienności rzeźby i użytkowania terenu oraz czasowej i przestrzennej zmienności warunków meteorolo-

gicznych. Uwzględnienie zmienności rzeźby terenu jest bardzo istotne z punktu widzenia takich obiektów 

jak kopalnie odkrywkowe, gdzie główny ładunek emisji pochodzi z prac odbywających się poniżej poziomu 

gruntu przy ograniczonym wyniesieniu. 

Ponadto model CALPUFF jest rekomendowany przez Amerykańską Agencję ochrony Środowiska (US-

EPA) do zastosowań regulacyjnych. W 2003 roku ukazała się aktualizacja regulacji prawnych w zakresie 

zmian statusu modeli transportu zanieczyszczeń, stosowanych przy sporządzaniu stanowych planów 

wdrożeniowych (SIP), operatów dla nowych źródeł (NSR) z włączeniem zapobiegania istotnemu pogor-

szeniu jakości powietrza (PSD). W rezultacie model CALPUFF został przesunięty z grupy modeli alterna-

tywnych do grupy modeli preferowanych, dla zastosowań związanych z transportem zanieczyszczeń 

na odległości od kilkudziesięciu metrów do 300 km. Podobnie jak w przypadku innych modeli rekomendo-

wanych przez US-EPA, dokładność modelu jest obwarowana wieloma zastrzeżeniami i jest szacowana 

na 70%÷80% dla wartości średniorocznych stężeń zanieczyszczeń (błąd oszacowania definiowany jako 

maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomów substancji wynosi 20%-30%). Zgodnie z ob-

owiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119), wyniki modelowania określone są w oparciu 

o błąd względny, który nie powinien przekroczyć wartości zawartych w poniższej tabeli. 

Tabela 178 Wymagania, jakie powinny spełniać wyniki modelowania matematycznego transportu i przemian sub-
stancji w powietrzu 

Dokładność 
SO2, NO2, 

NOx 
PM2,5, 

PM10, Pb 
C6H6 CO O3 B(a)P 

As, Ni, 
Cd 

WWA inne niż 
B(a)P oraz Hg ga-

zowa ogółem 

Stężenie średnie godzinowe 50% - - 50% 50% - - - 

Stężenie średnie ośmiogodzinne 50% - - 50% 50% - - - 

Stężenie średnie dobowe 50% - - 50% - - - - 

Stężenie średnie roczne 30% 50% 50% 30% - 60% 60% 60% 

Źródło: opracowanie własne 

Należy pamiętać jednak, że dokładność modelowania zależy przede wszystkim od jakości dostarczanych 

danych wejściowych o emisji, meteorologii i szczegółowości informacji o terenie oraz od wdrożenia syste-

mów zapewnienia jakości pomiarów, z których wynikami porównywane są rezultaty obliczeń.  

Model CALMET/CALPUFF jest z powodzeniem stosowany w Polsce od kilkunastu lat zarówno w syste-

mach rocznych ocen jakości powietrza jaki i na potrzeby programów ochrony powietrza (w województwie 

dolnośląskim od 2012 roku). Ponadto wielokrotnie stosowany był w analizach oddziaływania obiektów 

przemysłowych na jakość powietrza. Wyniki modelowania jakości powietrza przy użyciu modelu CALPUFF 

wykonywane na potrzeby ocen rocznych oraz programów ochrony powietrza wielokrotnie poddawane 

były walidacji, która wykazywała w pełni spełnienie wymogu dokładności obliczeń. Raporty walidacyjne 

stanowią załączniki rocznych ocen jakości powietrza wykonywanych przez Regionalne Wydziały Monito-

ringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  
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Graficzna prezentacja wyników obliczeń modelowych 

Graficzne prezentacje obrazujące stężenia zanieczyszczeń w powietrzu zostały wykonane w programie 

Arc View 9.3.1, na który Wykonawca posiada licencję lub w opensource-owym programie QGIS. Oba pro-

gramy pozwalają na przestrzenną analizę i prezentację danych różnego typu w przystępny dla użytkow-

nika sposób. Umożliwiają również kreślenie izolinii. Główną ich zaletą jest możliwość pracowania w wielu 

odwzorowaniach geograficznych, co pozwala na dokładne umiejscowienie interesującego nas obiektu 

w przestrzeni w oparciu np. o mapy topograficzne. W oparciu o oba programu możliwe jest tworzenie do-

kładnych i czytelnych map. 

Parametryzacja modelu 

Zasięg obszaru analizy musi obejmować tereny przygraniczne Republiki Niemieckiej i Republiki Czeskiej. 

Przyjęto rozpiętość około 15 km od Kopalni, co skutkowało koniecznością określenia siatki meteorologicz-

nej o wymiarach 35 x 35 km. Podstawowa rozdzielczość siatki meteorologicznej wynosiła 1 x 1 km, nato-

miast, na obszarze Worka Turoszowskiego zagęszczona została ona do 0,5 x 0,5 km. 

Rysunek 262. Zagnieżdżone siatki meteorologiczne o rozdzielczości 1x1 km oraz 0,5x0,5 km 

 

Źródło: opracowanie własne, podkład ortofotomapa z zasobów własnych 

W tych samych rozdzielczościach, co siatki meteorologiczne, do modelu podano informacje o rzeźbie 

i użytkowaniu terenu. Na podstawie tej informacji preprocesor CALMET tworzy warstwy szorstkości, al-

beda, faz fenologicznych pokrywy roślinnej, które mają istotne znaczenie w procesie rozprzestrzeniania 

się zanieczyszczeń. Uszczegółowiona informacja o rzeźbie w przypadku „Worka Żytawskiego” jest ele-

mentem bardzo istotnym, gdyż różnice wysokości mogą dochodzić tam do kilkuset metrów. Podobnie 

użytkowanie terenu wykazuje dość dużą mozaikowość.  
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Rysunek 263. Rzeźba i użytkowanie analizowanego terenu w dwóch domenach: 1 x 1km oraz 500 x 500m 

  
Źródło: opracowanie własne 

W obrębie siatki meteorologicznej rozmieszczono receptory dyskretne bazujące na siatkach w dwóch roz-

dzielczościach: 

− 0,25 km x 0,25 km – na obszarze gminy Bogatynia, 

− 1 km x 1 km – dla reszty analizowanego obszaru. 

Uzyskane wyniki obliczeń zwizualizowano z wykorzystaniem interpolacji metodą średniej ważonej odle-

głością (IDW). Zgodnie z tą metodą wartość dla każdej interpolowanej komórki wyliczana jest na podsta-

wie wartości sąsiadujących punktów ważonych odwrotnością ich odległości. Waga punktów ustalana jest 

z użyciem argumentu wykładnika potęgowego (ang. power). W przypadku tak gęstej siatki receptorów jest 

to najbardziej optymalna metoda interpolacji. 

22.7.6. Dane meteorologiczne  

W obliczeniach wykonanych na potrzeby określenia zasięgu oddziaływania Kopalni Turów w stanie obec-

nym oraz kontynuacji eksploatacji na stan jakości powietrza atmosferycznego wykorzystano informację 

meteorologiczną dla lat: 

− 2018  

− 2020 - 2044 (2018 jako roku reprezentatywnego dla prognozy dla lat 2044) 

pochodzącą z modelu ARW-WRF, która następnie została dostosowana do potrzeb modelu dyspersji CAL-

PUFF przy użyciu preprocesora CALMET. Zakres informacji meteorologicznej pochodzącej z modelu WRF 

w pełni pokrywa potrzeby preprocesora CALMET (Scire i in. 2000a; Earth Tech, 2006b), którym zostały 

wyznaczone zmienne w czasie i przestrzeni pola meteorologiczne. 

Aby zapewnić porównywalność wyników modelowania stężeń pyłów zawieszonych wszystkie obliczenia 

dla lat prognozy 2020 -2044 wykonano z wykorzystaniem danych meteorologicznych z roku 2012, w któ-

rym panowały warunki najbardziej zbliżone do tych prognozowanych, zgodnie z kierunkiem zmian kli-

matu.  
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Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zależy od wielkości emisji i panujących warunków me-

teorologicznych, wpływających na sposób rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Najważniejsze elementy 

meteorologiczne, determinujące przemiany i rozprzestrzenianie w atmosferze to: prędkość i kierunek wia-

tru, temperatura, opady atmosferyczne, wilgotność względna oraz klasa równowagi. 

Poniżej dokonano analizy podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych dla pól meteorologicz-

nych uzyskanych za pomocą modeli WRF/CALMET obejmujących obszar, dla którego przeprowadzono 

obliczenia numeryczne.  

Rok bazowy 2018 

Prędkość i kierunek wiatru  

Pole wiatru na analizowanym obszarze charakteryzuje się dość dużą zmiennością średnich rocznych pręd-

kości (3,8 - 4,6 m/s).  

Rysunek 264. Przestrzenny rozkład średnich rocznych prędkości wiatru wyznaczonych przez model WRF/CALMET 
w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Najwyższe prędkości (powyżej 4,2 m/s) charakteryzują część północno zachodnią (okolice Bernstadt) i po-

łudniowo-wschodnią (na wschód od Liberca) analizowanego obszaru. Obniżone prędkości wiatru charak-

teryzują obszary dolinne (okolice Bogatyni, okolice miejscowości Frýdland i Mnišek, a także Żytawy 

i Gródka nad Nysą ). 
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Rysunek 265. Dominujący w roku kierunek wiatru wyznaczony na przez model WRF/CALMET w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne 

Na postawie obliczeń wykonanych modelem WRF/CALMET dla roku 2018 w poszczególnych oczkach 

siatki obliczeniowej wyznaczono dominujący kierunek wiatru. Można powiedzieć, że obraz pola wiatru 

kształtowany jest wpływam pobliskich pasm górskich. Na większości analizowanego obszaru przeważały 

wiatry z sektora południowego. Jednak istotną dynamikę dominującego kierunku wiatru możemy zaob-

serwować w obniżeniu, w którym znajduje się Żytawa i Gródek. Wyraźnie zaznaczył się też wpływ wyrobi-

ska KWB Turów polegający na zdecydowanej zmianie przepływu mas powietrza w tym rejonie.  

Na podstawie szeregu czasowych jednogodzinnych prędkości i kierunku wiatru sporządzono róże wiatrów 

dla wybranych oczek siatki meteorologicznej reprezentujących miejscowości: Bogatynia (PL), Gródek nad 

Nysą (CZ) i Żytawa (DE). Analiza ww. róż wskazuje znaczne zróżnicowanie przestrzenne przepływu, 

co z pewnością jest związane ze specyficznym ukształtowaniem terenu w tym rejonie. 
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Rysunek 266. Rozkład kierunków i prędkości wiatru wyznaczony przez model WRF/CALMET w oczkach siatki meteo-
rologicznej odpowiadających położeniu wybranych miejscowości w 2018 r. 

 
Bogatynia 

Gródek nad Nysą Żytawa 
Źródło: opracowanie własne 

W Bogatyni w 2018 r. zdecydowanie dominowały wiatry z sektora południowego, z tego sektora notowano 

również występowanie najwyższych prędkości. W Żytawie również zaznaczył się istotny udział wiatrów 

z sektora południowego (z najwyższymi prędkościami), ale największy udział jednak miały wiatry z sektora 

WNW (około 17% w skali roku). Najbardziej zróżnicowaną różą wiatrów charakteryzował się Gródek nad 

Nysą, gdzie rozkład kierunków był dość równomierny, niemniej jednak zaznaczyła się pewna dominacja 

dwóch kierunków – południowego i północno-zachodniego (NNW).  Zarówno w Gródku jak i w Żytawie 

praktycznie nie występowały wiatry z kierunku wschodniego (E i ESE), na którym położona jest KWB Tu-

rów. Największą liczbę cisz atmosferycznych zanotowano w Bogatyni (2,6%), najmniejszą zaś w Gródku. 
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Rysunek 267 Średnie miesięczne prędkości wiatru wyznaczone przez model WRF/CALMET w wybranych miejscowo-
ściach w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne 

Analiza średnich miesięcznych prędkości wiatru wskazuje, że rejon Bogatyni charakteryzował się wyż-

szymi wartościami niż rejon Żytawy i Gródka. Według rozkładu średnich miesięcznych prędkości wiatru 

w 2018 roku wyższe prędkości wiatru (powyżej 5 m/s) występują w miesiącach jesienno- zimowych (paź-

dziernik, styczeń, listopad, grudzień). Okres wiosenno – letni (maj - sierpień) charakteryzował się nato-

miast niższymi prędkościami wiatru (poniżej 3,5 m/s). 

 

Rysunek 268.Częstość występowania prędkości wiatru w określonych przedziałach w wybranych miejscowościach w 
2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Z dokonanej klasyfikacji prędkości wiatru56 dla oczek siatki, odpowiadających wybranym miejscowościom 

z obszaru opracowania wynika, iż najczęściej występowały tam wiatry o prędkościach z zakresów 3-5 m/s 

(30 -40 %) określane, jako łagodny wiatr. Wiatr słaby tzn. 1,5 – 3 m/s występował z podobną częstością we 

wszystkich miejscowościach (około 20 - 25%). Wiatry powyżej 5m/s występowały w analizowanych miej-

scowościach w około 30 % przypadków, przy czym najczęściej w Bogatyni (tam też zaobserwowano ponad 

1% wiatrów o bardzo dużych prędkościach - >10,8 m/s) Wiatr o prędkości mniejszej niż 1,5 m/s na analizo-

wanym obszarze w 2018 r. występował w 7- 13 % wypadków, przy czym najczęściej w Bogatyni. 

 

                                                                    
56 Klasy wiatru określone na podstawie ustawień modelu CALPUFF 
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Temperatura powietrza – 2018 r. 

Wg. Biuletynu Monitoringu Klimatu Polski wydawanego corocznie przez Instytut Meteorologii i Gospo-

darki Wodnej rok 2018 zaklasyfikowany został jako ekstremalnie ciepły. 

Rysunek 269. Przestrzenny rozkład średnich rocznych wartości temperatury powietrza wyznaczonych przez 
WRF/CALMET w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Średnia roczna temperatura powietrza, w 2018 r., na obszarze opracowania wahała się od ok. 7,5°C do po-

nad 10°C, wzrastając z południowego wschodu na północny zachód i na północ.  

Rysunek 270. Przebieg średniej miesięcznej temperatury powietrza wyznaczonej przez model WRF/CALMET w wy-
branych miejscowościach w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Analizując roczny rozkład średniej miesięcznej temperatury powietrza dla oczek siatki, w których znajdują 

się wybrane miejscowości, można stwierdzić, iż najchłodniejszym miesiącem w 2018 roku był luty (z tem-

peraturą około -4 st. C). Najcieplejszym miesiącem był zaś sierpień o średniej miesięcznej wartości tempe-

ratury powietrza powyżej 20 st. C. Z analizowanych miast najwyższe temperatury zanotowano w Boga-

tyni, około 0,5 - 1 st. C wyższe w porównaniu do Żytawy i Gródka. Gródek charakteryzował się natomiast 

najniższymi średnimi miesięcznymi temperaturami. 

Klasy równowagi atmosfery – 2016 r. 

Bardzo istotnym parametrem dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest klasa równowagi atmosfery 

Pasquilla, opisująca pionowe ruchy powietrza związane z gradientem temperatury i prędkością wiatru, de-

cydujące o ruchu zanieczyszczonego powietrza w smudze. W zależności od różnicy temperatur powietrza 

wznoszącego się i powietrza otaczającego wyróżnia się w atmosferze trzy podstawowe stany równowagi: 

chwiejną, obojętną i stałą. Pomiędzy nimi określa się stany pośrednie. Powszechnie przyjęty jest podział 

na 6 klas równowagi atmosfery: 

− Klasa 1 – ekstremalnie niestabilne warunki (równowaga bardzo chwiejna), 

− Klasa 2 – umiarkowanie niestabilne warunki (równowaga chwiejna), 

− Klasa 3 – nieznacznie niestabilne warunki (równowaga nieznacznie chwiejna), 

− Klasa 4 – neutralne warunki (równowaga obojętna), 

− Klasa 5 – nieznacznie stabilne warunki (równowaga stała), 

− Klasa 6 – umiarkowanie stabilne warunki (równowaga bardzo stała). 

Niekorzystne dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń są klasy 1 i 2, ze względu na to, iż smuga spalin na 

skutek intensywnych ruchów powietrza wznosi się i opada. Bardzo niekorzystne są klasy 5 i 6, przy których 

występują warunki inwersyjne, wówczas zanieczyszczenia utrzymują się na danym obszarze, na niskich 

wysokościach, ponieważ nie mają warunków do rozproszenia. 

Rysunek 271. Udział klas równowagi atmosfery Pasquilla wyznaczonych przez model WRF/CALMET w wybranych 
miejscowościach w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne 

W okolicach omawianych miejscowości w 2016 roku najczęściej występowała klasa równowagi atmosfery 

4, która reprezentuje neutralne warunki (ponad 50% przypadków). Bardzo rzadko (poniżej 1 % przypad-

ków) występowała klasa 1, określana, jako ekstremalnie niestabilna. Natomiast niekorzystne klasy 5 i 6 

występowały w sumie w około 21-30% przypadków w ciągu roku, przy czym najczęściej w Żytawie. 
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Opady atmosferyczne  

Rok 2018 był rokiem suchym (Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski, IMGW). Potwierdza to również prze-

strzenny rozkład rocznej sumy opadów atmosferycznych na omawianym obszarze.  

Rysunek 272. Przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych, wyznaczonych przez model WRF/CAL-
MET w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne 

Roczne sumy opadów wahały się w przedziale od około 600 mm (na zachodzie) do 1 200 mm (w obszarze 

górskim – na wschodzie). 

Analiza rocznych sum opadów w oczkach siatki reprezentujących wybrane miejscowości, wskazuje na sto-

sunkowo niewielką zmienność - od około 590 mm w Żytawie, przez około 620 mm w Bogatyni i około 630 

mm w Gródku nad Nysą.  
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Rysunek 273. Miesięczne sumy opadów atmosferycznych wyznaczone przez modele WRF/CALMET w wybranych 
miejscowościach w 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne 

Analizowany obszar charakteryzował się zmiennością przestrzenną miesięcznych sum opadów. Na tle 

analizowanych miast wyróżniała się Bogatynia, gdzie najwyższe opady (około 100 mm) występowały 

w lipcu, podczas gdy w Żytawie i Gródku miesiącami z najwyższymi opadami był styczeń i grudzień. Naj-

niższe opady na całym analizowanym obszarze wystąpiły w lutym i listopadzie (poniżej 10 mm). 

Wilgotność względna powietrza  

Przestrzenny rozkład średniej rocznej wilgotności względnej powietrza w 2018 roku wskazywał zmienność 

tego parametru w obszarze opracowania, w przedziale od około 70% do 78%.  

Rysunek 274. Przestrzenny rozkład średniej rocznej wilgotności względnej powietrza, wyznaczonej przez model 
WRF/CALMET w 2018 r. 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Wyższe wartości średniej wilgotności względnej powietrza występowały na obrzeżach zachodnich, połu-

dniowych i południowo-wschodnich analizowanego obszaru. Najniższa średnia wilgotność w roku 2018 

charakteryzowała rejon wyrobiska KWB Turów oraz rejon północno- wschodni analizowanego obszaru. 

Rok prognozy 2044 

Przeprowadzenie obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na podstawie zaawansowanych modeli 

dyspersji wymaga wprowadzenia szczegółowej informacji o polach meteorologicznych zmiennych w cza-

sie i przestrzeni. W celu przeprowadzenia obliczeń numerycznych dla lat 2020-2044 wymagana jest infor-

macja metrologiczna z tych lat, a takiej na pożądanym przez model dyspersji poziomie szczegółowości 

obecnie nie ma. Podstawowymi elementami opisu cech klimatu jest temperatura powietrza i opady at-

mosferyczne. Pozostałe parametry takie jak kierunek i prędkość wiatru są obarczone bardzo dużą niepew-

nością i brakiem jakichkolwiek tendencji, w rezultacie nie prognozuje się ich z wyprzedzeniem wieloletnim, 

pod względem zmian klimatu. Ze względu na brak informacji o polach meteorologicznych dla lat prognozy 

zdecydowano się wybrać taki rok (z ostatniego 10lecia), dla którego dane meteorologiczne (w szczególno-

ści temperatura i opad) będą najbardziej zbliżone do stanu prognozowanego. Analizę podobieństwa prze-

prowadzono dla najbardziej odległej prognozy, czyli dla roku 2044. Natomiast na potrzebę modelowania 

stężeń zanieczyszczeń w latach 2020-2040 wybrano takie same dane meteorologiczne jak dla roku 2044 

ze względu na zachowanie porównywalności uzyskanych wyników. 

W ramach projektu KLIMADA wykonanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowano scenariusz 

zmian klimatu w XXI wieku w Polsce. Scenariusz ten został przygotowany na postawie obliczeń wykona-

nych przez hydrodynamiczny model systemu klimatycznego. Modele klimatyczne obarczone są wieloma 

niepewnościami i dlatego w rozważaniach potencjalnych scenariuszy możliwe zmiany uwzględniane są 

w pewnych zakresach. Analizuje się wiązki projekcji uzyskane z różnych modeli regionalnych sterowanych 

różnymi warunkami brzegowymi generowanymi przez modele ogólnej cyrkulacji. Dostępne wyniki pro-

jektu wskazują szacunkowe kierunki zmian klimatu w okresach 10-letnich średnio dla całej Polski. Trudno 

jednak odnieść informację klimatyczną oszacowaną dla Polski bezpośrednio do badanego obszaru 

ze względu na duże zróżnicowanie wysokościowe terenu.  

Dokładniejszą informację obejmującą omawiany obszar uzyskano z projektu zmian klimatu przygotowa-

nego i opracowanego przez NASA (National Aeronautics and Space Administration), która udostępniła 

zmienne w czasie i przestrzeni wyniki symulacji parametrów meteorologicznych dla lat 2015 - 2100. Opu-

blikowane dane pochodzą z modelu globalnego z rozdzielczością przestrzenną 25 km i czasową 1h. Wska-

zują one podobną tendencję jak wcześniej przytoczony polski projekt KLIMADA, z tą różnicą, że dostępne 

informacje obejmują konkretnie rok 2044 oraz obszar obejmujący KWB Turów. 

Tendencje zmiany klimatu w Polsce 

Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody i znacznym zróżnicowaniem pór roku. Średnia 

roczna temperatura powietrza waha się od 5 st. C do 9 st. C. Rozkład temperatury latem maleje równoleż-

nikowo z południa na północ. W zimie spadek temperatury układa się południkowo z zachodu na wschód. 

Amplituda roczna średniej miesięcznej temperatury powietrza waha się od 19 st. C na wybrzeżu do 23 st. C 

na krańcach wschodnich kraju. Największa liczba dni mroźnych tj. Tmax<0 st. C występuje w okresie od 

listopada do marca (najwięcej w styczniu), przy czym najmniej ich notuje się na zachodzie (poniżej 20 dni) 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

682 
Bogatynia, lipiec 2019 

a najwięcej na północnym wschodzie (ponad 50 dni). Dni z przymrozkami tj. Tmin <0 st. C najczęściej wy-

stępują późną wiosną i wczesną jesienią (od 8 dni nad morzem do 12 w północno – wschodniej części kraju). 

Występowanie dni gorących tj. Tmax>25 st. C charakteryzuje okres od maja do września. Ich liczba kształ-

tuje się od 10 dni nad morzem do 40 na południu Polski. Czas trwania pór roku jest zróżnicowany regional-

nie. W północnej części Polski lato trwa od 60 do 70 dni, na południowym wschodzie do 100 dni. Z kolei 

zima nad morzem trwa od 10 – 40 dni, a na północnym – wschodzie nawet 3 -4 miesiące. 

Podstawowymi elementami opisu cech klimatu jest temperatura powietrza i opady atmosferyczne. 

Na podstawie wieloletniego przebiegu temperatury powietrza określa się oscylacje i tendencję tempera-

tury w krótszych lub dłuższych okresach, identyfikując je jako cykle ociepleń lub ochłodzeń. Natomiast 

w seriach opadowych wyróżnia się okresy suche, wilgotne lub normalne.  

Na podstawie pomiarów temperatury (ponad 230 – letnia seria temperatury powietrza dla Warszawy) za-

uważa się dużą zmienność temperatury powietrza z roku na rok. Od połowy XIX wieku systematycznie 

rośnie trend temperatury. Wartość przyrostu temperatury w ciągu 12 lat wyniosła 0,12 st. C. Ostatnie 40 lat 

jest najcieplejszym okresem w historii obserwacji instrumentalnych w Polsce. Największy wpływ na wa-

runki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne. Wzrost ich liczby wystąpień zmienia dynamikę cech 

klimatu Polski. Do zjawisk termicznych niekorzystnych i uciążliwych dla środowiska i społeczeństwa należy 

np. fala upałów. Obserwuje się także spadek liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych, co z kolei wpływa 

na zaburzenie rocznego cyklu życiowego roślin i zwierząt. 

Opady atmosferyczne wykazują dużą zależność od ukształtowania terenu. Średnia suma opadów dla Pol-

ski wynosi około 600 mm. Opady wahają się od 500 mm w środkowej części Polski do 800 mm na wybrzeżu 

i ponad 1000 mm w Tatrach. Najwyższe sumy opadów przypadają na miesiące letnie.  

Roczne sumy opadów, na podstawie pomiarów wykonanych w okresie od 1813 do 2012 nie wykazały kie-

runku trendu. Zmieniła się natomiast struktura opadów. W ciepłej porze roku opady są bardziej gwał-

towne, krótkotrwałe, powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie.  

Oczekiwane zmiany klimatu dla Polski dla lat 2041 – 2050 

Wyniki obliczeń wykonanych w ramach projektu KLIMADA wskazały, że temperatura wykazuje tendencję 

wzrostową. Przyrosty temperatury są zróżnicowane regionalnie i sezonowo, ale szacuje się wzrost tempe-

ratury powietrza o 1,5 st. C w latach 2041 – 2050 w stosunku do wielolecia 1971 – 2000. Wyraźna jest ten-

dencja do wydłużenia termicznego okresu wegetacyjnego. Maleje liczba dni z minimalną temperaturą 

mniejszą od 0 st. C i rośnie liczba dni z temperaturą maksymalną wyższą od 25 st. C.  

W przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne. Symulacje wskazują zwiększenie opadów zimowych 

i zmniejszenie opadów letnich. Wydłużone są okresy bezopadowe, wzrosły sumy opadów maksymalnych 

i skrócony został okres zalegania pokrywy śnieżnej. 
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Tabela 179. Zmiany wybranych charakterystyk klimatu do końca XXI wieku w Polsce 

Charakterystyki klimatu 
1971-
1980 

1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2010 

2011-
2020 

2021-
2030 

2041-
2050 

2061-
2070 

2071-
2090 

Średnia temperatura roczna [st. C] 7,4 7,8 8,0 8,2 8,6 8,7 9,3 10,1 10,6 

Liczba dni z Tmin<0 st. C 114 107 101 102 97 97 82 72 65 

Liczba dni z Tmax>25 st. C 27 27 30 29 36 35 37 46 52 

Liczba stopniodni, T<17 st. C 3616 3488 3384 374 3237 3236 3005 2803 2664 

Dł. okresu wegetacyjnego T>5 st. C [w 
dniach] 

199 205 210 217 223 224 237 247 253 

Maksymalny opad dobowy [mm] 25,4 25,6 25,6 31,5 30,3 31,9 32,2 32,9 33,7 

Najdłuższy okres suchy (opad<1mm) 
[w dniach] 

20 21 21 20 22 22 22 24 24 

Najdłuższy okres mokry (opad>1mm) 
[w dniach] 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Liczba dni z pokrywą śnieżną 100 87 84 82 71 71 58 49 42 

Źródło: Projekt KLIMADA, http://klimada.mos.gov.pl 

Podobne tendencje zmian temperatury powietrza i opadów atmosferycznych wskazały także dane pocho-

dzące z projektu NASA. Wskazano tu również częstsze niż dotychczas występowanie ekstremalnych wa-

runków. Znacznie również wzrosła liczba dni gorących (Tmax > 25 st. C), ale również i dni mroźnych 

(Tmin < 0 st. C) – co z kolei nie znalazło odzwierciedlenia w projekcie KLIMADA. Symulacja NASA wskazała 

także wzrost okresów mokrych i zwiększenie opadów maksymalnych.  

Na postawie pozyskanych w ramach obu projektów informacji wykonano analizę porównawczą pomiędzy 

maksymalną i minimalną temperaturą powietrza oraz opadami w latach 2011 – 2018 oraz w roku prognozy 

2044. Analiza ta wskazała rok najbardziej odpowiadający trendowi zmiany klimatu. Rok ten wybrano jako 

bazowy do obliczeń. 

Analiza podobieństw danych meteorologicznych z lat 2011 – 2018 a prognozą na 2044 

Analizę podobieństw przeprowadzono z wykorzystaniem metod statystycznych obejmujących: analizę re-

gresji liniowej oraz analizę wskaźników statystycznych takich jak średnia i odchylenie standardowe. 

Z danych klimatycznych dla 2044 roku opracowanych przez NASA wybrano pole odpowiadające położeniu 

KWB Turów. Podobnego wyboru dokonano dla pól otrzymanych z modelu WRF/CALMET dla lat 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018. Informacja w szeregach czasowych dotyczyła maksymalnej i mi-

nimalnej temperatury powietrza oraz sumy opadów w ciągu dnia. 

Dla każdego roku wykonano wykres rozproszenia posortowanej minimalnej i maksymalnej temperatury 

powietrza. Na osi OX umieszczono parametr wyznaczony przez NASA dla 2044 roku, na osi OY parametr 

wyznaczony przez model WRF/CALMET. Dla każdego wykresu wyznaczono współczynnik kierunkowy de-

cydujący o kącie nachylenia wykresu funkcji liniowej do osi OX. Współczynnik ten określa stosunek tem-

peratury z modelu WRF/CALMET do prognozy dla 2044. Podobny rok powinien mieć wskaźnik kierunkowy 

bliski jedności. 
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Rysunek 275. Rozrzut minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza w ciągu doby dla 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 i 2018 względem prognozy na 2044 

Temperatura maksymalna Temperatura minimalna 
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Temperatura maksymalna Temperatura minimalna 
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Temperatura maksymalna Temperatura minimalna 

Źródło: opracowanie własne 

Wskaźniki kierunkowe najbardziej zbliżone do jedności ze względu na maksymalną i minimalną tempera-

turę powietrza otrzymano dla roku 2012 i 2018. Jednakże zakres temperatur pomiędzy danymi z NASA dla 

2044 roku i z WRF/CALMET dla 2018 jest bardziej podobny niż z 2012. Dla temperatury maksymalnej 

w ciągu dnia (w okresie rocznym) prognozuje się temperatury z przedziału: -10 – 32 st. C, w 2012 wyniósł 

on od -10 do 32 st. C. W przypadku minimalnej temperatury przedziały wyniosły odpowiednio: od -21 do 

18 st. C i od -14 do 23 st. C. 
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Rysunek 276. Wartość średnia maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza oraz błąd względy odchyleni stan-
dardowego (NMSD) 

Temperatura minimalna 

Temperatura maksymalna 

Źródło: opracowanie własne 

Dla każdego roku wyznaczono średnią dla maksymalnych i minimalnych temperatur powietrza z doby. 

Średnia minimalna temperatura powietrza prognozowana dla 2044 roku wyniosła 4 st. C. Na podobnym 

poziomie otrzymano wyniki w 2013 roku. W pozostałych latach średnia minimalna temperatura powietrza 

oscylowała wokół 6 st. C. Dobre dopasowanie wyników prognozy do danych z analizowanych lat gwaran-

tuje jak najmniejszy błąd względny między odchyleniami standardowymi (NMSD). Najmniejszą jego war-

tość otrzymano dla temperatury minimalnej w latach 2012, 2013 i 2018.  

Według prognozy średnia maksymalna temperatura powietrza w 2044 wyniesie 13 st. C, dla analizowanych 

lat otrzymano podobną wartość tego parametru - od 11 st. C w 2013 roku do prawie 14 st. C w 2011 roku. 

Taką samą wartość średniej temperatury maksymalnej z doby uzyskano dla roku prognozy oraz roku 2018. 

Najniższy wskaźniki NMSD zanotowano dla lat 2012, 2013 i 2018, co z kolei wskazuje na najlepsze dopaso-

wanie ze względu na rozrzut wyników wokół wartości średniej w tych latach. 
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Tabela 180. Zmiany wybranych parametrów meteorologicznych w okolicy KWB Turów 

Parametr 2044 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Średnia temperatura roczna st. C 8,6 9,9 8,5 8,9 9,3 9,6 7,6 9,7 10,1 

Liczba dni z Tmin<0 st. C 112 94 93 109 85 65 115 78 78 

Liczba dni z Tmax>25 st. C 63 45 24 24 31 21 21 47 35 

Dł. okresu wegetacyjnego T>5 st. C (w dniach) 189 206 188 180 192 209 183 208 205 

Maksymalny opad dobowy [mm] 36 32 32 58 39 34 40 29 51 

Najdłuższy okres suchy (opad <1mm) (w dniach) 13 19 13 9 14 22 13 14 35 

Najdłuższy okres mokry (opad>1mm) (w dniach) 16 7 7 14 9 13 17 13 10 

Źródło: opracowanie własne 

Ze względu na średnią roczną temperaturę powietrza najlepsze dopasowanie do danych prognostycznych 

otrzymano dla 2015 roku. Ze względu na liczbę dni z temperaturą powietrza poniżej 0 st. C najbardziej 

podobny był rok 2013 i 2016. Jednakże ze względu na liczbę dni gorących tj. z temperaturą przekraczającą 

w ciągu dnia 25 st. C najlepsze dopasowanie otrzymano dla 2012 i 2018 roku. Z kolei identyczną długość 

okresu wegetacyjnego do prognozy dla 2044 uzyskano w roku 2017.  

Biorąc pod uwagę parametr opadu i jego charakterystyki (tj. najdłuższy okres suchy i najdłuższy okres mo-

kry) prognozie dla 2044 roku najlepiej odpowiadają parametry wyznaczone modelem WRF dla 2013 roku. 

Równocześnie rok 2013 charakteryzował się najdłuższym okresem mokrym. Ze względu na fakt, iż para-

metr opadu istotnie obniża stężenia zanieczyszczeń pyłowych (szczególnie pyłu mineralnego), a w przy-

padku oceny oddziaływania na środowiska wskazane jest pokazanie najgorszego możliwego oddziaływa-

nia, w niniejszym opracowaniu zdecydowano się na wybór roku, w którym okres mokry będzie stosunkowo 

najkrótszy. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy porównawczej jako rok bazowy dla informacji o parametrach me-

teorologicznych zdecydowano się wybrać rok 2018. Dane z tego roku potraktowano jako odpowiednik wa-

runków meteorologicznych, które będą panować w 2044 roku. 

22.7.7. Sposób analizy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu  

Art. 85 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) wyjaśnia, iż ochrona powie-

trza przed zanieczyszczeniami polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymanie po-

ziomów substancji w powietrzu poniżej lub przynajmniej na poziomach dopuszczalnych lub docelowych. 

Równocześnie definiuje poziom dopuszczalny jako poziom substancji, który ma być osiągnięty w określo-

nym terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany. Poziom dopuszczalny jest standardem 

jakości powietrza.  

Realizacją art. 86 ustawy Prawo ochrony środowiska jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031), 

które określa wartości poziomów dopuszczalnych oraz poziomów docelowych substancji. Wartości 

te wprowadzone zostały ze względu na ujednolicenie zasad oceny jakości powietrza wykonywanych w ra-

mach państwowego monitoringu środowiska (art. 88 POŚ) i określane są ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi lub/i ochronę roślin w formie uśrednień krótkookresowych jak i rocznych w zależności od substancji. 
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Dla obu analizowanych zanieczyszczeń, czyli dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 ww. rozporządzenie 

definiuje poziomy dopuszczalne, czyli standardy jakości powietrza. Poziomy dopuszczalne dla pyłów za-

wieszonych PM10 i PM2,5 podano w tabeli poniżej (Tabela 181). 

Tabela 181 Poziomy dopuszczalne dla pyłów  

Substancja Okres uśredniania Percentyl 
Dopuszczalna 

liczba przekroczeń 
Jednostka Stężenie 

POZIOM DOPUSZCZALNY 

PM2,5 
rok (od 2015) - - 

[µg/m³] 

25 

rok (po 2020) - - 20 

PM10 
24h 90,4 35 50 

rok - - 40 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu 

Podczas gdy interpretacja wyników w odniesieniu do standardów jakości powietrza w przypadku stężeń 

średnich rocznych nie pozostawia wątpliwości, analiza stężeń dla wartości krótkookresowych może spra-

wiać pewne trudności. Poziom dopuszczalny stężeń krótkookresowych dla PM10 określony jest w odnie-

sieniu do średniej dobowej w wysokości 50 µg/m³. Ustawodawca przewidział możliwość przekroczenia tej 

wartości 35 razy w roku, dlatego analiza odbywa się poprzez przesortowanie wartości od największej 

do najmniejszej i zbadanie jaka jest 36 największa wartość z ciągu. Dodatkowo analizuje się ile razy w roku 

przekroczona została wartość 50 µg/m³. 

Zgodnie z Art. 144. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.): 

1. Eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska, 

2. Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emisję hałasu oraz wy-

twarzanie pól elektromagnetycznych nie powinna, z zastrzeżeniem ust. 3, powodować przekroczenia standar-

dów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. 

W związku z powyższym stężenia pyłu zawieszonego zanalizowano z uwzględnieniem poziomów dopusz-

czalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie niektó-

rych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1031) zarówno dla stężeń krótkookresowych jak i stężeń 

średnich rocznych dla obszaru poza terenem KWB Turów. 

22.8. Metody prognozowania zmian klimatu akustycznego 

22.8.1. Klasyfikacja akustyczna terenów otaczających Kopalnię 

Tereny chronione akustycznie na terenie Polski 

Podstawowym aktem prawa miejscowego dla dokonania analizy terenów podlegających ochronie aku-

stycznej na terenie Polski jest mpzp miasta i gminy Bogatynia, uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/347/2002 

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku. Jego duże znaczenie wynika z faktu, że zde-

cydowana większość terenów podlegających ochronie akustycznej swój charakter zagospodarowania 

ma zdefiniowany właśnie w tym dokumencie.  
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Obowiązującym na czas powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Bogatynia (Uchwała Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 

roku) aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych było rozporzą-

dzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku 

(Dz. U. Nr 66, poz. 436, 1 czerwca 1998r). Rozporządzenie to ustala dopuszczalne wartości poziomu hałasu 

w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źródeł hałasu. Wartości te, zgodnie z tabelą 1 znajdującą 

się w załączniku do ww. rozporządzenia, przedstawia  Tabela 182. 

Tabela 182. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez źródła inne niż linie elektroenerge-
tyczne oraz porty lotnicze, zgodnie z tabelą 1 załącznika do rozporządzenia MOŚ,ZNiL z  dnia  13 maja 1998 roku. 

Klasa 
aku-

stycz. 
Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równo-
ważnym poziomem A hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe Inne źródła hałasu 

16 h dla 
dnia * 

8 h dla 

nocy57 

8h dla 

dnia58 

1h dla 

nocy59 

1 2 3 4 5 6 

1 A. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 40 40 35 

 B. Tereny szpitali poza miastem     

2 A. Tereny wypoczynkowo- rekreacyjne poza miastem 55 45 45 40 

 B. Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej     

 
C. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogo-

dzinnym pobytem dzieci i młodzieży 
    

 D. Tereny domów opieki     

 E. Tereny szpitali w miastach     

3 
A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej i 

zamieszkania zbiorowego 
60 50 50 40 

 
B. Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami rze-

mieślniczymi 
    

 C. Tereny zabudowy zagrodowej     

4 

A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 
tys mieszkańców ze zwartą zabudową mieszkaniową i 

koncentracją obiektów administracyjnych, handlo-
wych i usługowych 

65 55 55 45 

Źródło: Serwis prawny Wolterkluwers.pl – abonament ZOS. DECYBEL. 

Na terenach nie wyszczególnionych w powyższej tabeli, dopuszczalny poziom hałasu określało się przyj-

mując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Podstawą do klasyfikacji te-

renu były zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego, przy czym tereny jednorodzinnej zabu-

dowy mieszkaniowej kwalifikowało się do drugiej klasy standardu akustycznego, jeżeli plan nie dopuszczał 

lokalizacji w ich obrębie żadnych usług poza podstawowymi. W przeciwnym razie, tereny te zaliczało się 

do trzeciej klasy standardu akustycznego.  

Rok 2004 stał się rokiem zmian obowiązujących poziomów dopuszczanych w poszczególnych klasach 

standardu akustycznego. Obowiązującym wówczas aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy 

hałasu na terenach chronionych stało się Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 

                                                                    
57 Dla 8 godzin w porze nocnej, to jest od godziny 22 do 6 
58 Dla 8 kolejnych, najbardziej niekorzystnych godzin w porze dziennej, to jest miedzy godzinami 6 i 22 
59 Dla najniekorzystniejszej godziny nocy, to jest w okresie miedzy  22 i 6 
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poziomów hałasu w środowisku – [Dz. U. Nr 178 poz. 1841]. Rozporządzenie to ustalało dopuszczalny, rów-

noważny poziom A hałasu LAeq,T określony dla ośmiu najbardziej niekorzystnych godzin w porze dziennej 

(między 6 a 22) lub najbardziej niekorzystnego, jednogodzinnego okresu czasu w porze nocnej. 

Tabela 183. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez źródła inne niż linie elektroenerge-
tyczne oraz porty lotnicze, zgodnie z tabelą 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska 

Klasa 
aku-

styczna 
Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym 
poziomem A hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe Inne źródła hałasu 

16 h dla dnia * 
8 h dla 

nocy60 

8h dla 

dnia61 

1h dla 

nocy62 

1 2 3 4 5 6 

1 A. Obszary A ochrony uzdrowiskowej 50 45 45 40 

 B. Tereny szpitali poza miastem     

2 
A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednoro-

dzinnej 
55 50 50 40 

 
B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży 

    

 C. Tereny domów opieki     

 D. Tereny szpitali w miastach     

3 
A. Tereny zabudowy wielorodzinnej i za-

mieszkania zbiorowego 
60 50 55 45 

 
B. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usługami rzemieślniczymi 
    

 
C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza 

miastem. 
    

 D. Tereny zabudowy zagrodowej     

4 

A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powy-
żej 100 tys mieszkańców ze zwartą zabudową 
mieszkaniową i koncentracją obiektów admi-

nistracyjnych, handlowych i usługowych 

65 55 55 45 

Źródło: Serwis prawny Wolterkluwers.pl – abonament ZOS. DECYBEL. 

Jak można zauważyć, tereny w poszczególnych klasach standardu akustycznego nie uległy zmianom. Zna-

cząco zmieniły się natomiast wartości dopuszczalne poziomów hałasu w poszczególnych klasach. W przy-

padku hałasu przemysłowego w 1 klasie standardu uległy one zwiększeniu o 5 dB dla pory dziennej i nocnej. 

W 2 klasie standardu akustycznego dokonano zwiększenia dopuszczalnego poziomu dźwięku A jedynie 

w porze dziennej (z 45 dB do 50 dB), pozostawiając nocny poziom dopuszczalny bez zmian (40 dB). 

Trzecia klasa standardu akustycznego uległa większym zmianom, które polegały na dopisaniu do terenów 

chronionych w tej klasie terenów sportowo-rekreacyjnych poza miastem oraz zwiększeniu wartości po-

ziomu dopuszczalnego hałasu w porze dziennej i porze nocnej o 5 dB (55 dB dla pory dziennej i 45 dB dla 

pory nocnej). 

Dla hałasu przemysłowego 4 klasa standardu akustycznego co do terenów i wartości dopuszczalnych na 

nich obowiązujących pozostała bez zmian. 

                                                                    
60 Dla 8 godzin w porze nocnej, to jest od godziny 22 do 6 
61 Dla 8 kolejnych, najbardziej niekorzystnych godzin w porze dziennej, to jest między godzinami 6 i 22 
62 Dla najniekorzystniejszej godziny nocy, to jest w okresie między 22 i 6 
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W dalszym ciągu obowiązywała procedura, że dla hałasu przemysłowego na terenach nie wyszczególnio-

nych w tabeli, dopuszczalny poziom hałasu określało się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju 

terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Podstawą do klasyfikacji terenu były w dalszym ciągu zapisy w miej-

scowych planach zagospodarowania przestrzennego, przy czym tereny jednorodzinnej zabudowy miesz-

kaniowej kwalifikowało się do drugiej klasy standardu akustycznego, jeżeli plan nie dopuszczał lokalizacji 

w ich obrębie żadnych usług poza podstawowymi. W przeciwnym razie, tereny te zaliczało się do trzeciej 

klasy standardu akustycznego.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym, normującym dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chro-

nionych jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity) [Dz. U. 2014.112 j.t]. Rozporządzenie to ustala dopusz-

czalne wartości poziomu wskaźników LAeqD i LAeqN w zależności od przeznaczenia terenu i rodzaju źró-

deł hałasu. Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany te-

ren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem 

określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów, gdzie ochrona przed hałasem nie 

jest zagadnieniem krytycznym poziomy dopuszczalne są najwyższe. W poniższej tabeli przytoczono 

te wartości za załącznikiem do wyżej powołanego rozporządzenia. 

 

Tabela 184. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez źródła inne niż linie elektroenerge-
tyczne oraz porty lotnicze, zgodnie z tabelą nr 1 rozporządzenia Ministra Środowiska [Dz. U. 2014.112 j.t] 

Klasa 
aku-

styczna 
Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem 
A hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
LAeq(D) 

Przedział 
czasu odnie-
sienia równy 

16 h dla dnia * 

LAeq(N) 
Przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 h dla 

nocy63 

LAeq(D) 
Przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
8h dla dnia64 

LAeq(N) 
Przedział czasu 

odniesienia 
równy 1h dla 

nocy65 
1 2 3 4 5 6 

1 
A. Strefa ochrony „A” uzdrowiska. 

50 45 45 40 
B. Tereny szpitali poza miastem. 

2 

A. Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

61 56 50 40 

B. Tereny zabudowy związane z e sta-
łym lub czasowy pobytem dzieci i mło-

dzieży* 
C. Tereny domów opieki społecznej. 

D. Tereny szpitali w miastach. 

3 

A. Tereny zabudowy wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 

65 56 55 45 
B. Tereny zabudowy zagrodowej 

C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. 

D. Tereny mieszkaniowo-usługowe. 

                                                                    
63 Dla 8 godzin w porze nocnej, to jest od godziny 22 do 6 
64 Dla 8 kolejnych, najbardziej niekorzystnych godzin w porze dziennej, to jest między godzinami 6 i 22 
65 Dla najniekorzystniejszej godziny nocy, to jest w okresie między 22 i 6 
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Klasa 
aku-

styczna 
Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem 
A hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 
LAeq(D) 

Przedział 
czasu odnie-
sienia równy 

16 h dla dnia * 

LAeq(N) 
Przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 h dla 

nocy63 

LAeq(D) 
Przedział 

czasu odnie-
sienia równy 
8h dla dnia64 

LAeq(N) 
Przedział czasu 

odniesienia 
równy 1h dla 

nocy65 
1 2 3 4 5 6 

4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tyś. mieszkańców. 

68 60 55 45 

*   Jeżeli tereny związane ze stałym lub wielogodzinnym przebywaniem dzieci i młodzieży nie są wykorzystywane w porze nocnej, nie obowią-

zuje dla nich wartość dopuszczalnego poziomu hałasu w porze nocnej. 

Źródło: Serwis prawny Wolterkluwers.pl – abonament ZOS. DECYBEL. 

 

Poniżej, Tabela 185 zestawia wszystkie kategorie terenu w 2 i 3 klasie standardu akustycznego dla poszcze-

gólnych akrów prawnych, obowiązujących w tym zakresie od 1998 roku. 

Tabela 185. Zestawienie kategorii terenów w 2 i 3 klasie standardu akustycznego według analizowanych rozporzą-
dzeń o dopuszczalnych poziomach hałasu w środowisku 

Klasa 

Rozporządzenie Ministra 
Ochrony Środowiska, Zaso-
bów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia  13 maja 1998 roku 

Rozporządzenie Ministra Śro-
dowiska z 2004 roku 

Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 
czerwca 2007 roku (AKTU-
ALNE) 

2 

A. Tereny wypoczynkowo- re-
kreacyjne poza miastem  
B. Tereny zabudowy mieszka-
niowej, jednorodzinnej 
C. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
D. Tereny domów opieki 

A. Tereny zabudowy mieszkanio-
wej, jednorodzinnej 
B. Tereny zabudowy związanej 
ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieży 
C. Tereny domów opieki 
D. Tereny szpitali w miastach 

A. Tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej 
B. Tereny zabudowy zwią-
zane ze stałym lub czasowy 
pobytem dzieci i młodzieży* 
C. Tereny domów opieki spo-
łecznej. 
D. Tereny szpitali w mia-
stach. 

3 

A. Tereny zabudowy mieszka-
niowej, wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego 
B. Tereny zabudowy mieszka-
niowej z usługami rzemieślni-
czymi 
C. Tereny zabudowy zagrodo-
wej 

A. Tereny zabudowy wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbioro-
wego 
B. Tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi 
C. Tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe poza miastem. 
D. Tereny zabudowy zagrodowej 

A. Tereny zabudowy wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbio-
rowego 
B. Tereny zabudowy zagro-
dowej 
C. Tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe. 
D. Tereny mieszkaniowo-
usługowe. 

Źródło: opracowanie własne 

Dokonując zestawienia rodzajów terenów zaliczanych do 3 klasy standardu akustycznego we wszystkich 

trzech przywołanych rozporządzeniach należy zauważyć, że zdecydowana większość określeń dla terenów 

powtarza się we wszystkich trzech rozporządzeniach. Najbardziej zasadniczą zmianą jest w 3 klasie stan-

dardu akustycznego zamiana określenia „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rze-

mieślniczymi”, obowiązującej w rozporządzeniu z 1998 roku i 2004 roku na termin „Tereny mieszkaniowo-

usługowe”. Zatem wszystkie tereny zakwalifikowane według rozporządzenia z 1998 roku i 2004 roku 

o funkcji „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi” posiadające 
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na swym obszarze zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług ponadpodstawowych 

stały się terenami zaliczanymi właśnie do 3 klasy standardu akustycznego.  

Analizując formę zagospodarowania terenów stanowiących otoczenie Kopalni, w oparciu o m.in. obowią-

zujące zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (Uchwała 

Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku) należy skupić się na zapi-

sach odnoszących się do terenów oznaczonych symbolami: MN.1.1 i MN.1.2. Paragraf 3 uchwały, określa-

jący definicję zawiera następujące zapisy: 

W punkcie 4 usługach publicznych – należy przez to rozumieć funkcję terenu i obiektów związanych 

z działalnością jednostki samorządowej i państwa oraz kościołów, obejmujące: 

f) oświatę, w tym obiekty związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

g) opiekę społeczną (ochronę socjalną), 

h) ochronę zdrowia, w tym obiekty szpitalne, 

i) działalność społeczno–kulturalną, 

j) rekreację, wypoczynek i sport, 

k) administrację publiczną i łączność, 

l) działalność związaną z obronnością i bezpieczeństwem państwa  

m) działalność kościołów. 

W punkcie 5: usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć funkcję terenu i obiektów związanych 

z działalnością gospodarczą, obejmującą: 

a) administrację, obsługę działalności gospodarczej (biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe 

i prawne, wynajem nieruchomości), 

b) handel detaliczny, 

c) usługi organizacji politycznych i społecznych, w tym religijnych, 

d) usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją indywidualną, w tym stacji obsługi samochodów 

i stacji paliw z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w przepisach niniejszej uchwały, 

e) usługi turystyki, 

f) gastronomię, 

g) usługi informatyczne i łączności, 

h) usługi badawczo–rozwojowe, 

i) usługi edukacyjne, 

j) usługi ochrony zdrowia, 

k) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki; 
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W punkcie 6: terenie funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowej – należy przez to rozumieć te-

reny zagospodarowane równocześnie pod wszystkie lub jedną z niżej wymienionych rodzajów funkcji te-

renu i zabudowy przy spełnieniu wymogów wynikających z sąsiedztwa tych funkcji; 

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

c) usługi publiczne – z wyjątkiem szpitali i domów opieki społecznej oraz budynków związanych 

ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 

d) usługi komercyjne – z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

określonych w art. 51 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo ochrony środowiska (inwestycji szczególnie szkodli-

wych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska, określonych w do-

tychczasowych przepisach). 

W punkcje 9: terenie mieszkalnictwa jednorodzinnego – należy przez to rozumieć tereny, przeznaczone 

pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (w rozumieniu obowiązujących przepisów) lub 

zespołem takich budynków w układzie wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym z towarzyszącym im za-

gospodarowaniem jak w punkcie 10; 

W punkcje 10: terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego – należy przez to rozumieć tereny zabudowane 

budynkami wielorodzinnymi z towarzyszącym im zagospodarowaniem, obejmującym: 

a) zieleń przydomową z placykami wypoczynkowymi i rekreacyjnymi, 

b) placyki gospodarcze, 

c) miejsca do czasowego gromadzenia odpadów, 

d) dojścia i dojazdy nie mające charakteru ulic publicznych, 

e) urządzenia techniczne obsługujące budynki mieszkalne, 

f) miejsca postojowe służące bezpośrednio mieszkańcom i użytkownikom okresowym; 

W punkcie 11: funkcji dopuszczalnej – należy przez to rozumieć określone w ustaleniach szczegółowych 

uzupełniające funkcje terenu nie zajmujące więcej niż 35% powierzchni terenu i nie zajmujące więcej niż 35 

% powierzchni użytkowej obiektów zlokalizowanych (i istniejących) na danym terenie, o ile ustalenia 

szczegółowe nie określają innych proporcji; 
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Tabela 186. Funkcje i specyfikacje poszczególnych terenów w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

Symbol 
Funkcja podstawowa te-
renu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi 

Funkcje dopuszczalne Specyfikacja funkcji dopuszczalnych 
Ocena możliwych form zagospodarowania terenu pod 
katem klasyfikacji akustycznej 

MN1.1 
MN.1.2 
MN2 
MN3.1 
MN3.2 
 

Tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej o 
skoncentrowanych ukła-
dach zabudowy 

1) Usługi publiczne i komer-
cyjne: 
a) istniejące – do zachowa-
nia, pod warunkiem ograniczenia 
uciążliwości do poziomów ustalo-
nych w obowiązujących przepisach i 
normach, 
b) projektowane – wyłącznie 
jako wbudowane lub dobudowane, 
nie mogą przekroczyć 50% po-
wierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego. 
2) Zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna – wyłącznie jako ist-
niejąca, do zachowania i adaptacji. 
3) Zieleń urządzona – zieleń 
parkowa, ogrody działkowe. 

Usługi publiczne – należy przez to rozumieć funkcję terenu i 
obiektów związanych z działalnością jednostki samorządowej i 
państwa oraz kościołów, obejmujące: 
a) oświatę, w tym obiekty związane ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, 
b) opiekę społeczną (ochronę socjalną), 
c) ochronę zdrowia, w tym obiekty szpitalne, 
d) działalność społeczno–kulturalną, 
e) rekreację, wypoczynek i sport, 
f) administrację publiczną i łączność, 
g) działalność związaną z obronnością i bezpieczeń-
stwem państwa  
h) działalność kościołów. 
 
Usługi komercyjne – należy przez to rozumieć funkcję terenu i 
obiektów związanych z działalnością gospodarczą, obejmu-
jącą: 
a) administrację, obsługę działalności gospodarczej 
(biura, agencje, banki, poradnictwo finansowe i prawne, wyna-
jem nieruchomości), 
b) handel detaliczny, 
c) usługi organizacji politycznych i społecznych, w tym 
religijnych, 
d) usługi nieprodukcyjne związane z konsumpcją indy-
widualną, w tym stacji obsługi samochodów i stacji paliw z 
uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w przepisach niniejszej 
uchwały, 
e) usługi turystyki, 
f) gastronomię, 
g) usługi informatyczne i łączności, 
h) usługi badawczo–rozwojowe, 
i) usługi edukacyjne, 
j) usługi ochrony zdrowia, 
k) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki; 

Teren oznaczony symbolem MN1.1, MN1.2, MN2, MN3.1 
oraz MN3.2 to według funkcji podstawowej teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Jednak dopuszcza 
się na tym terenie istnienie zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej (istnieje aktualnie) oraz usług publicznych i ko-
mercyjnych, zdecydowanie ponadpodstawowych, czyli 
skierowanych do osób spoza tych obszarów, bez żadnych 
ograniczeń. Zatem zapis planu dopuszcza na tych tere-
nach funkcjonowanie usług stanowiących atrakcję dla 
mieszkańców całego miasta oraz okolicznych miejscowo-
ści (biura, agencje, usługę organizacji politycznych i spo-
łecznych, stacje paliw, stacje obsługi samochodów, tereny 
sportowo-rekreacyjne). Katalog dopuszczalnych usług 
zdecydowanie wykracza poza usługi skierowane wyłącznie 
do mieszkańców danego terenu, tak jak to ma miejsce na 
terenach o podwyższonych standardach akustycznych, 
niosąc za sobą właściwości zdecydowanie ponadpodsta-
wowe. Dlatego przedmiotowy teren pomimo zapisu o za-
budowie jednorodzinnej dopuszcza lokalizację dużego ka-
talogu usług ponadpodstawowych stając się tym samym 
terenem typowo mieszkaniowo-usługowym. Stanowi o 
tym również rys historyczny, w którym na podstawie zapi-
sów przedmiotowego planu miejscowego klasyfikowano 
tereny o symbolu MN1.1 , MN1.2, MN2, MN3.1 oraz MN3.2 
do trzeciej klasy standardu akustycznego, określanego na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 2004 
roku jako „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami rzemieślniczymi”. Dokładnie taką samą 
funkcję tereny te pełnią aktualnie, w związku z powyższym 
są to typowe tereny mieszkaniowo-usługowe.   

Źródło: opracowanie własne 
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Klasyfikacja akustyczna obszaru objętego oddziaływaniem akustycznym Kopalni, opierająca się tylko i wy-

łącznie o zapis zawarty w części określającej funkcję podstawową jest w tym przypadku niewystarczająca 

i nie wypełnia wymagania polegającego na uwzględnieniu kryterium zasięgu oddziaływania Zakładu sta-

nowiącego źródło emisji hałasu (Komentarz do art. 115 ustawy p.o.ś., [w:] Gruszecki K., Prawo ochrony 

środowiska. Komentarz, LEX, 2008, wyd. II).  

Jak widać, tereny MN1.1 i MN1.2 oraz MN2, MN3.1 i MN3.2 to nie tylko funkcja zabudowy jednorodzinnej 

(w takim przypadku kwalifikacja terenu do 2 klasy standardu akustycznego byłaby bezproblemowa) ale 

również funkcja usługowa o szerokim katalogu usług publicznych i komercyjnych. Zatem, analizując:  

− rys historyczny kwalifikacji tych terenów do poszczególnych klas standardów akustycznych,  

− rozstrzygnięcia w zakresie określenia dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środo-

wiska z terenu Kopalni na obszary podlegające ochronie akustycznej znajdujące się w jej otocze-

niu, 

− rzeczywiste zagospodarowanie terenów i ich otoczenia, 

stwierdzono, iż, skoro miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na funkcjonowanie tak 

szerokiego katalogu usług publicznych i komercyjnych o charakterze zdecydowanie ponadpodstawowym, 

które praktycznie zawsze determinują ustanowienie poziomów dopuszczalnych hałasu, odpowiadających 

3 klasie standardu akustycznego, poziomami dopuszczalnymi hałasu przemysłowego na terenach MN1.1, 

MN1.2, MN2, MN3.1 oraz MN3.2 są: 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory dziennej  55 dB 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory nocnej   45 dB 

Właśnie taką klasyfikację terenów o symbolu MN1.1 i MN1.2 należy przyjąć, ponieważ na czas powstawa-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (Uchwała 

Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku) tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi znajdowały się w 3 klasie standardu akustycznego. 

Kwalifikacja tych terenów potwierdzona została również po wydaniu rozporządzenia w 2004 roku poprzez 

uzyskanie przez KWB Turów decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu na poziomie 55 dB w porze dziennej 

i 45 dB w porze nocnej, bez jakiegokolwiek wyodrębniania innych wartości dopuszczalnych, w tym dla te-

renów znajdujących się w 2 klasie standardu akustycznego. 

W przypadku pozostałych terenów podlegających ochronie akustycznej, ich klasyfikacja w oparciu o zapisy 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (tekst jednolity) [Dz. U. 2014.112 j.t] jest następująca: 

Tereny MR - Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych ukła-

dach zabudowy. 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory dziennej  55 dB 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory nocnej   45 dB 

Tereny MW - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o skoncentrowanych układach zabudowy 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory dziennej  55 dB 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory nocnej   45 dB 

Tereny MM - Tereny funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o skoncentrowanych 

układach zabudowy 
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− Równoważny poziom A hałasu dla pory dziennej  55 dB 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory nocnej   45 dB 

Tereny MN7.1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o skoncentrowanych układach zabu-

dowy (usługi wbudowane wyłącznie w zabudowę mieszkaniową lokali). 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory dziennej  50 dB 

− Równoważny poziom A hałasu dla pory nocnej   40 dB 

Reasumując: formy zagospodarowania terenów określonych symbolami MN1.1, MN1.2, MN2, MN3.1 oraz 

MN3.2 zostały precyzyjnie określone zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Bogatynia (Uchwała Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 

2002 roku) i potwierdzone dwiema decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu: 

− Decyzją Wojewoda Dolnośląski zmieniającą decyzję z dnia 30 listopada 2005 roku (znak: 

SR.III.6611/12/GI/05), ustalającą dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego z Kopalni podczas 

normalnej pracy na tereny chronione przed hałasem w następującym zakresie: zmiana punktu 1, 

który otrzymał brzmienie: 55 dB dla pory dziennej (godz. 6.00 – 22.00) i 45 dB dla pory nocnej 

(godz. 22.00 – 6.00) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi i do-

tyczyła terenów mieszkaniowych przy ul. Konrada oraz ul. Mickiewicza 

− Decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego DM-S.IV.7652-6/10 określającej dopuszczalne 

poziomy hałasu przenikającego na tereny mieszkaniowo-usługowe i tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej (ul. Włókiennicza i ul. Turowska) na poziomie 55 dB dla pory dziennej (godz. 

6.00 – 22.00) i 45 dB dla pory nocnej (godz. 22.00 – 6.00), kwalifikującej je do 3 klasy standardów 

akustycznych, określonych obowiązującym dziś rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity) 

[Dz. U. 2014.112 j.t] 

Tereny o symbolach MN1.1, MN1.2, MN2, MN3.1 oraz MN3.2 od początku zakwalifikowane były do 3 klasy 

akustycznej, dając możliwość ich mieszkańcom lub użytkownikom lokalizację na nich zarówno zabudowy 

mieszkaniowej (jednorodzinnej i wielorodzinnej) ale również i usług komercyjnych i usług publicznych, któ-

rych zakres plan szczegółowo określa.  

Ponieważ na wskazanych terenach ciągle obowiązuje MPZP miasta i gminy Bogatynia, uchwalony 

Uchwałą Nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 5 sierpnia 2002 roku, pomimo braku 

w nim jednoznacznego i literalnego przypisania poziomów dopuszczalnych, tak jak ma to miejsce według 

aktualnie obowiązującej ustawy o planowaniu przestrzennym, nieuzasadnionym jest również odwołanie 

się do art. 115 ustawy Prawo ochrony środowiska [Ochrona przed hałasem w przypadku braku miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego], iż w razie braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oceny, czy teren należy do rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, wła-

ściwe organy dokonują na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego i sąsiednich 

terenów.  

Zapisy w/w MPZP miasta i gminy Bogatynia określając katalog możliwości zagospodarowania terenów 

określonych symbolami MN1.1, MN1.2, MN2, MN3.1 oraz MN3.2 dają z jednej strony obowiązek na całości 

tych terenów do przestrzegania obowiązujących standardów akustycznych dla odpowiedniej klasy aku-

stycznej, a z drugiej dają możliwości skorzystania na całym obszarze z przywilejów, które pozwalają na 
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prowadzenie usług komercyjnych i publicznych w obrębie każdej nieruchomości, o ile wypełnia ona wyma-

gania planu co do jej powierzchni i mieści się w katalogu usług dopuszczonych. Jakikolwiek podział tego 

samego typu terenu, różnicujący standardy akustyczne nakłada albo ograniczenia na ich użytkownika lub 

potencjalnego inwestora albo może stworzyć roszczenie z tytułu zmiany warunków emisji bez procedury 

zmiany planu. Zatem określone w planie symbolami tereny MN1.1, MN1.2, MN2, MN3.1 oraz MN3.2, 

umożliwiając do tej pory w każdym miejscu lokalizację działalności usługowej w zgodzie z zapisami planu 

muszą w dalszym ciągu na tych samych warunkach umożliwić uruchomienie lub kontunuowanie takiej 

działalności, dokładnie na analogicznych warunkach. Warunki te w odniesieniu do akustycznej kwalifikacji 

terenów zostały dla tych obszarów określone i potwierdzone wydanymi decyzjami (w tym przypadku dla 

Kopalni) dla podmiotów realizujących działalności usługowe, wytwórcze, produkcyjne czy wydobywcze. 

Tereny akustycznie chronione na terenie Czech 

Granica polsko-czeska biegnie po stronie południowej względem terenów KWB Turów. Pomiędzy granica 

państwa a terenami Kopalni przebiega droga relacji Bogatynia – Sieniawka. Najbliższymi miejscowościom 

względem Kopalni, po stronie Czech są: Oldrichow na Hranicich, sąsiadujący z miejscowością Kopaniec 

przez granice oraz miejscowość Uchelna, zlokalizowana przy samej granicy polsko-czeskiej.  

Aktem prawnym, regulującym najwyższe dopuszczalne poziomy hałasu i wibracji na terenie Czech jest 

rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Czeskiej nr 272/2011 Sb (Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochranę 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Zgodnie z nim dopuszczalne poziomy hałasu przemysło-

wego na zewnątrz budynków mieszkalnych wynoszą: 

− Dla pory dziennej LAdop = 50 dB 

− Dla pory nocnej LAdop = 40 dB 

Za obszar chroniony na zewnątrz budynków uznano obszar w zasięgu 2 m od zewnętrznych ścian budyn-

ków mieszkalnych. 

Tabela 187. Zestawienie obowiązujących wartości dopuszczalnych na poszczególnych terenach stanowiących oto-
czenie Kopalni, na których zlokalizowano punkty kontrolne 

Nazwa ID Lokalizacja 

Obowiązujące wartości równo-
ważnego poziomu hałasu Kwalifikacja 

MPZP LAeq(D) w [dB] 
Dzień 

LAeq(N) w [dB] 
Noc 

PT-1 P1 ul. Konrada 9A 55 45 MN1.1 

PT-2 P2 okolica bocznicy kolejowej 55 45 - 

PT-3 P3 ul. Łużycka (wylot na Sieniawkę) 55 45 MN1.1 

PZ-1 P4 ul. Konrada 7A 55 45 MN1.1 

PZ-2 P5 ul. Konrada 1A (róg ul. Krętej) 55 45 MN1.1 

Bo-1a P6 ul. Turowska 60 55 45 MR3, ZN 

Bo-1b P7 ul. Turowska 52-54 55 45 MR3,ZN 

Bo-2 P8 ul. Włókiennicza 21 55 45 MN3.1 

Bo-3 P9 ul. Turowska 71 55 45 MR3 

Bo-4 P10 ul. Turowska/ul. Dworska 55 45 MN3.1 

Bo-5 P11 ul. Dworska 8 55 45 MN3.2 

Bo-6 P12 ul. Turowska 70 55 45 MR3 

Bo-7 P13 ul. Polna 7 55 45 MN3.1 

Bo-8 P14 ul. Turowska 55 55 45 MR3 

Bo-9 P15 ul. Nadbrzeżna 8 55 45 MN3.2 

Bo-10 P16 ul. Kilińskiego 22 55 45 MN3.1 
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Nazwa ID Lokalizacja 

Obowiązujące wartości równo-
ważnego poziomu hałasu Kwalifikacja 

MPZP LAeq(D) w [dB] 
Dzień 

LAeq(N) w [dB] 
Noc 

Bo-11 P17 ul. Kochanowskiego 4 55 45 MN3.1 

Bo-12 P18 ul. Włókiennicza 8 55 45 MN3.1 

Bo-13 P19 ul. Włókiennicza 2 55 45 MN3.1 

Bo-14 P20 ul. Spokojna 1 50 40 MN7.1 

O1 P21 ul. Kościelna 6 55 45 MR3 

O2 P22 ul. Rybarzowicka 3 55 45 MR3 

O3 P23 ul. Kasztanowa 13-13a 55 45 MR3 

O4 P24 ul. Kasztanowa 23-27 55 45 MN3.2 

O5 P25 ul. Zdrojowa 55 45 MN3.2 

Ko-1 P26 Kopaczów, ul. Główna 51 55 45 MR3 

S-1 P39 Sieniawka, ul. Bogatyńska 10 55 45 MN3.1 

S-2 P40 Sieniawka, ul. Ks. Popiełuszki 28 55 45 MR3 

B-1 P41 Białopole, ul. Leśna 12/2 - - - 

GC-1 P27 granica - - - 

GC-2 P28 granica - - - 

GC-3 P29 granica/Oldrichov na H. 50 40 - 

Uh-1 P30 granica/Uhelna 17 50 40 - 

GN-1 P31 granica - - - 

GN-2 P32 granica - - - 

GN-3 P33 granica - - - 

GN-4 P34 granica - - - 

GN-5 P35 granica - - - 

N4 P36 ogródki działkowe - - - 

N3 P37 Dorfstrasse 1, Drausendorf 60 45 - 

N2 P38 Dorfstrasse 9B, Drausendorf 60 45 - 

Źródło: opracowanie własne ZOŚ DECYBEL na podstawie obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Bogatynia - http://bip.bogatynia.pl/?c=827 na dzień 30.04.2019 r. 

Tereny akustycznie chronione na terenie Niemiec 

Granica Polski z Federalną Republiką Niemiec przebiega wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej, po zachodniej stro-

nie KWB Turów. Najbliższymi miejscowościami względem Kopalni na terenie Niemiec są: Zittau, Drausen-

dorf oraz Hirschfelde. Miejscowość Zittau zlokalizowana jest na południowy zachód od Kopalni. Najbliższe 

tereny zabudowy mieszkaniowej po stronie niemieckiej położone są w tym kierunku w odległości około 1,5 

km od granicy wyrobiska górniczego. W pobliżu granicy polsko-niemieckiej usytuowane są natomiast te-

reny o charakterze przemysłowym. 

Miejscowość Drausendorf znajduje się na wysokości północnego zwałowiska wewnętrznego KWB Turów. 

Jej zabudowa zlokalizowana jest około 300 do 400 m od granicy wyrobiska, stosunkowo blisko granicy 

państwa. Zabudowa występująca na terenie miejscowości Drausendorf ma charakter mieszany, gdzie za-

budowie mieszkaniowej towarzyszy zabudowa mieszkaniowo usługowa i zabudowa usługowa. 

Miejscowość Hirschfelde zlokalizowana jest na wysokości północno-zachodnich terenów KWB Turów, 

na wysokości zasobnika węglowego nr 2. Najbliżej granicy położone są tereny o charakterze przemysło-

wym, natomiast najbliższe tereny o charakterze mieszkaniowym zlokalizowane są w odległości około 

0,5 km od granicy zasobnika węglowego. 
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Miejscowości Zittau i Hirschfelde połączone są ze sobą ruchliwą drogą krajową nr 99. 

Dopuszczalne poziomy hałasu występującego w środowisko na obszarze Niemiec określa instrukcja tech-

niczna TA Lärm - 1998 Sechste Allgemaeine Verwaltungsvoschrift zum Bundes-Immisionsschutzgesetz 

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), Vom 26. August 1998. Zgodnie z nią dopusz-

czalne poziomy hałasu przemysłowego (od instalacji) w środowisku zewnętrznym, w zależności od rodzaju 

terenu wynoszą zgodnie z wartościami, które przedstawia Tabela 188. 

Tabela 188. Klasyfikacja terenów akustycznie chronionych na terenie Republiki federalnej Niemiec. 

L.p. Rodzaje terenu, forma użytkowania 
Dopuszczalny poziom dźwięku A, LdAdop. W dB 

Pora dzienna 
(od 06.00 do 22.00) 

Pora nocna (od 22.00 do 
06.00) 

1 Tereny przemysłowe 70 70 

2 Tereny drobnej wytwórczości i tereny usługowe 65 50 

3 Tereny w centrach miast, tereny wiejskie, tereny o 
funkcjach mieszkaniowych 

60 45 

4 Ogólnie tereny zabudowy mieszkaniowej, małe 
osiedla 

55 40 

5 Tereny wyłącznie mieszkaniowe 50 35 

6 Tereny sanatoriów, szpitali, domów opieki 45 35 

Źródło: Serwis prawny Wolterkluwers.pl – abonament ZOS. DECYBEL 

22.8.2. Metodyka realizacji analizy 

Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni dla stanu aktualnego 

Analizę akustycznego oddziaływania KWB Turów sporządzono na podstawie przeprowadzonej pomiaro-

wej inwentaryzacji znaczących źródeł hałasu, pracujących na terenie Kopalni oraz w oparciu o model aku-

styczny, skonstruowany na bazie pozyskanych, aktualnych map górniczych (aktualne na 28.02.2019 roku), 

zakupionego w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii cyfrowego modelu terenu otaczającego Kopalnię 

oraz Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k). Do opracowania przedmiotowej oceny aku-

stycznego oddziaływania na środowisko wykorzystano również wykonane w latach 2008 – 2018 przez Za-

kład Ochrony Środowiska DECYBEL w Jeleniej Górze analizy rozprzestrzeniania hałasu oraz pomiary rów-

noważnego poziomu hałasu w środowisku i pomiary parametrów akustycznych źródeł zainstalowanych na 

terenie Kopalni. 

Inwentaryzację znaczących źródeł hałasu na terenie KWB Turów wykonano na podstawie udostępnionego 

opisu technologii, wizji lokalnych w terenie oraz informacji na temat modelu funkcjonowania Kopalni i jej 

poszczególnych obszarów. Dla określenia parametrów akustycznych znaczących źródeł hałasu dokonano 

pomiarów poziomu dźwięku emitowanego przez te źródła lub ich części elementarne, stanowiące istotne 

z punktu widzenia poziomu emisji hałasu urządzenia. W przypadku źródeł hałasu zlokalizowanych na po-

ziomie terenów podlegających ochronie akustycznej oraz najwyższych poziomach eksploatacji, pomiary 

obejmowały wszystkie przenośniki, ich stacje napędowe oraz w przypadku poziomów eksploatacyjnych 

również koparki i zwałowarki. 

Pomiary akustyczne w otoczeniu przenośników. 

Pomiary akustyczne przenośników polegały na wyznaczeniu reprezentacyjnych  odcinków przenośników 

i badaniach  poziomu dźwięku w ich otoczeniu, w celu wyznaczenia obliczeniowo poziomu mocy akustycz-

nej nie tylko dla całego przenośnika ale również dla fragmentów w sposób znaczący odbiegających  

od średniego poziomu mocy akustycznej źródła. Jest to ważnym elementem modelu akustycznego dla 
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stanu aktualnego. Dla przenośników zlokalizowanych w obrębie V pochylni jako głównych źródeł hałasu 

emitowanego w kierunku Opolna Zdroju i południowej części Bogatyni, pomiary realizowane były co dru-

gie przęsło dla każdego z ciągów P5.3 i P5.5. Dla każdej ze stacji napędowych zrealizowano pomiary w oto-

czeniu każdego z zespołów napędowych, wzdłuż przenośnika nadającego w obrębie stacji oraz w otocze-

niu kosza zsypowego, co pozwoliło na określenie poziomów mocy akustycznej dla każdego z wymienio-

nych, elementarnych źródeł hałasu. 

Podobnie zrealizowano pomiary w otoczeniu przenośników obwodnicy nadkładowo-węglowej (ON1, 

ON2, ON3, ON4 i ON5, OW2.1). W tym przypadku pomiary zrealizowano w otoczeniu co czwartego lub 

piątego przęsła oraz w miejscach zwiększonej emisji hałasu, w sytuacji gdy w czasie marszu wzdłuż ciągu 

ujawniały się miejsca zdecydowanie głośniejsze. 

Pomiary w otoczeniu przenośników ciągów C, począwszy od pochylni do koparek (ciągi C1, C2a, C4 i C5) 

zrealizowano w otoczeniu co czwartego lub piątego przęsła oraz w miejscach zwiększonej emisji hałasu, 

w sytuacji gdy w czasie marszu wzdłuż ciągu ujawniały się miejsca zdecydowanie głośniejsze. Pomiary 

w otoczeniu ciągów C7.8.1 i 2, C7.10.1  i 2, oraz C7.12.1 i 2 wykonano w kilku punktach, na każdym z odcin-

ków pomiędzy stacjami napędowymi. Podobnie zrealizowano pomiary na odcinku C8.3. Pomiary w oto-

czeniu ciągów biegnących do koparek (C8, C10 i C12) zrealizowano wyrywkowo, co kilka przęseł na każdym 

z odcinków oraz w miejscach o zwiększonej emisji hałasu, które zidentyfikowano w trakcie sesji pomiaro-

wych. 

Pomiary hałasu generowanego przez magistralę węglową (przenośniki MW2.3, MW2.2 i MW2.1) wyko-

nano analogicznie, jak pomiary obwodnicy nadkładowo-węglowej, poruszając się wzdłuż ciągu, wykonując 

pomiary wokół co piątego przęsła i w miejscach o zwiększonej emisji. 

Pomiary poziomu dźwięku A, generowanego przez przenośniki TW1.1. i TW2.1, TW3.1 oraz TW1.2A 

i TW2.2A (przenośniki prowadzące węgiel do Elektrowni poprzez TW1.4 lub TW2.4) zrealizowano w oto-

czeniu wybranych przęseł na trasie, w otoczeniu których emisja hałasu była niezakłócona oraz w miejscach 

zwiększonej emisji hałasu, w sytuacji gdy w czasie marszu wzdłuż ciągu ujawniały się miejsca zdecydowa-

nie głośniejsze. 

Pomiary poziomu dźwięku A przenośników TW3.2, TW3.3A i Z1B zasilających węglem rów B oraz przeno-

śników Z3B i TW3.8 prowadzących węgiel do sortowni zrealizowano w otoczeniu co piątego przęsła oraz 

w miejscach zwiększonej emisji hałasu, w sytuacji gdy w czasie marszu wzdłuż ciągu ujawniały się miejsca 

zdecydowanie głośniejsze. W przypadku przenośnika TW3.8 ze względu na jego długość pomiary przepro-

wadzono w otoczeniu co drugiego przęsła. 

Pomiary poziomu dźwięku A emitowanego przez przenośniki TZ2.1 i TZ2.2 zasilające węglem rów A zrea-

lizowano w otoczeniu co piątego przęsła oraz w miejscach zwiększonej emisji hałasu, w sytuacji gdy w cza-

sie marszu wzdłuż ciągu ujawniały się miejsca zdecydowanie głośniejsze. 

Pomiary poziomu dźwięku A generowanego przez przenośniki TZ2.3, TZ2.4 oraz TZ2.5 prowadzące węgiel 

z rowu A do przenośników TW1.4 lub TW2.4 i dalej do Elektrowni zrealizowano w otoczeniu wybranych 

przesłał charakteryzujących się normalna pracą oraz w miejscach gdy w czasie marszu wzdłuż ciągu ujaw-

niały się miejsca zdecydowanie głośniejsze. 
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Pomiary pozostałych przenośników, znajdujących się w obrębie odkrywki wykonano wyrywkowo, w sta-

łych odstępach na ich trasach oraz w miejscach, w których zidentyfikowano podwyższony poziom emisji 

hałasu. 

Pomiary akustyczne w otoczeniu maszyn górniczych. 

Każdy typ maszyn górniczych, pracujący w obrębie Kopalni poddano badaniom akustycznym poprzez po-

miary poziomu dźwięku A, emitowanego przez elementarne znaczące źródła hałasu, zainstalowane w ob-

rębie maszyny i na połączeniu jej z przenośnikiem odbierającym.  

Pomiary poziomu dźwięku koparek KWK 1500 i KWK 1200M przeprowadzono w otoczeniu każdego z ele-

mentów, które stanowiły istotne i identyfikowalne, elementarne źródła hałasu. Były to: zespół napędowy 

(silnik, sprzęgło, reduktor) koła urabiającego, przenośnik odbierający i jego zespół napędowy (silnik i re-

duktor), kosz zsypowy z przenośnika odbierającego, przenośnik na moście pomiędzy koparką i przenośni-

kiem ciągu transportowego na danym poziomie eksploatacji oraz jego zespół napędowy (silnik i reduktor). 

Taki model realizacji pomiarów i późniejszej identyfikacji źródeł pozwalał na ich akustyczne spersonalizo-

wanie w zakresie poziomu mocy akustycznej i lokalizacji źródła względem płaszczyzny odniesienia i ura-

bianych ścian danego poziomu. 

Podobny model pomiarowy przyjęto w odniesieniu do pozostałych typów koparek (KWK 910 pracująca 

w pokładach trudnourabialnych oraz SchRs). 

Odrębną procedurą objęto koparki łańcuchowe Rs560, których pomiary przeprowadzono w czasie pracy, 

przede wszystkim w ich otoczeniu.  

Pracujące na terenie Kopalni zwałowarki poddano podobnej procedurze pomiarowej jak koparki KWK 1500 

i KWK 1200M, identyfikując elementarne źródła hałasu w jej obrębie i dokonując pomiarów poziomu 

dźwięku A w ich bezpośrednim otoczeniu. W przypadku braku możliwości realizacji pomiarów poszczegól-

nych elementarnych źródeł hałasu, wykorzystano metody pomiarowe pozwalające na określenie poziomu 

mocy akustycznej zastępczego źródła hałasu. 

Pomiary poziomu dźwięku A emitowanego przez  przeładowarki typu BK-1500 oraz B1120M, pracujących 

na rowach węglowych A i B zasobnika nr 2 wykonano w ich otoczeniu, identyfikując urządzenie jako źródło 

zastępcze. 

Metody realizacji pomiarów w celu określenia parametrów emisji hałasu przez źródła. 

Jeżeli lokalizacja źródła hałasu umożliwi zastosowanie do określenia poziomu mocy akustycznej normy 

PN-EN ISO 3746:2011 – „Akustyka – Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej i poziomów energii aku-

stycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowa-

niem otaczającej powierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk.”, będzie ona priorytetową 

metodą określenia tego parametru dla elementarnych źródeł hałasu. 

W przypadku braku możliwości realizacji pomiarów elementarnych źródeł hałasu w obrębie maszyn górni-

czych, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 3746:2011, do określenia poziomu mocy akustycznej źródła za-

stępczego wykorzystana zostanie norma PN-ISO 8297:2003 – „Akustyka – Określenie poziomów mocy 

akustycznej dla zakładów przemysłowych o wielu źródłach hałasu, dla oceny poziomów ciśnienia akustycz-

nego w środowisku”- metoda orientacyjna.  
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Zgodnie z jej zapisami punkty pomiarowe lokalizuje się na konturze pomiarowym dobranym tak, aby śred-

nia odległość pomiarowa d powinna mieścić się w zakresie: 

**5,0*05,0 SpdS P ≤≤  

* - lub 5m, jeżeli wyliczona odległość jest mniejsza; 
** - lub 35m, jeżeli wyliczona odległość jest większa 

gdzie: 

SP – pole powierzchni Zakładu [m2]  

 

Średnią odległość pomiarową wyznacza się na podstawie planu z naniesionymi punktami pomiarowymi 

oraz granicą Zakładu. Odległość pomiarowa jest to najmniejsza odległość pomiędzy punktem pomiaro-

wym, a najbliższym punktem obszaru Zakładu. Wartość średnią wyznacza się ze wzoru: 
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Odległość pomiędzy punktami pomiarowymi zlokalizowanymi na konturze pomiarowym nie powinna 

przekraczać podwojonej wartości średniej odległości pomiarowej. 

Po wykonaniu pomiarów, oblicza się średni poziom ciśnienia akustycznego 
PL  wzdłuż konturu pomiaro-

wego, w decybelach, stosując wzór: 
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Jeżeli którakolwiek ze zmierzonych wartości 
piL  przekracza wartość średnią 

PL  więcej niż o 5 dB, to wy-

biera się nowy kontur pomiarowy w większej odległości od zakładu przemysłowego. Jeżeli nie jest to prak-

tycznie możliwe, to wszystkie wartości 
piL  przekraczające wartość średnią  

PL  więcej niż o 5 dB zastę-

puje się wartością ).5(*
dBLL Ppi +=  

Poprawkę uwzględniającą pole powierzchni pomiarowej, w decybelach, oblicza się stosując wzór: 
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gdzie: 

Sm – pole powierzchni pomiarowej [m2] 

h – wysokość pomiarowa [m]  

l – długość konturu pomiarowego [m] 

S0 – pole powierzchni odniesienia równe 1 m² 
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Poprawkę związaną z polem bliskim, w decybelach, oblicza się stosując wzór: 
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Poprawkę uwzględniającą kierunkowość mikrofonu, w decybelach, oblicza się stosując wzór: 








 −=∆
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13
θ
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Jeżeli stosuje się mikrofon wszechkierunkowy, ΔLM=0 

Poprawkę uwzględniającą tłumienie dźwięku związane z pochłanianiem atmosferycznym, w decybelach, 

oblicza się stosując wzór: 

mSL αα 5,0=∆  dB 

Poziom mocy akustycznej Zakładu LW, w decybelach, oblicza się stosując wzór: 

αLLLLLL MFSPW ∆+∆+∆+∆+=  dB 

Wobec braku możliwości zastosowania wyżej wymienionych metod wyznaczenia poziomu mocy aku-

stycznej, dopuszcza się wykorzystanie następującej zależności przy wykorzystaniu aktualnych pomiarów 

poziomu dźwięku A, emitowanego przez dane źródło hałasu: 

�� � 	�� + 20 log � − 10���
4�

Ώ
 

gdzie: 

Lp – poziom mocy akustycznej [dB] 

Lr – wyznaczony w drodze pomiarów bezpośrednich poziom dźwięku A, emitowany do punktu [dB]  

r – odległość od źródła hałasu do punktu pomiarowego [m] 

Ώ – kąt promieniowania 

Pomiary akustyczne w punktach kalibracyjnych na terenie Kopalni w celu kalibracji modelu w puntach 

bliskich. 

Oprócz pomiarów poziomu dźwięku A w bezpośrednim otoczeniu źródeł hałasu, w trakcie ich akustycznej 

identyfikacji wykonywano również pomiary w punktach kalibracyjnych, zlokalizowanych w ustalonych od-

ległościach od pojedynczych źródeł hałasu lub grup źródeł. Pomiary te realizowane były metodą próbko-

wania w celu umożliwienia przeprowadzenia poprawnej kalibracji modelu akustycznego (jego fragmentu) 

w rejonie lokalizacji poszczególnych źródeł hałasu. Pomiary kalibracyjne realizowane były w niewielkich 

odległościach od jednostkowych źródeł hałasu (10 m, 20 m) jak i na większych dystansach, w miejscach do 

których docierał hałas od grupy źródeł. W ten sposób, kalibrując fragment modelu akustycznego na który 

wpływ maja jednoznacznie zidentyfikowane źródła hałasu można precyzyjnie odtworzyć model emisji 

dźwięku, uwzględniając jednocześnie występujące uwarunkowania terenowe. Pomiary wykonane zostaną 

w oparciu o normę PN-N—01341:2000 – „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysło-

wego”. 
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Pomiary akustyczne w punktach kontrolnych w celu kalibracji modelu w punktach dalekich. 

Pomiary równoważnego poziomu hałasu w punktach kontrolnych na terenach podlegających ochronie 

akustycznej wykonane zostaną zgodnie z obowiązująca metodyką referencyjną, zawartą w rozporządze-

niu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia po-

miarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542 z późn. zm) - Załącznik nr 

7: metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu w środowisku, pochodzącego od in-

stalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego. 

Otrzymane wyniki pomiarów posłużą również do wstępnej oceny akustycznego oddziaływania Kopalni 

na środowisko na podstawie pomiarów hałasu w terenie. 

Konstrukcja modelu akustycznego. 

Określenie wpływu KWB Turów na jakość klimatu akustycznego terenów podlegających ochronie aku-

stycznej na terenie Polski i terenów przygranicznych Republiki Czech i Republiki Federalnej Niemiec dla 

zadanych horyzontów czasowych i postępu eksploatacji złoża wykonano w oparciu o instrukcję ITB nr 338 

oraz program komputerowy "Cadna A 4.4” – moduł do obliczeń poziomu dźwięku A hałasu emitowanego 

przez zakłady przemysłowe do środowiska, zgodnie z obowiązującą w Polsce metodyką obliczeniową roz-

przestrzeniania hałasu (PN ISO 9613-2). Rozprzestrzenianie się dźwięku w przestrzeni jest uzależnione 

od warunków atmosferycznych, w szczególności - wiatru (kierunek, prędkość) oraz wilgotności i tempera-

tury powietrza. Stosowane wzory i algorytmy do obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu opisane w powyż-

szej normie bazują na założeniu korzystnych dla propagacji warunkach atmosferycznych (propagacja 

zgodnie z kierunkiem wiatru o prędkości 1 m/s do 5m/s lub wyraźne wykształconej umiarkowanej inwersji 

temperatury przy gruncie). Przy konstrukcji modelu, wykorzystano Numeryczny Model Terenu (NMT) po-

zyskany z Kopalni (aktualny na 28.02.2019 roku) oraz Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) 

pozyskane z Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie. 

Sprowadzone do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000, PL-2000 (PUWG 2000) dane 

odwzorowujące teren Kopalni i jej otoczenie, uwzgledniające budynki, tereny leśne i inne zdefiniowane 

w Bazie danych obiektów topograficznych obiekty i obszar zostały zaimplementowane do programu Cad-

naA i uzupełnione o lokalizację poszczególnych źródeł hałasu. 

Instrukcja ITB nr 338 rozróżnia trzy podstawowe typy źródeł hałasu: kierunkowe, wszechkierunkowe i typu 

budynek.  

Moc akustyczna wszechkierunkowych źródeł hałasu określono na podstawie pomiarów poziomu dźwięku 

A, przeprowadzonych w ramach przedmiotowej analizy. Pomiary realizowane były w oparciu o wskazane 

wyżej metodyki pomiarowe:  

− PN-EN ISO 3746:2011 – „Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie 

pomiarów ciśnienia akustycznego. Metoda orientacyjna z zastosowaniem otaczającej po-

wierzchni pomiarowej nad płaszczyzną odbijającą dźwięk, . 

− PN-ISO 8297:2003 – „Akustyka – Określenie poziomów mocy akustycznej dla zakładów przemy-

słowych o wielu źródłach hałasu, dla oceny poziomów ciśnienia akustycznego w środowisku”- me-

toda orientacyjna. 

− Inne udokumentowane metody pomiarowe i normy PN. 
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Za źródło typu budynek uważa się każde pomieszczenie, w którym pracują hałaśliwe maszyny lub urządze-

nia. Moc akustyczną każdej ze ścian takiego pomieszczenia oraz jego dachu oblicza się z zależności: 

6log10
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−−
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gdzie: 

Lwew - poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia, w odległości 1m od przegrody zewnętrznej. 

S - powierzchnia przegrody w m² , S0 = 1m2 . 

RA - wypadkowa izolacyjność akustyczna przegrody. 

Jeżeli ściana składa się z elementów o różnej izolacyjności, to jej izolacyjność wypadkową liczy się ze 

wzoru:  
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gdzie: 

Si - powierzchnia w metrach kwadratowych i-tego elementu o izolacyjności Ri 

S - całkowita powierzchnia przegrody. 

Jeżeli ściana lub strop są przegrodami wewnętrznymi, przyjmowano izolacyjność akustyczną takiej prze-

grody równą 60 dB, co praktycznie wyklucza ją jako źródło hałasu środowiskowego.  

Równoważny poziom mocy akustycznej źródeł hałasu, który jest wielkością wyjściową do obliczeń równo-

ważnego poziomu A hałasu w środowisku określa się ze wzoru: 
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gdzie: 

t - efektywny czas pracy źródła w ciągu zmiany, 

T - czas uśredniania, dla pory dziennej T = 8h, dla nocy T= 60 min. 

Lt – poziom tła akustycznego 

Ln - poziom mocy akustycznej źródeł 

Kalibracja modelu akustycznego. 

Aby metodą matematyczną określić wpływ akustycznego oddziaływania na środowisko badanego obiektu 

niezbędne jest dokonanie kalibracji modelu cyfrowego w oparciu o rzeczywiste pomiary akustyczne hałasu 

źródeł i identyfikowalnego w sposób jednoznaczny poziomu hałasu docierającego do punktu pomiaro-

wego z analizowanego obiektu przemysłowego. Kalibracja modelu cyfrowego polega na sprawdzeniu po-

prawności jego obliczeń w porównaniu z wartościami pomiarowymi w określonej liczbie punktów kontrol-

nych. W prezentowanej pracy, do kalibracji modelu posłużyło około 150 punktów zlokalizowanych w spo-

sób pozwalający na identyfikację oddziaływania tak pojedynczych źródeł hałasu jak i zespołów źródeł. 
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W modelu przygotowanym do kalibracji uaktywniono te źródła, które pracowały podczas pomiarów, przy-

porządkowując im średnie (nie równoważne) poziomy mocy akustycznych. Zatem w kalibracji modelu 

akustycznego nie uwzględniono czasu pracy poszczególnych źródeł hałasu oraz sam proces kalibracji wy-

konano dla warunków emisji, które w jednoznaczny sposób pozwalały akustycznie zidentyfikować źródła 

należące do Kopalni.  

 Ostateczne wyniki kalibracji modelu zaprezentowano tabelarycznie, zestawiając wyniki pomiarów i obli-

czeń akustycznych, wykonanych przy wykorzystaniu zbudowanego modelu komputerowego.  

Na podstawie porównania obydwu wartości można dokonać oceny stopnia odwzorowania emisji hałasu 

z Kopalni w porównaniu z oddziaływaniem wyznaczonym na bazie pomiarów akustycznych. Poprzez jego 

korekty w odniesieniu do doboru parametrów emisyjnych oraz przede wszystkim do poprawnego zdefi-

niowania otoczenia źródła i drogi rozprzestrzeniania się hałasu należy doprowadzić do jak najmniejszych 

rozbieżności pomiędzy wynikami obliczeń i wartościami poziomu dźwięku A, uzyskanymi w trakcie pomia-

rów kalibracyjnych, co umożliwia dalsze przeprowadzenie obliczeń analitycznych. Duża zbieżność wyni-

ków pomiarów z wynikami obliczeń oznacza prawidłowe wyznaczenie wartości poziomu mocy akustycz-

nych poszczególnych źródeł hałasu oraz prawidłową konfiguracją ukształtowania terenu, uwzględnienie 

elementów stanowiących bariery na drodze rozprzestrzeniania się hałasu oraz poprawny dobór współ-

czynników pochłaniania fali akustycznej przez grunt, zwłaszcza w obszarze źródeł hałasu i receptorów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 140 poz.824) - Załącznik nr 3, które w tym przy-

padku posłużyło do kontroli modelu akustycznego, aby metoda pomiarowa i obliczeniowa była równo-

ważna, musi zostać spełniony warunek: 
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1
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gdzie: 

Lzm,i – zmierzona wartość wskaźnika hałasu, w decybelach [dB], 

Lobl,i – obliczona dla tych samych warunków wartość wskaźnika hałasu, w decybelach [dB], 

n – liczba pomiarów porównawczych 

Należy nadmienić, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyma-

gań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 

1542 z późn. zm.) - Załącznik nr 7: metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu 

w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego nie zawiera al-

gorytmu kontroli modelu obliczeniowego, w związku z powyższym sprawdzenia dokonano według proce-

dur przyjętych w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Akustycznych Zakładu Ochrony Środowiska 

DECYBEL w Jeleniej Górze. 

Ocena akustycznego oddziaływania Kopalni dla zadanych horyzontów czasowych 

Aby dokonać oceny akustycznego oddziaływania Kopalni dla zadanych horyzontów czasowych i adekwat-

nego postępu eksploatacji złoża, modelem wyjściowym był model akustyczny dla stanu aktualnego na 
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kwiecień 2019 roku. Dla poszczególnych horyzontów czasowych był on modyfikowany, uwzględniając 

ukształtowanie terenu wyrobiska oraz postęp prac górniczych, zmiany w układzie transportowym oraz lo-

kalizacyjnym poszczególnych źródeł hałasu. Przy aktualizacji poszczególnych odwzorowań terenu i układu 

technologicznego uwzględniano każdorazowo elementy zabezpieczeń akustycznych z poprzednich obli-

czeń modelowych. 

Analiza obejmuje opracowanie modeli obliczeniowych dla projektowanych warunków funkcjonowania Ko-

palni na koniec lat 2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2044. Model ukształtowania terenu wyrobiska oraz układ 

przenośników zbiorczych i poziomowych modyfikowano dla każdego horyzontu czasowego zgodnie z ma-

pami projektowanego stanu robót górniczych w odkrywce i na zwałowisku wewnętrznym. 

Funkcjonujący w KWB Turów układ technologiczny przenośników jest elastyczny, pozwala na szybkie 

zmiany pracujących aktualnie układów KTZ (nie ma stałych układów KTZ). Do poszczególnych analiz aku-

stycznego oddziaływania Kopalni w horyzoncie czasowym 2020-2044 przyjęto najbardziej niekorzystne 

układy emisji hałasu, wynikające z konfiguracji układu technologicznego maszyn w wyrobisku, uwarunko-

wanego przewidywanymi warunkami technologicznymi urabiania złoża, określonymi przez Inwestora.  

Wszystkie obliczenia zostały wykonane dla punktów obserwacji na wysokości ho = 4 m, w oktawowych 

pasmach częstotliwości, dla przyjętych warunków meteorologicznych: 

− temperatura 10o C,  

− wilgotność 70 %,  

− bez poprawek meteorologicznych.  

Pozostałe parametry przyjęto na poziomie ustalonym w procesie kalibracji modelu dla stanu istniejącego. 

Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu dla pory dziennej i nocnej, dla wszystkich wariantów pracy Ko-

palni i wszystkich horyzontów czasowych eksploatacji złoża wykonano przy założenia pracy maszyn gór-

niczych (koparki, zwałowarki) charakteryzujących się najwyższymi poziomami mocy akustycznej przez 

co obliczenia akustycznego oddziaływania kopalni zostały wykonane dla najmniej korzystnego wariantu 

emisji hałasu do środowiska. 

Niepewność wyników obliczeń przy wykorzystaniu modelu komputerowego 

Niepewność wyników obliczeń przeprowadzonych przy wykorzystaniu modelu akustycznego warunko-

wana jest wielkością niepewności danych wejściowych oraz niepewnością przyjętej metody obliczeniowej. 

Niepewność danych wejściowych odnosi się do uzyskanych w wyniku pomiarów i obliczeń wartości po-

ziomu mocy akustycznej poszczególnych źródeł hałasu i ich ewentualnych zastępczych wersji (zastępcze 

źródła hałasu) i można przyjąć, że dla metod inżynierskich szacowania poziomu mocy akustycznej jest ona 

nie mniejsza niż 5 dB. 

Dodatkowym czynnikiem niepewności jest zmienność wartości LWA i LWAo maszyn i przenośników, wyni-

kająca ze zmienności warunków pracy. Zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą w analizach dotyczą-

cych ochrony środowiska, do obliczeń przyjmowano wartości mniej korzystne.  

Wykorzystana do obliczeń propagacji dźwięku metoda obliczeniowa podana w normie PN ISO 9613-

2:2002 bazuje na modelu propagacji hałasu nad powierzchnią o małym lub umiarkowanym poziomie 

zmienności jej wysokości (powierzchnie płaskie lub powierzchnie o umiarkowanie zmiennej wysokości). 
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Niepewność zależna jest od wysokości lokalizacji źródeł hałasu oraz odległości od źródła do punktu od-

bioru i wynosi: 

− Dla źródła zlokalizowanego w przedziale wysokości od 0 do 5 m ppt i odległości do 100 m - ± 3 dB 

− Dla źródła zlokalizowanego w przedziale wysokości od 5 do 30 m ppt i odległości do 100 m - ± 1 dB. 

− Dla źródła zlokalizowanego w przedziale wysokości od 0 do 5 m ppt i odległości do od 100 do 1000 

m - ± 3 dB 

− Dla źródła zlokalizowanego w przedziale wysokości od 5 do 30 m ppt i odległości od 100 do 1000 

m - ± 3 dB 

O ile obliczenia propagacji dźwięku od źródeł zlokalizowanych na poziomie terenów podlegających ochro-

nie akustycznej na terenie Opolna, Bogatyni czy obszarów otaczających odkrywkę będą mieścić się w prze-

dziale niepewności 3 dB to już propagacja od źródeł zlokalizowanych w odkrywce będzie obarczona nie-

pewnością większą ze względu na ich lokalizację na poziomie o znaczącej różnicy w porównaniu z wyso-

kością lokalizacji terenów chronionych. Jednak ze względu na ekranujący charakter ścian poziomów eks-

ploatacyjnych oraz odległość źródeł hałasu od terenów chronionych ich wpływ na poziom emisji będzie 

mniejszy niż źródeł usytuowanych na powierzchni Kopalni i składowa niepewności od nich będzie również 

mniejsza. 

22.8.3. Źródła hałasu 

Na terenie KWB Turów zlokalizowane są następujące grupy maszyn i urządzeń, stanowiących źródła ha-

łasu emitowanego do środowiska: 

− Podstawowe maszyny górnicze - koparki, zwałowarki, przeładowarki; 

− Przenośniki transportowe zbiorcze i ich stacje napędowe; 

− Przenośniki transportowe koparek i zwałowarek oraz ich stacje napędowe; 

− Maszyny i urządzenia pomocnicze. 

Koparki. 

Koparki stanowią wielkogabarytowe źródło hałasu, składające się z liniowych i punktowych źródeł elemen-

tarnych. Do źródeł liniowych zaliczyć należy przenośnik odbierający urobek, przenośnik pośredni, przeno-

śnik na moście łączącym koparkę z układem zasypu przenośnika ciągu odbiorczego C (przesuwnego) oraz 

przenośnik zasypujący kosz przenośnika odbiorczego C. Źródłami punktowymi są: koło urabiające, zespół 

napędowy koła (przekładnia, sprzęgło, silnik), zespoły napędowe przenośników. W zależności od typu ko-

parki, z urządzeniem związane są dwa, trzy lub cztery przenośniki. Koparki typu SChRs posiadają cztery 

przenośniki, koparki typu KWK 910 po dwa przenośniki natomiast pozostałe koparki (KWK 1500.1, KWK 

1500s oraz KWK 1200M) posiadają po trzy przenośniki. Z koparkami KWK 910 współpracują w celu wydłu-

żenia drogi przenośnika zrzutowego, mobilne przenośniki typu PGOT. 

Na terenie Kopalni pracują lub będą pracowały następujące typy koparek: KWK-1500s (K-9, K-11, K-15), 

KWK 1500.1 (K-18), KWK-1200M (K-26, K-27, K-28, K14), KWK-910 (K-17 i K-25),  SChRS-1200 (K-22 i K-

24), KWŁ-800 (K-20) oraz koparka o najmniejszej mocy akustycznej: Rs-560 (K-21).  
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Tabela 189. Zestawienie koparek pracujących na terenie Kopalni 

L.p. Numer zakładowy koparki Typ koparki 

1 K-27 KWK-1200M 

2 K-28 KWK-1200M 

3 K-9 KWK-1500s 

4 K-15 KWK-1500s 

5 K-22 SChRs 1200 

6 K-24 SChRs 1200 

7 K-11 KWK-1500s 

9 K-18 KWK-1500.1 

10 K-26 KWK-1200M 

11 K-17 KWK-910 

12 K-25 KWK-910 

13 K-14 KWK-1200M 

14 K-21 RS-560 

15 K-20* KWŁ-800 

* koparki wprowadzone do ruchu w dalszych horyzontach czasowych. 

Źródło: opracowanie własne 

Zestawienie parametrów akustycznych (poziomów mocy akustycznej LWA) koparek. 

Tabela 190. Liniowe źródła hałasu w obrębie koparek 

Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw' 
[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

Przenośniki koparki K-9 

K9 Przenośnik T1 112,6 94,5 360 60 

K9 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 

K9 Przenośnik T3 113,3 95,9 360 60 

K9 
Przenośnik - część końcowa 

nad zsypem 
107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-11 

K11 Przenośnik T1 112,6 94,5 360 60 

K11 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 

K11 Przenośnik T3 113 95,9 360 60 

K11 
Przenośnik - część końcowa 

nad zsypem 
107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-15 

K15 Przenośnik T1 110 94,5 360 60 

K15 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 

K15 Przenośnik T3 113,8 95,9 360 60 

K15 
Przenośnik - część końcowa 

nad zsypem 
107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-17 

K17 Przenośnik T1 112,4 94,5 360 60 

K17 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 

K17 Przenośnik PGOT 70 T2 113,5 95,9 360 60 

K17 Przenośnik PGOT 70 T1 107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-18 

K18 Przenośnik T1 110 94,5 360 60 

K18 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 
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Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw' 
[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

K18 Przenośnik T3 113,2 95,9 360 60 

K18 
przenośnik - część końcowa 

nad zsypem 
107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-22 

K22 Przenośnik T1 108 92,5 360 60 

K22 Przenośnik T2 106,4 96,4 360 60 

K22 Przenośnik T3 111,8 93,9 360 60 

K22 Przenośnik T4 105,8 94 360 60 

Przenośniki koparki K-24 

K24 Przenośnik T1 108 92,5 360 60 

K24 Przenośnik T2 106,4 96,4 360 60 

K24 Przenośnik T3 111,2 93,9 360 60 

K24 Przenośnik T4 105,8 94 360 60 

Przenośniki koparki K-25 

K25 Przenośnik T1 112,4 94,5 360 60 

K25 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 

K25 Przenośnik PGOT T2 113,5 95,9 360 60 

K25 Przenośnik PGOT T1 107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-26 

K26 Przenośnik T1 110 94,5 360 60 

K26 Przenośnik T2 108,4 98,4 360 60 

K26 Przenośnik T3 113,4 95,9 360 60 

K26 
Przenośnik - odcinek koń-

cowy nad zsypem 
107,8 96 360 60 

Przenośniki koparki K-27 

K27 Przenośnik T1 112,4 94,5 240 60 

K27 Przenośnik T2 108,4 98,4 240 60 

K27 Przenośnik T3 113,5 95,9 240 60 

K27 
Przenośnik - odcinek koń-

cowy nad zsypem 
107,8 96 240 60 

Przenośniki koparki K-28 

K28 Przenośnik T1 110,3 94,5 240 60 

K28 Przenośnik T2 108,4 98,4 240 60 

K28 Przenośnik T3 113,3 95,9 240 60 

K28 
Przenośnik T3 odcinek koń-

cowy nad zsypem 
107,7 96 240 60 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 191. Punktowe źródła hałasu w obrębie koparek 

Źródło hałasu 
Układ 
pracy 
źródła 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw 
[dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia (60 min) 
Noc 

Koło urabiające wraz z napędem 

K11 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 360 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 360 60 
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Źródło hałasu 
Układ 
pracy 
źródła 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw 
[dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia (60 min) 
Noc 

Koparka BK-1500 na zasobniku nr 2 K12 110 240 60 

Koparka K1200M K14 117,2 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K15 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 360 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K17 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Napęd przenośnika PGOT-T1 110,3 360 60 

Napęd przenośnika PGOT-T2 113,7 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K18 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 360 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 360 60 

Koparka KWŁ-800 K20 114,2 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K22 

107,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 107,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 111,7 360 60 

Napęd przenośnika T3 108,3 360 60 

Napęd przenośnika T4 105,3 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K24 

107,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 107,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 111,7 360 60 

Napęd przenośnika T3 108,3 360 60 

Napęd przenośnika T4 105,3 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K25 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Napęd przenośnika PGOT-T1 110,3 360 60 

Napęd przenośnika PGOT-T2 113,7 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K26 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 360 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 360 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K27 

109,1 240 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 240 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 240 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 240 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 240 60 
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Źródło hałasu 
Układ 
pracy 
źródła 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw 
[dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia (60 min) 
Noc 

Koło urabiające wraz z napędem 

K28 

109,1 240 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 240 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 240 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 240 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 240 60 

Koło urabiające wraz z napędem 

K9 

109,1 360 60 

Napęd przenośnika T1 109,6 360 60 

Napęd przenośnika T2 107,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika T3 113,7 360 60 

Prawy napęd przenośnika T3 110,3 360 60 

Źródło: opracowanie własne 

Zwałowarki. 

Zwałowarki stanowią wielkogabarytowe źródło hałasu, składające się z liniowych i punktowych źródeł ele-

mentarnych. Do źródeł liniowych zaliczają się przenośniki odbierające nadkład z ciągu przenośników zwa-

łujących na 1, nr 2 i końcowy przenośnik nr 3 (przenośnik zsypowy). Źródłami punktowymi są natomiast 

zespoły napędowe wymienionych wyżej przenośników.  

Na terenie Kopalni pracują lub będą pracowały w poszczególnych horyzontach czasowych: zwałowarki 

ZGOT 11500 (Z-48 oraz Z-49) o wydajności 11500 m³/h, zwałowarka ZGOT-6300 (Z-46) o wydajności 6300 

m³/h oraz ARsP-6500 (Z-45) o wydajności 6500 m³/h. W obrębie zasobnika węglowego zlokalizowana jest 

zwałowarka ZSOT-4500 (Z-6) o wydajności 4500 m³/h. 

Tabela 192. Zestawienie parametrów akustycznych (poziomów mocy akustycznej (Lwa) zwałowarek 

Zwałowarka Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej Lw' 

[dB/m] 

Czas pracy źró-
dła względem 

czasu odniesie-
nia 

Dzień 

Czas pracy 
źródła wzglę-

dem czasu 
odniesienia 

Noc 

Przenośniki zwałowarki Z-45 

Z45 Przenośnik I zwałowarki Z45 107,2 92,7 360 60 

Z45 Przenośnik II zwałowarki Z45 113,8 94,5 360 60 

Z45 Przenośnik III zwałowarki Z45 110,7 90,2 360 60 

Przenośniki zwałowarki Z-46 

Z46 Przenośnik I zwałowarki Z45 107,2 92,7 360 60 

Z46 Przenośnik II zwałowarki Z45 113,8 94,5 360 60 

Z46 Przenośnik III zwałowarki Z45 110,7 90,2 360 60 

Przenośniki zwałowarki Z-48 

Z48 Przenośnik I zwałowarki Z48 107,2 92,7 360 60 

Z48 Przenośnik II zwałowarki Z48 112,9 94,5 360 60 

Z48 Przenośnik III zwałowarki Z48 110,9 90,2 360 60 

Przenośniki zwałowarki Z-49 

Z49 Przenośnik I zwałowarki Z49 107,2 92,7 360 60 

Z49 Przenośnik II zwałowarki Z49 113,8 94,5 360 60 

Z49 Przenośnik III zwałowarki Z49 111,5 90,2 360 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 193. Zestawienie zespołów napędowych na zwałowarkach. 

Źródło hałasu 
Układ 
pracy 
źródła 

Poziom 
mocy aku-
stycznej Lw 
[dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (60 min) 
Noc 

Lewy napęd przenośnika I zwałowarki Z45 

Z45 

104,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika II zwałowarki Z45 113,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika III zwałowarki Z45 111,2 360 60 

Prawy napęd przenośnika I zwałowarki Z45 113,9 360 60 

Prawy napęd przenośnika II zwałowarki Z45 112 360 60 

Prawy napęd przenośnika III zwałowarki Z45 110,6 360 60 

Lewy napęd przenośnika I zwałowarki Z46 

Z46 

104,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika II zwałowarki Z46 113,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika III zwałowarki Z46 111,2 360 60 

Prawy napęd przenośnika I zwałowarki Z46 113,9 360 60 

Prawy napęd przenośnika II zwałowarki Z46 112 360 60 

Prawy napęd przenośnika III zwałowarki Z46 110,6 360 60 

Lewy napęd przenośnika I zwałowarki Z48 

Z48 

104,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika II zwałowarki Z48 113,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika III zwałowarki Z48 111,2 360 60 

Prawy napęd przenośnika I zwałowarki Z48 113,9 360 60 

Prawy napęd przenośnika II zwałowarki Z48 112 360 60 

Prawy napęd przenośnika III zwałowarki Z48 110,6 360 60 

Lewy napęd przenośnika I zwałowarki Z49 

Z49 

104,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika II zwałowarki Z49 113,3 360 60 

Lewy napęd przenośnika III zwałowarki Z49 111,2 360 60 

Prawy napęd przenośnika I zwałowarki Z49 113,9 360 60 

Prawy napęd przenośnika II zwałowarki Z49 112 360 60 

Prawy napęd przenośnika III zwałowarki Z49 110,6 360 60 

Źródło: opracowanie własne 

Przenośniki 

Przenośniki taśmowe tworzą układ transportu wewnętrznego, obejmujący swym zasięgiem wyrobisko 

w części urabiania złoża, zwałowisko wewnętrzne, zasobnik węglowy oraz rozdzielnię i sortownie węgla. 

Układ transportowy budują przenośniki stałe, tworzące zbiorczy układ transportowy oraz przenośniki 

przesuwne, poziomowe, zabezpieczające odstawę urobku z miejsc roboczych na poszczególnych pozio-

mach do przenośników zbiorczych.   

Zbiorczy układ transportowy tworzą przenośniki V pochylni, przenośniki obwodnicy nadkładowej (ON) 

oraz magistrali węglowej (MW) i trasy węglowej (OW, TW). Przenośniki zbiorcze dysponują taśma o sze-

rokości od 1,8 m do 2,25 m i pracują z prędkością od 5,24 do 5,9 m/s. 

Przenośniki przesuwne to przenośniki pracujące na frontach roboczych maszyn podstawowych (koparek 

i zwałowarek). Ciągi przenośników oznaczone literą C i indeksami cyfrowymi od 1x do 12x pracują na po-

ziomach wydobywczych koparek. Ich szerokość taśmy zawiera się w granicach od 1,6 do 1,8 m. Przenośniki 

oznaczone literą Z i indeksem cyfrowym pracują na poziomach roboczych zwałowarek. Szerokość taśmy 

tych przenośników zawiera się w przedziale od 1,8 do 2,0 m. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

716 
Bogatynia, lipiec 2019 

Tabela 194. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki poziomowe 

Przeno-
śnik 

Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia 
Noc 

Ciąg przesuwny C1 

C1.1 Odcinek na wzniesieniu 101,5 79 360 60 

C1.1 Odcinek przy stacji C1.2 92,1 79 360 60 

C1.2 Odcinek poziomy 95,8 77 360 60 

C1.2 Odcinek przy stacji 95,6 79 360 60 

C1.3 Odcinek poziomy 107,4 77 360 60 

C1.3 Odcinek przy stacji 97,5 79 360 60 

C1.4 Odcinek poziomy 107,1 77 360 60 

C1.4 Odcinek przy stacji 95,6 79 360 60 

C1.5 Odcinek poziomy 105,8 77 360 60 

C1.5 Odcinek przy stacji 95,6 79 360 60 

Ciąg przesuwny C2 

C2.5 Odcinek poziomy 106 77 360 60 

C2.5 Odcinek przy stacji 95,7 79 360 60 

C2.5a Odcinek na stacji 95,7 79 360 60 

C2.5a Odcinek poziomy 106,1 77 360 60 

C2.6a Odcinek na stacji 95,8 79 360 60 

C2.6a Odcinek poziomy 100,6 77 360 60 

C2.7a Odcinek poziomy 108,6 77 360 60 

C2.7a Odcinek przy stacji 95,6 79 360 60 

Ciąg przesuwny C4 

C4.1 Odcinek na estakadzie 107,2 79 360 60 

C4.2 Odcinek na stacji 96,0 79 360 60 

C4.2 Odcinek poziomy 102,4 77 360 60 

C4.3 Odcinek na stacji 98,0 79 360 60 

C4.3 Odcinek poziomy 107,7 77 360 60 

C4.4 Odcinek poziomy 107,5 77 360 60 

C4.4 Odcinek przy stacji 98,0 79 360 60 

C4.5 Odcinek poziomy 107,6 77 360 60 

C4.5 Odcinek przy stacji 98,4 79 360 60 

Ciąg przesuwny C5 

C5.1 Odcinek na estakadzie 114 91 360 60 

C5.2 Odcinek  przy stacji 104,5 91 360 60 

C5.2 Odcinek poziomy 114,8 89 360 60 

C5.2 Odcinek przy stacji 104,9 91 360 60 

C5.3 Odcinek poziomy 119,8 89 360 60 

C5.3 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C5.4 Odcinek poziomy 119,4 89 360 60 

C5.4 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C5.5 Odcinek poziomy 119 89 360 60 

C5.5 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Ciąg przesuwny C6 

C6.2 Odcinek poziomy 114,9 89 360 60 
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Przeno-
śnik 

Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia 
Noc 

C6.2 Odcinek przy stacji 107,7 91 360 60 

C6.3 Odcinek poziomy 119,1 89 360 60 

C6.3 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C6.4 Odcinek poziomy 120,9 89 360 60 

C6.4 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Ciąg przesuwny C7 

C7.2 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C7.3 Odcinek poziomy 112,2 89 360 60 

C7.3 Odcinek poziomy 117,7 89 360 60 

C7.3 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C7.4 Odcinek poziomy 117,1 89 360 60 

C7.4 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C7.5 Odcinek poziomy 118,4 89 360 60 

C7.5 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Ciąg przesuwny C8 

C8.3 Odcinek poziomy 117,2 89 360 60 

C8.3 Odcinek przy stacji 107 91 360 60 

C8.4 Odcinek poziomy 118,8 89 360 60 

C8.4 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

C8.5 Odcinek poziomy 118,3 89 360 60 

C8.5 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Ciąg przesuwny C10 

C10.3 Odcinek poziomy 115,7 89 240 60 

C10.3 Odcinek przy stacji 107 91 240 60 

C10.4 Odcinek poziomy 117 89 240 60 

C10.4 Odcinek przy stacji 106,9 91 240 60 

C10.5 Odcinek poziomy 119 89 240 60 

C10.5 Odcinek przy stacji 106,9 91 240 60 

Ciąg przesuwny C12 

C12.3 Odcinek poziomy 117,1 89 240 60 

C12.3 Odcinek przy stacji 107,6 91 240 60 

C12.4 Odcinek poziomy 114,9 89 240 60 

C12.4 Odcinek przy stacji 107,6 91 240 60 

C12.5 Odcinek poziomy 116 89 240 60 

C12.5 Odcinek przy stacji 107,6 91 240 60 

C12.6 Odcinek poziomy 117,9 89 240 60 

C12.6 Odcinek przy stacji 107,6 91 240 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 195. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki węzła 

Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej Lw' 

[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

Przenośniki wejściowe węzła 

C7.6.1 Odcinek na estakadzie 113,2 91 360 60 

C7.6.1 Odcinek na estakadzie 110,2 89 360 60 

C7.7.1 Odcinek na estakadzie 113,2 91 360 60 

C7.7.1 Odcinek na estakadzie 110,3 91 360 60 

C7.7.1 Odcinek poziomy 112,8 89 360 60 

C7.8.1 Odcinek na estakadzie 113,2 91 360 60 

C7.8.1 Odcinek na estakadzie 110,3 91 360 60 

C7.8.1 Odcinek poziomy 107,6 89 360 60 

C7.8.2 Odcinek poziomy 112,7 89 360 60 

C7.8.2 Odcinek przy stacji 105 91 360 60 

C7.8.2 Odcinek przy stacji 107,2 91 360 60 

C7.10.1 Odcinek na estakadzie 113,2 91 240 60 

C7.10.1 Odcinek na estakadzie 110,3 91 240 60 

C7.10.1 Odcinek poziomy 107 89 240 60 

C7.10.2 Odcinek poziomy 115,6 89 240 60 

C7.10.2 Odcinek przy stacji 105 91 240 60 

C7.10.2 Odcinek przy stacji 108,2 91 240 60 

C7.12.1 Odcinek na estakadzie 113,2 91 240 60 

C7.12.1 Odcinek na estakadzie 110,3 91 240 60 

C7.12.1 Odcinek poziomy 104,8 89 240 60 

C7.12.2 Odcinek poziomy 117,1 89 240 60 

C7.12.2 Odcinek przy stacji 105 91 240 60 

C7.12.2 Odcinek przy stacji 107 91 240 60 
Źródło: opracowanie własne 

Tabela 196. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki magistrali węglowej 

Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

Przenośniki projektowanego ciągu Magistrali węglowej MW1 

MW1.0 Odcinek przy stacji 99,1 84 240 60 

MW1.1 Odcinek poziomy 111,3 84 240 60 

MW1.1 Odcinek przy stacji 103,7 86 240 60 

MW1.1 Odcinek przy stacji 102,7 86 240 60 

MW1.2 Odcinek poziomy 107,5 84 240 60 

MW1.2 Odcinek poziomy 112,1 84 240 60 

MW1.2 Odcinek przy stacji 107,4 86 240 60 

MW1.3 Odcinek na wzniesieniu 108,3 86 240 60 

MW1.3 Odcinek poziomy 113,9 84 240 60 

MW1.3 Odcinek poziomy 107,6 84 240 60 

MW1.3 Odcinek przy stacji 106,3 86 240 60 

Przenośniki istniejącego ciągu Magistrali węglowej MW2 

MW2.1 Przęsła 100-104 92,1 78,3 240 60 
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Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

MW2.1 Przęsła 104-108 95,1 81,3 240 60 

MW2.1 Przęsła 108-112 95,9 82,1 240 60 

MW2.1 Przęsła 112-116 97,1 83,3 240 60 

MW2.1 Przęsła 116-120 95,8 82 240 60 

MW2.1 Przęsła 120-124 99,6 85,8 240 60 

MW2.1 Przęsła 12-14 100,3 89,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 124-128 98,4 84,6 240 60 

MW2.1 Przęsła 128-132 100,1 86,3 240 60 

MW2.1 Przęsła 132-136 100,2 86,4 240 60 

MW2.1 Przęsła 136-140 97,7 83,9 240 60 

MW2.1 Przęsła 140-144 100,2 86,4 240 60 

MW2.1 Przęsła 14-19 103,2 88,4 240 60 

MW2.1 Przęsła 144-148 99,3 85,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 148-152 98,7 84,9 240 60 

MW2.1 Przęsła 1-5 104,6 89 240 60 

MW2.1 Przęsła 152-156 97,9 84,1 240 60 

MW2.1 Przęsła 156-160 100,3 86,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 160-164 97,3 83,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 164-168 95,7 81,9 240 60 

MW2.1 Przęsła 168-172 94,7 80,9 240 60 

MW2.1 
Przęsła 172-stacja 

MW2.2 
97,1 83,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 19-23 102,2 88,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 23-29 104,4 88,2 240 60 

MW2.1 Przęsła 29-33 94,8 81 240 60 

MW2.1 Przęsła 33-37 96 82,2 240 60 

MW2.1 Przęsła 37-41 98,9 85,1 240 60 

MW2.1 Przęsła 41-46 100,4 85,6 240 60 

MW2.1 Przęsła 46-50 99,5 85,7 240 60 

MW2.1 Przęsła 50-54 99,3 85,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 54-58 100 86,2 240 60 

MW2.1 Przęsła 5-8 102 89 240 60 

MW2.1 Przęsła 58-62 98,8 85,1 240 60 

MW2.1 Przęsła 62-64 94,7 85 240 60 

MW2.1 Przęsła 64-68 100,5 86,7 240 60 

MW2.1 Przęsła 68-72 100,4 86,6 240 60 

MW2.1 Przęsła 72-76 100 86,2 240 60 

MW2.1 Przęsła 76-80 100,1 86,3 240 60 

MW2.1 Przęsła 80-84 99,5 85,7 240 60 

MW2.1 Przęsła 8-12 101,5 87,7 240 60 

MW2.1 Przęsła 84-88 100,8 87 240 60 

MW2.1 Przęsła 88-92 98,1 84,3 240 60 

MW2.1 Przęsła 92-96 92,3 78,5 240 60 

MW2.1 Przęsła 96-100 88,8 75 240 60 
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Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

Przenośniki istniejącego ciągu Magistrali węglowej MW2 

MW2.2 Odcinek poziomy 113,5 84 240 60 

MW2.2 Odcinek przy stacji 107,4 86 240 60 

Przenośniki istniejącego ciągu Magistrali węglowej MW2 

MW2.3 Odcinek na wzniesieniu 108,3 86 240 60 

MW2.3 Odcinek przy stacji 106,3 86 240 60 

MW2.3 Przęsła 1-45 107,8 84 240 60 

MW2.3 Przęsła 45-217 113,9 84 240 60 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 197. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki węglowe 

Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej Lw' 

[dB/m] 

Czas pracy źró-
dła względem 

czasu odniesie-
nia 

Dzień 

Czas pracy 
źródła wzglę-

dem czasu 
odniesienia 

Noc 

Przenośniki ciągów węglowych 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 97,6 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 95,2 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 99,2 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,2 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 100,7 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,2 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 99,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,3 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 98,2 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek na estakadzie 94,2 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek poziomy 101,9 84,5 240 60 

OW2.1 Odcinek przy stacji 102,6 86 240 60 

OW2.1a OW2.1a 102,2 83 240 60 

OW2.1b OW2.1b 102 83 240 60 

P4.2.1a P4.2.1a 104,2 85 240 60 

P4.2.1b P4.2.1b 106 87 240 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 198. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki V pochylni 

Przeno-
śnik 

Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej Lw' 

[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

V pochylnia 

P5.1.3 Odcinek poziomy 111,8 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 98,3 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 101 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 101,6 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 100,7 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 100,4 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 100,8 89 240 60 

P5.1.3 Odcinek przy stacji 103,8 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 103,5 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 100,8 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 100,4 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 100,7 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 101,6 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 100,9 89 240 60 

P5.2.3 Odcinek przy stacji 98,6 89 240 60 

P5.2.3 Przęsła 13-17 102 89 240 60 

P5.2.3 Przęsła 1-5 102 89 240 60 

P5.2.3 Przęsła 17-21 102 89 240 60 

P5.2.3 Przęsła 21-25 102,9 89 240 60 

P5.2.3 Przęsła 5-9 102 89 240 60 

P5.2.3 Przęsła 9-13 102 89 240 60 

V pochylnia 

P5.5.1a P5.5.1a 111,5 84 360 60 

P5.5.1b P5.5.1b 107,7 84 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 107,2 89 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 96,8 89 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 96,7 89 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 96,8 89 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 96,8 89 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 96,8 89 360 60 

P5.5.2 Odcinek przy stacji 95,7 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 100-105 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 10-15 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 105-110 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 110-115 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 115-120 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 120-123 102,3 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 123-126 101,5 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 126-130 102,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 130-131 101,6 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 131-134 101,5 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 134-P5.5.1 103 89 360 60 
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Przeno-
śnik 

Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej Lw' 

[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

P5.5.2 Przęsła 1-5 103,1 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 15-20 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 20-25 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 25-30 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 30-35 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 35-40 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 40-45 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 45-50 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 50-55 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 5-10 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 55-60 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 60-65 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 65-70 103,7 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 70-75 103,7 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 75-80 103,7 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 80-85 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 85-90 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 90-95 103,8 89 360 60 

P5.5.2 Przęsła 95-100 103,8 89 360 60 

V pochylnia 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 105,6 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 106 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 106,8 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 106 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 105,4 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 106,4 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 103 93 360 60 

P5.5.3 Odcinek przy stacji 107,4 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 1-11 110,8 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 11-16 108,1 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 16-20 106,7 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 20 112,5 97 360 60 

P5.5.3 Przęsła 25-30 107,2 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 30-35 107,3 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 35-40 112 98 360 60 

P5.5.3 Przęsła 40-45 111,8 98 360 60 

P5.5.3 Przęsła 45-50 112,9 99 360 60 

P5.5.3 Przęsła 50-55 107,2 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 55-60 105 91 360 60 

P5.5.3 Przęsła 60-65 113,4 99 360 60 

P5.5.3 Przęsła 65-70 107,9 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 70-75 107,8 93 360 60 

P5.5.3 Przęsła 75-80 107,9 93 360 60 
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Przeno-
śnik 

Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej Lw' 

[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

P5.5.3 Przęsła 80-P5.5.2 108,5 93 360 60 

V pochylnia 

P5.5.3b Odcinek poziomy 107,6 89 360 60 

P5.5.3b Odcinek poziomy 110,9 89 360 60 

P5.5.3b Odcinek przy stacji 107,8 91 360 60 

P5.7.1 Odcinek przy stacji 99,2 90 360 60 

P5.7.1 Odcinek przy stacji 103,1 91 360 60 

P5.7.1 Odcinek przy stacji 102,9 91 360 60 

P5.7.1 Przęsła 1-5 103,9 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 19-23 103,7 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 23-27 103,8 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 27-36 107,4 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 36-40 103 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 40-44 103 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 44-48 103 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 48-52 103 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 5-19 109,1 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 52-56 103,1 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 56-60 103 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 60-64 103 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 64-82 110,4 90 360 60 

P5.7.1 Przęsła 82-86 104,4 90 360 60 

P7.2 Odcinek poziomy 119,3 89 360 60 

P7.2 Odcinek przy stacji 107,7 91 360 60 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 199. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki nadkładowe 

Przenośnik Odcinek przenośnika 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia 
Noc 

Przenośniki zwałujące 

TN-1 Odcinek poziomy 96,7 77 360 60 

TN-1 Odcinek przy stacji 95,7 79 360 60 

TN-2 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

TN-2 Odcinek poziomy 117,8 89 360 60 

TN-2a Odcinek poziomy 115 89 360 60 

TN-2a Odcinek poziomy 117,6 89 360 60 

TN-2a Odcinek przy stacji 107,7 91 360 60 

TN-2b Odcinek poziomy 106,8 77 360 60 

TN-2b Odcinek przy stacji 95,6 79 360 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 200. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki zasilające Elektrownie 

Przenośnik Odcinek przenośnika 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw 
[dB] 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw' 
[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

Przenośniki zasilające elektrownię 

TW1.1 TW1.1 115,4 85 240 60 

TW1.1 TW1.1 103,9 87 240 60 

TW1.2A TW1.2A 110,5 84 240 60 

TW1.2A TW-1.2A 100,7 84 240 60 

TW1.4 
TW1.4 /TW2.4 

początkowa część pozioma 
98 80 240 60 

TW1.4 TW-1.4/TW-2.4 94,6 67,7 240 60 

Przenośniki na zasobniku węgla nr 2 i zasilające elektrownię 

TW2.1 TW2.1 115,4 85 240 60 

TW2.1 TW2.1 103,9 87 240 60 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 201. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki zasobnika węgla nr 2 

Przeno-
śnik 

Odcinek przenośnika 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw 
[dB] 

Poziom 
mocy aku-

stycznej Lw' 
[dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu 

odniesienia 
Noc 

Przenośniki na zasobniku węgla nr 2 

TZ2.1 TZ2.1 102,7 85 240 60 

TZ2.2 TZ2.2 105,5 76 240 60 

TZ2.3 TZ2.3 103,4 74 240 60 

TZ2.4 Przenośnik TZ-2.4 108,3 85 240 60 

TZ2.4 
Przenośnik TZ-2.4 na estaka-

dzie 
111,4 85 240 60 

TZ2.5 TZ2.5 105,5 89 240 60 

Źródło: opracowanie własne 

Tabela 202. Liniowe źródła hałasu na terenie KWB Turów – przenośniki zwałujące 

Przeno-
śnik 

Odcinek przeno-
śnika 

Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Poziom mocy 
akustycznej 
Lw' [dB/m] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia 
Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu odnie-

sienia 
Noc 

Przenośniki zwałujące 

Z-1.01 Odcinek poziomy 118,9 89 360 60 

Z-1.01 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Z8.01a Odcinek poziomy 117,5 89 360 60 

Z8.01a Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Z8.3a Odcinek poziomy 115,5 89 360 60 

Z8.3a Odcinek przy stacji 107,7 91 360 60 

Z8.4a Odcinek poziomy 117,3 89 360 60 

Z8.4a Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Z8.5 Odcinek poziomy 117,2 89 360 60 

Z8.5 Odcinek przy stacji 107,6 91 360 60 

Z9.01 Odcinek poziomy 118,8 89 360 60 

Z9.01 Odcinek przy stacji 107,7 91 360 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 203. Punktowe źródła hałasu w obrębie stacji napędowych cz. 1 

Źródło hałasu 
Układ 

pracy źró-
dła 

Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu odnie-

sienia (60 min) 
Noc 

Prawy napęd przenośnika C1.1 C1.1 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C1.2 
C1.2 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C1.2 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C1.3 
C1.3 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C1.3 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C1.4 
C1.4 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C1.4 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C1.5 
C1.5 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C1.5 110 360 60 

Napęd przenośnika C10.3 C10.3 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C10.4 
C10.4 

110 240 60 

Prawy napęd przenośnika C10.4 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C10.5 
C10.5 

110 240 60 

Prawy napęd przenośnika C10.5 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C12.3 
C12.3 

110 240 60 

Prawy napęd przenośnika C12.3 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C12.4 
C12.4 

110 240 60 

Prawy napęd przenośnika C12.4 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C12.5 
C12.5 

110 240 60 

Prawy napęd przenośnika C12.5 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C12.6 
C12.6 

110 240 60 

Prawy napęd przenośnika C12.6 110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C2.5 
C2.5 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C2.5 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C2.5a 
C2.5a 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C2.5a 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C2.6a 
C2.6a 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C2.6a 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C2.7a 
C2.7a 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C2.7a 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C5.1 
C5.1 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C5.1 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C5.2 
C5.2 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C5.2 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C5.3 
C5.3 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C5.3 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C5.4 
C5.4 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C5.4 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C5.5 
C5.5 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C5.5 110 360 60 

Napęd przenośnika C6.2 C6.2 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C6.3 
C6.3 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C6.3 110 360 60 
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Źródło hałasu 
Układ 

pracy źró-
dła 

Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu odnie-

sienia (60 min) 
Noc 

Lewy napęd przenośnika C6.4 
C6.4 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C6.4 110 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.10.1 

C7.10.1 
110 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.10.1 

110 240 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.10.2 

C7.10.2 
110 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.10.2 

110 240 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.12.1 

C7.12.1 
103,5 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.12.1 

104,5 240 60 

Lewy napęd przenośnika C7.12.2 

C7.12.2 

110 240 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.12.2 

105 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.12.2 

110 240 60 

Lewy napęd przenośnika C7.2 

C7.2 

110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C7.3 110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C7.2 110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C7.3 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C7.4 
C7.4 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C7.4 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C7.5 
C7.5 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C7.5 110 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.6.1 

C7.6.1 
110 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.6.1 

110 360 60 

Lewy dolny napęd przenośnika 
C7.7.1 

C7.7.1 

110 360 60 

Lewy górny napęd przenośnika 
C7.7.1 

110 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.7.1 

110 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.7.1 

110 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.8.1 

C7.8.1 
109 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.8.1 

105,1 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
C7.8.2 

C7.8.2 
105,6 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
C7.8.2 

110,1 360 60 

Lewy napęd przenośnika C8.3 
C8.3 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C8.3 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C8.4 
C8.4 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C8.4 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika C8.5 
C8.5 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika C8.5 110 360 60 

Źródło: opracowanie własne 
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Tabela 204. Punktowe źródła hałasu w obrębie stacji napędowych cz. 2 

Źródło hałasu 
Układ 

pracy źró-
dła 

Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła wzglę-
dem czasu odniesienia 

(60 min) 
Noc 

Napęd przenośnika MW1.0 MW1.0 105 240 60 

Lewy dolny napęd przenośnika 
MW1.1 

MW1.1 
105 240 60 

Lewy górny napęd przenośnika 
MW1.1 

105 240 60 

Napęd przenośnika MW1.2 MW1.2 104,6 240 60 

Lewy napęd przenośnika MW1.3 

MW1.33 

107,6 240 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
MW1.3 

104 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
MW1.3 

105,8 240 60 

Napęd przenośnika MW2.1 MW2.1 101,5 240 60 

Napęd przenośnika MW2.2 MW2.2 104,6 240 60 

Lewy napęd przenośnika MW2.3 

MW2.3 

107,6 240 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
MW2.3 

104 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
MW2.3 

105,8 240 60 

Lewy napęd przenośnika OW2.1 OW2.1 104 240 60 

Prawy napęd przenośnika OW2.1 OW2.1 104 240 60 

Lewy dolny napęd przenośnika 
P5.1.3 

P5.1.3 
107,2 240 60 

Lewy górny napęd przenośnika 
P5.1.3 

107,3 240 60 

Lewy dolny napęd przenośnika 
P5.2.3 

P5.2.3 
107,2 240 60 

Lewy górny napęd przenośnika 
P5.2.3 

107,3 240 60 

Lewy napęd przenośnika P5.5.1a 

P5.5.1a 

107 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
P5.5.1a 

107 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
P5.5.1a 

107 360 60 

Lewy napęd przenośnika P5.5.1b 
P5.5.1b 

108 360 60 

Prawy napęd przenośnika 
P5.5.1b 

108 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
P5.5.2 

P5.5.2 
110 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
P5.5.2 

110 360 60 

Lewy napęd przenośnika P5.5.3 

P5.5.3.3 

106 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
P5.5.3 

106 360 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
P5.5.3 

106 360 60 

Napęd przenośnika P5.5.3a P5.5.3a 110 360 60 

Lewy dolny napęd przenośnika 
P5.7.1 

P5.7.1 
110 360 60 

Lewy górny napęd przenośnika 
P5.7.1 

110 360 60 

Lewy napęd przenośnika P7.2 
P7.2 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika P7.2 110 360 60 

Napęd przenośnika TN-1 TN-1 110 360 60 
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Źródło hałasu 
Układ 

pracy źró-
dła 

Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła wzglę-
dem czasu odniesienia 

(60 min) 
Noc 

Lewy napęd przenośnika TN2 
TN-2 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika TN2 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika TN-2a 

TN-2a 

110 360 60 

Lewy napęd przenośnika TN-2a 110 360 60 

Prawy napęd przenośnika TN-2a 110 360 60 

Prawy napęd przenośnika TN-2a 110 360 60 

Prawy dolny napęd przenośnika 
TW1.1 

TW1.1 
106 240 60 

Prawy górny napęd przenośnika 
TW1.1 

106 240 60 

Stacja napędowa TW1.2A TW1.2A 110 240 60 

Lewy dolny napęd przenośnika 
TW2.1 

TW2.1 
110 240 60 

Lewy górny napęd przenośnika 
TW2.1 

110 240 60 

Lewy napęd przenośnika TZ2.1 
TZ2.1 

105 240 60 

Prawy napęd przenośnika TZ2.1 105 240 60 

Stacja napędowa TZ2.2 TZ2.2 109,3 240 60 

Stacja napędowa TZ2.3 TZ2.3 106 240 60 

Stacja napędowa TZ2.4 TZ2.4 112 240 60 

Lewy napęd przenośnika Z-1.01 
Z-1.01 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika Z-1.01 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika Z8.01a 
Z8.01a 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika Z8.01a 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika Z8.3a 
Z8.3a 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika Z8.3a 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika Z8.4a 
Z8.4a 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika Z8.4a 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika Z8.5 
Z8.5 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika Z8.5 110 360 60 

Lewy napęd przenośnika Z9.01 
Z9.01 

110 360 60 

Prawy napęd przenośnika Z9.01 110 360 60 

Źródło: opracowanie własne 

Inne maszyny górnicze. 

W obrębie zasobnika węglowego pracują aktualnie i będą pracowały w dalszych horyzontach czasowych 

dwie przeładowarek oraz zwałowarka. 

− na rowie A - przeładowarka typu BK-1500, (P-12), 

− na rowie B - przeładowarka typu B1120M, (P-2), 

− pomiędzy rowami A i B – zwałowarka ZSOT-4500 (Z6) 
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Tabela 205. Przeładowarki i zwałowarka w obrębie zasobnika węglowego nr 2 

Źródło hałasu 
Układ pracy 

źródła 

Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia (60 min) 
Noc 

Przeładowarka BK-1500 na zasob-
niku nr 2 

P-12 113 240 60 

Przeładowarka B-1120M na zasob-
niku nr 2 

P-2 115 240 60 

Zwałowarka ZSOT-4500 na zasob-
niku nr 2 

Z6 112,3 240 60 

Źródło: opracowanie własne 

Hurtowy załadunek węgla odbywa się na wagony i samochody. Stanowisko załadunku węgla na wagony 

funkcjonuje okresowo - średnio 7 miesięcy w roku, najczęściej w okresie od września do końca marca, śred-

nio przez 21 dni w ciągu miesiąca. W okresie największego zapotrzebowania dziennie załadowywanych 

jest średnio: 

− 28 wagonów (czas załadunku wagonu wynosi około10 minut), 

− 30 samochodów (czas załadunku samochodu wynosi około 5 minut). 

Jednocześnie w analizach uwzględniono założenie, iż od 2020 roku ograniczona zostanie sprzedaż węgla 

brunatnego i związany z tym transport pojazdów ciężarowych na drodze węglowej o 50%, wiązać się to bę-

dzie ze znacznym ograniczeniem emisji z tego źródła. Ostatnim elementem założonym w prognozie, jest 

50% spadek sprzedaży hurtowej węgla w latach 2040 i 2044, która z jednej strony związana będzie ze spad-

kiem wydobycia, a z drugiej podyktowana zmianami w miksie energetycznym krajów UE. 

Dla odbiorców indywidualnych załadunek węgla odbywa się na samochody. Stanowisko załadunku funk-

cjonuje okresowo - średnio 11 miesięcy w roku, najczęściej w okresie od września do końca lipca. W ciągu 

miesiąca stanowisko funkcjonuje średnio przez 21 dni. W okresie największego zapotrzebowania dziennie 

załadowywanych jest 30 samochodów (czas załadunku samochodu wynosi około 10 minut). 

Ponadto od czerwca 2020 zgodnie z art. 7 ust. 7a pkt 2 i ust. 8 pkt 2 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o sys-

temie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 660) obowiązywać będzie całko-

wity zakaz wprowadzania do obrotu detalicznego węgla brunatnego. W związku z tym od czerwca 2020 

roku w prognozie pominięto emisję związaną z tym elementem. 

Tabela 206. Załadunek węgla na wagony i samochody 

Źródło hałasu 
Poziom mocy 
akustycznej 

Lw [dB] 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-
niesienia (480 min) 

Dzień 

Czas pracy źródła 
względem czasu od-

niesienia (60 min) 
Noc 

Załadunek węgla na wagony 102 280 - 

Załadunek węgla na samochody 101 150 - 

Źródło: opracowanie własne 
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22.8.4. Aktualnie funkcjonujące rozwiązania chroniące środowisko przed ponadnorma-
tywną emisję hałasu 

Rejon zasobnika węglowego i rozdzielni węgla 

Ekran akustyczny przenośnika TZ2.4 

Odcinek przenośnika węglowego o długości około 650 m, przebiegający pomiędzy stacjami napędowymi 

TZ-2.3 i TZ-2.4 wyposażony został w ekran dźwiękochłonno-izolacyjny o wysokości 7,0 m oraz krążniki 

z powłoką poliuretanową, jednak na wielu odcinkach daje się zauważyć ich zużycie skutkujące podwyższo-

nym poziomem emisji hałasu. Ekran akustyczny stanowi bardzo znaczące urządzenie ograniczające emisję 

hałasu z zasobnika w kierunku zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej przy końcowej części ulicy Kon-

rada oraz pozostałych terenów, znajdujących się na obszarze osiedla Trzciniec Dolny.  

Fotografia 28 Ekran dźwiękochłonno-izolacyjny przenośnika TZ-2.4 oraz stacji napędowej TZ-1.4 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Fotografia 29 Ekran przenośnika TZ-2.4 oraz stacji napędowej TZ-2.4 

 
Źródło: opracowanie własne 

Ekrany akustyczne przenośnika TZ2.5 

Odcinek przenośnika węglowego o długości około 45 m przebiegający pomiędzy stacjami napędowymi 

TZ-2.4 i TZ-2.5 wyposażony został na całej długości w ekran dźwiękochłonno-izolacyjny, ograniczający 

emisje hałasu w kierunku zabudowy mieszkaniowej przy ul. Konrada, Mickiewicza i Dębowej. Ekran jest 

w dobrym stanie technicznym i wypełnia zaplanowaną dla niego rolę bariery akustycznej. 

Fotografia 30 Przenośnik TZ-2.5 wraz z zabezpieczeniami akustycznymi (po lewej). 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Obwałowanie przenośników TW1.2A i TW2.2A 

Odcinki przenośników węglowych TW-1.2A i TW2.2A o długości około 500 m przebiegające pomiędzy sta-

cjami napędowymi TW1.2A a TW-1.1A usytuowane zostały w obniżeniu terenu. W ich sąsiedztwie znajduje 

się wał ziemny o wysokości około 7 m, stanowiący skuteczna barierę dla generowanego w kierunki zabu-

dowy mieszkaniowej przy ulicach: Krętej, Francuskiej i Norwida hałasu związanego z transportem węgla 

do Elektrowni. 

Fotografia 31 Przenośniki TW-1.2A i TW-2.2A 

 
Źródło: opracowanie własne 

Przenośnik TW1.4A i TW2.4A – część początkowa 

Odcinki przenośników węglowych o długości około 60 m przebiegające pomiędzy stacjami napędowymi 

TW1.2A i TW2.2A a budynkiem Rozdzielni. Źródła na całej swojej długości zostały ekranowane za pomocą 

wału ziemnego, ścian tunelu oraz sztucznego ekranu dźwiękochłonno-izolacyjnego, wykonanego w po-

staci paneli. Przyjęte rozwiązania ograniczające emisje hałasu są skuteczne, zmniejszając znacząco od-

działywanie układu transportowego węgla na terenach podlegających ochronie akustycznej, położonych 

przy ul. Konrada, Mickiewicza i Dębowej.  
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Fotografia 32 Przenośniki TW-1.4 oraz TW-2.4, części początkowe. 

 
Źródło: opracowanie własne 

Przenośnik TW-1.4; TW-2.4 

Odcinki przenośników węglowych o długości około 500 m. zainstalowane pomiędzy budynkiem rozdzielni 

a Elektrownią. Na całej długości obydwa przenośniki przebiegają w obudowie dźwiękochłonno-izolacyjnej. 

Początkowo położone są one na wysokości około 6 m ponad poziomem terenu osiedla Zatonie. Po około 

100 m zaczynają wznosić się ku górze. Zastosowana obudowa dźwiekochłonno-izolacyjna stanowi sku-

teczne rozwiązanie ograniczające emisje hałasu na tereny chronione osiedla Zatonie, usytuowane przy 

ul. Dębowej, Konrada, Mickiewicza i Młodych Energetyków. 

Przenośnik TZ2.3 

Przenośnik zainstalowany w obrębie zasobnika węglowego wzdłuż rowu A o długości około 860 m obsłu-

giwany przez stację napędową TZ-2.3. Przenośnik na całej długości wyposażony jest w krążniki cicho-

bieżne z płaszczem poliuretanowym. 
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Fotografia 33 Przenośnik TZ-2.3 

 
Źródło: opracowanie własne 

Dla wyznaczenia parametrów emisji hałasu generowanego przez przenośniki wyposażone w indywidualne 

środki ograniczające emisję hałasu przeprowadzono pomiary poziomu dźwięku w odległości 1 m od prze-

nośnika lub innej odległości na fragmencie źródła, pozwalającej na reprezentatywne oszacowanie po-

ziomu mocy akustycznej. Punkty pomiarowe zlokalizowano w takiej odległości od stacji napędowych lub 

innych źródeł hałasu, aby dźwięk przez nie generowany nie wpływał na wyniki pomiaru. 

Uzyskane wyniki posłużyły do wyznaczenia poziomu mocy akustycznych przenośników węglowych.  

Tabela 207. Poziomy mocy akustycznych przenośników węglowych w rejonie zasobnika węgla i rozdzielni węgla, 
wyposażonych w obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne lub krążniki cichobieżne. 

Lp. Nazwa źródła 
Długość przenośnika 

[m] 

Poziom mocy akustycznej 
źródła 

[dB] 

Poziom mocy akustycznej 
na 1mb przenośnika 

[dB] 

1 Przenośnik TZ-2.3 858 102 72,7 

2 Przenośnik TW-1.4/2.4 500 97 69,7 

Źródło: opracowanie własne 

Jak ilustrują wyniki otrzymane w następstwie pomiarów akustycznych, poziomy mocy akustycznej prze-

nośników wyposażonych w obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne lub przenośników wyposażonych w ci-

chobieżne krążniki z płaszczem poliuretanowym są znacząco niższe niż przenośników nieposiadających 

tego typu rozwiązań ograniczających emisję. 

Rejon Bogatyni 

Stacje napędowe przenośników ON4 i ON5 są wielkogabarytowymi źródłami hałasu, w obrębie, których 

wyróżnić można kilka składowych źródeł o charakterze punktowym. Do głównych należą zespoły napę-

dowe (silnik + reduktor), kosz zsypowy oraz pozostały układ stacji (bębny, rolki oraz pas transmisyjny). 

Miasto Bogatynia narażone jest na hałas emitowany przede wszystkim przez układ transportowy obwod-

nicy nadkładowo-węglowej, w skład której wchodzą: stacja napędowa przenośnika P5.5.3 wychodzącego 

pochylnią V na powierzchnie odkrywki, przenośnik ON5 i jego stacja napędowa, przenośnik ON4 i jego 

stacja napędowa oraz przenośnik ON3. Wzdłuż trasy obwodnicy jak i w obrębie samych stacji zastosowano 

rozwiązania ograniczające emisje hałasu w kierunku terenów akustycznie chronionych na obszarze miasta. 

Należą do nich: 
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− obudowy dźwiekochłonno-izolacyjne zespołów napędowych stacji ON4 i ON5 – Fotografia 34, Fo-

tografia 35; 

− ekran akustyczny stacji napędowej ON.4 wykonany ze zużytych taśm przenośnikowych zawieszo-

nych bez zakładki na konstrukcji stalowej. Długość ekranu wynosi 104m, a jego wysokość od 8.9 

do 10.5m – Fotografia 36. 

− ekran akustyczny wykonany ze zużytych taśm przenośnikowych zawieszonych bez zakładki 

na konstrukcji stalowej, zlokalizowany na wysokości stacji napędowych ON5 o długości 112m i wy-

sokość 12 do 14m - Fotografia 37, 

− ekran akustyczny wykonany ze zużytych taśm przenośnikowych zawieszonych bez zakładki na 

konstrukcji stalowej, zlokalizowany przy ON3 o długości 100m i wysokości 5,2, 

− ekran akustyczny o długości ok. 350 m i wysokości 4,5m, wykonany na konstrukcji słupowej z pa-

neli dźwiękochłonno-izolacyjnych wyposażonych w oktogony, zlokalizowany wzdłuż przenośnika 

ON3, w jego początkowej części – Fotografia 38, 

− ekran akustyczny o długości 683 m, w części środkowej (na wysokości ulicy Kochanowskiego i Tu-

rowskiej) załamany w kierunku odkrywki, zlokalizowany wzdłuż przenośnika ON4 – Fotografia 39, 

− wał ziemny o długości 1530m i wysokości od 10 do 14 m, zlokalizowany wzdłuż przenośnika ON4. 

Ponadto, na odcinkach przenośników ON5 i ON4 zainstalowano w przeszłości krążniki cichobieżne. 

Fotografia 34 Stacja napędowa ON-4 – obudowa prawego górnego zespołu napędowego 

 
Źródło: opracowanie własne 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

736 
Bogatynia, lipiec 2019 

Fotografia 35 Stacja napędowa ON-4 – obudowy zespołów napędowych z lewej strony 

 
Źródło: opracowanie własne 

Fotografia 36 Stacja napędowa ON-4 – ekran z taśm przenośnikowych przy stacji 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Fotografia 37 Stacja napędowa ON-5 – ekran z taśm przenośnikowych przy stacji 

 
Źródło: opracowanie własne 

Fotografia 38 Ekran dźwiękochłonno-izolacyjny wzdłuż części przenośnika ON-3 

 
Źródło: opracowanie własne 

Fotografia 39 Ekran żelbetonowy wzdłuż części przenośnika ON-4 

 
Źródło: opracowanie własne 
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22.8.5. Konfiguracja pracy Kopalni w poszczególnych horyzontach czasowych eksploat-
acji złoża. 

Do oceny akustycznego oddziaływania Kopalni na tereny podlegające ochronie akustycznej, zlokalizo-

wane na terenie Polski, Czech i Niemiec przyjęto założenia pracy ciągów zwałowania i ciągów węglowych 

opierające się na Projekcie Zagospodarowania Złoża, zrealizowanego i przyjętego w 2016 roku.  

Przyjęto, że na koniec 2020 roku KWB Turów powinna spełniać wymagania w zakresie ochrony środowiska 

przed hałasem, co związane jest z koniecznością utrzymania istniejących zabezpieczeń akustycznych oraz 

zastosowania rozwiązań ograniczających emisje hałasu, zwłaszcza względem obwodnicy nadkładowej 

oraz utrzymanie w dobrym stanie technicznym ciągów przenośników zbiorczych poprzez zastosowanie 

krążników cichobieżnych oraz systematyczną kontrolę emisji hałasu i niezwłoczne reagowanie na poten-

cjalne, negatywne zmiany emisji hałasu z tytułu zużycia zestawów krążników. 

Dla analizowanych poszczególnych horyzontów czasowych konfiguracja pracy urządzeń Kopalni zapre-

zentowana została w tabelach poniżej. 

Tabela 208. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2020 – ciągi zwałowania. 

Zwało-
warka 

Ciąg zbiorczy prze-
nośników nadkłado-
wych 

Lokalizacja pracy 
zwałowarki 
(przenośnik) 

Koparki na 
frontach nad-
kładowych 

Przenośniki pozio-
mowe koparek 
nadkładowych 

Lokalizacja re-
jonu pracy kopa-
rek na złożu 

Z-49 TN1-TN2 Z-1.01 
K-15 C-2.6a., C-2.5a 

C-2.5a. odcinek 
końcowy 

K-9 C-2.4, C-2.5 
C-2.5 odcinek 
końcowy 

Z-48 
P-5.5.1.B, P-5.5.2, 
P-5.5.3, Z-9.01, 

Z-9.01 

K-22 
C-1.2, C-1.3, C-1.4, 
C-1.5 

C-1.5 

K-11 
C-5.1, C-5.2, C-5.3, 
C-5.4, C-5.5 

C-5.5 

K-18 
C-7.6.1,C-6.2, C-6.3, 
C-6.4, C-6.5 

C-6.4 

K-24 
C-7.7.1, C-7.7.2, 
C- 7.3, C-7.4, C-7.5, 
C-7.6 

C-7.5 

Z-45 
P-5.7.1, P-5.7.2, 
Z-8.3a, Z-8.4a, Z-
8.5a, Z-8.01A 

Z-8.01 K-26 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C-8.5, 
C-8.6 

C-8.5 

Z-46 
P-5.8.1, P-5.8.2, Z-
6.4, Z-6.5, Z-6.01 
 

Z-6.01 
 

K-26 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C-8.5, 
C-8.6 

C-8.5 

K-28 
C-7.9.1, C-7.9.2, 
C- 9.3, C-9.4, C-9.5, 
C-9.6 

C-9.5 

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 209. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2020 – ciąg węglowy. 

Układ transportu węgla – ciąg 
przenośników zbiorczych i węglo-
wych 

Koparka na fron-
tach węglowych 

Ciągi przenośników poziomo-
wych koparek węglowych 

Lokalizacja pracy ko-
parki (przenośnik) 

P-5.2.3, MW-2.3, MW- 2.2, MW-
2.1, P- 4.2.1a, 
TW-1.1, TW-1.2, TW- 1.2A, TW-1.4 

K-27 
C-7.10.1, C-7.10.2, 
C-10.3, C-10.4, C-10.5, 
C-10.6 

C-10.5 

P-5.1.3, MW-1.3, MW-1.2, MW-1.1, 
MW-1-0, OW-2.1, TW-2.1, TW-2.2, 
TZ- 2.1, TZ-2.2, ZSOT 

K-28 
C-7.12.1, C-7.12.2, 
C-12.3, C-12.4, C-12.5, 
C-12.6, C-12.7 

C-12.7 

TZ2.3-TZ2.4-TZ2.5-TW2.4 P12   

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 
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Tabela 210. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2025 – ciągi zwałowania. 

Zwało-
warka 

Ciąg zbiorczy przenośni-
ków nadkładowych 

Lokalizacja 
pracy zwało-
warki (prze-
nośnik) 

Koparki na 
frontach nad-
kładowych 

Przenośniki pozio-
mowe koparek nad-
kładowych 

Lokalizacja re-
jonu pracy kopa-
rek na złożu 

Z-48 

P-5.5.1, P-5.5.2, Z-9.1E, 
Z-9.2E, Z-10.3bis, Z-
10.4bis, Z-10.5, Z-10.6, Z-
10.01, 

Z-10.6 
K-22 

C-1.1, C-1.2, C- 1.3,C-
1.4, C- 1.5 

C-1.4 

K-11 
C-5.1, C-5.2, C-5.3, C-
5.4, C-5.5 

C-5.5 

Z-49 

P-5.3.1, P-5.3.2, ON-5, 
ON-4, ON- 3, ON- 2, ON- 
1, Z-11.1, Z- 10.1, Z-11.3, 
Z- 11.4, Z- 11.01A, 

Z-11.4 
K-15 

C-2.1, C-2.2, C- 2.3, C-
2.4, C-2.5 

C-2.4 

K-9 
C-4.1, C-4.2, C- 4.3, C-
4.4, C-4.5 

C-4.5 odcinek 
końcowy 

Z-46 

P-5.5.1.B, P-5.5.2, P-
5.5.3, Z-9.1E, Z-9.2E, Z-
103bis, Z-104bis, Z-10.5, 
Z-10.6, Z-10-01 

Z-6.01 

K-11 
C-5.1, C-5.2, C-5.3, C-
5.4, C-5.5 

C-5.5 

K-18 
C-7.6.1,C-6.2, C-6.3, 
C-6.4, C-6.5 

C-6.4 

K-24 
C-7.7.1, C-7.7.2, C- 7.3, 
C-7.4, C-7.5, C-7.6 

C-7.5 

Z-45 
P-5.7.1, P-5.7.2, Z-8.3a, Z-
8.4, Z-8.5, Z-8.01A 

Z-8.01 K-26 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C-8.5, C-
8.6 

C-8.5 

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 211. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2025 – ciąg węglowy. 

Układ transportu węgla – ciąg 
przenośników zbiorczych i węglo-
wych 

Koparka na fron-
tach węglowych 

Ciągi przenośników poziomo-
wych koparek węglowych 

Lokalizacja pracy ko-
parki (przenośnik) 

P-5.2.3, MW-2.3, MW- 2.2, MW-
2.1, P- 4.2.1a, 
TW-1.1, TW-1.2, TW- 1.2A, TW-1.4 

K-27 
C-7.10.1, C-7.10.2, C-10.3, C-
10.4, C-10.5, C-10.6 

C-10.5 

P-5.1.3, MW-1.3, MW-1.2, MW-1.1, 
MW-1-0, OW-2.1, TW-2.1, TW-2.2, 
TZ- 2.1, TZ-2.2, ZSOT 

K-28 
C-7.12.1, C-7.12.2, C-12.3, C-
12.4, C-12.5, C-12.6, C-12.7 

C-12.7 

TZ2.3-TZ2.4-TZ2.5-TW2.4 P12   

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 212. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2030 – ciągi zwałowania. 

Zwałowarka 
Ciąg zbiorczy prze-
nośników nadkła-
dowych 

Lokalizacja 
pracy zwało-
warki (prze-
nośnik) 

Koparki na 
frontach nad-
kładowych 

Przenośniki pozio-
mowe koparek 
nadkładowych 

Lokalizacja re-
jonu pracy kopa-
rek na złożu 

Z-48 

P-5.5.1, P-5.5.2, Z-
9.1E, Z-9.2E, Z-
10.3bis, Z-10.4bis, 
Z-10.5, Z-10.6, Z-
10.01, 

Z-10.01 

K-22 
C-1.1, C-1.2, 
C- 1.3,C-1.4, C- 1.5 

C-1.5 

K-15 
C-2.1, C-2.2, C- 2.3, 
C-2.4, C-2.5 

C-2.5 

Z-49 

P-5.3.1, P-5.3.2, ON-
5, ON-4, ON- 3, 
ON- 2, ON- 1, Z-
11.1, Z- 10.1, Z-11.3, 
Z- 11.4, Z-11.5, Z-
11.6, Z-11.7, 
Z- 11.01A, 

Z-11.01A 

K-26 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C-8.5, 
C-8.6 

C-8.5 

K-15 
C-2.1, C-2.2, C- 2.3, 
C-2.4, C-2.5 

C-2.4 

K-9 
C-4.1, C-4.2, C- 4.3, 
C-4.4, C-4.5 

C-4.4 

Z-46 

P-5.5.1.B, P-5.5.2, 
P-5.5.3, Z-9.1E, Z-
9.2E, Z-103bis, 
Z- 104bis, Z-10.5, 
Z- 10.6, Z-10.01 
 

Z-10.01 

K-11 
C-5.1, C-5.2, C-5.3, 
C-5.4, C-5.5 

C-5.5 

K-18 
C-7.6.1,C-6.2, C-6.3, 
C-6.4, C-6.5 

C-6.5 

K-17 
C-7.11.1, C-7.11.2, 
C- 11.4, C-11.5, 
C- 11.6, C-11.7 

C-11.6 

Z-45 
P-5.7.1, P-5.7.2, 
Z-8.3A, Z-8.4A, 
Z- 8.5A, Z-8.01A 

Z-8.01A K-25 
C-7.7.1, C-7.7.2, 
C- 7.3, C-7.4, C-7.5, 
C-7.6 

C-7.6 

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 
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Tabela 213. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2030 – ciąg węglowy. 

Układ transportu węgla – ciąg prze-
nośników zbiorczych i węglowych 

Koparka na fron-
tach węglowych 

Ciągi przenośników poziomo-
wych koparek węglowych 

Lokalizacja pracy ko-
parki (przenośnik) 

P-5.2.3, MW-2.3, MW- 2.2, MW-2.1, 
P- 4.2.1a, 
TW-1.1, TW-1.2, TW- 1.2A, TW-1.4 

K-27 
C-7.10.1, C-7.10.2, 
C-10.3, C-10.4, C-10.5, 
C-10.6 

C-10.5 

P-5.1.3, MW-1.3, MW-1.2, MW-1.1, 
MW-1-0, OW-2.1, TW-2.1, TW-2.2, 
TZ- 2.1, TZ-2.2, ZSOT 

K-28 
C-7.12.1, C-7.12.2, 
C-12.3, C-12.4, C-12.5, 
C-12.6, C-12.7 

C-12.7 

TZ2.3-TZ2.4-TZ2.5-TW2.4 P12   

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 214. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2035 – ciągi zwałowania. 

Zwałowarka 
Ciąg zbiorczy przeno-
śników nadkładowych 

Lokalizacja 
pracy zwało-
warki (prze-
nośnik) 

Koparki na 
frontach nad-
kładowych 

Przenośniki pozio-
mowe koparek 
nadkładowych 

Lokalizacja re-
jonu pracy kopa-
rek na złożu 

Z-49 

P-5.3.1, P-5.3.2, ON-5, 
ON-4, ON- 3, ON- 2, 
ON- 1, Z-11.1, Z- 11.2, 
Z-11.3A, Z- 11.4A, Z-
11.5A, Z-11.6A, Z-
11.7A, Z- 11.8A, 
Z- 11.01A, 

Z-11.01A 

K-15 
C-5.1, C-5.2, C-5.3, 
C-5.4, C-5.5 

C-5.4 

K-11 
C-7.6.1,C-6.2, C-6.3, 
C-6.4 

C-6.4 

Z-48 

P-5.5.1.B, P-5.5.2, 
P-5.5.3, Z-9.1E, Z- 9.2E, 
Z-103bis, Z- 104bis, Z-
10.5, Z- 10.6, Z-10.7, 
Z- 10- 01 

Z-10.01 

K-9 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C-8.5, 
C-8.6 

C-8.6 

K-25 
C-7.9.1, C-7.9.2, 
C- 9.3, C-9.4, C-9.5, 
C-9.6 

C-9.6 

Z-46 
P-5.8.1, P-5.8.2, 
Z-6.4A, Z-6.5A, 
Z- 6.6A, Z-6.01 

Z-6.01 K-17 
C-7.11.1, C-7.11.2, 
C- 11.4, C-11.5, 
C- 11.6, C-11.7 

C-11.7 

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 215. Rok 2035 – ciąg węglowy. 

Układ transportu węgla – ciąg prze-
nośników zbiorczych i węglowych 

Koparka na fron-
tach węglowych 

Ciągi przenośników poziomo-
wych koparek węglowych 

Lokalizacja pracy ko-
parki (przenośnik) 

P-5.2.3, MW-2.3, MW- 2.2, MW-2.1, 
P- 4.2.1a, 
TW-1.1, TW-1.2, TW- 1.2A, TW-1.4 

K-18 
C-7.12.1, C-7.12.2, 
C-12.3, C-12.4, C-12.5, 
C-12.6, C-12.7 

C-12.7 P-5.2.3, MW-2.3, MW-2.2, MW-2.1, 
P-4.2.1a, 
TW-1.1, TZ-2.1, TZ-2.2, ZSOT 
(pora nocy) 

TZ2.3-TZ2.4-TZ2.5-TW2.4 P12   

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 216. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2040 – ciągi zwałowania. 

Zwało-
warka 

Ciąg zbiorczy przeno-
śników nadkładowych 

Lokalizacja 
pracy zwało-
warki (przeno-
śnik) 

Koparki na 
frontach nad-
kładowych 

Przenośniki pozio-
mowe koparek 
nadkładowych 

Lokalizacja re-
jonu pracy kopa-
rek na złożu 

Z-49 

P-5.5.3, Z-9.1E, Z- 9.2E, 
Z-103bis, Z- 104bis, Z-
10.5, Z- 10.6, Z-10.7, 
Z- 10- 01 

Z-10.01 

K-11 
C-7.7.1,C-7.2, C-7.3, 
C-7.4 

C-7.4 

K-15 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C-8.5, 

C-8.5 

K-25 
C-7.9.1, C-7.9.2, 
C- 9.3, C-9.4, C-9.5 

C-9.5 

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 
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Tabela 217. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2040 – ciąg węglowy. 

Układ transportu węgla – ciąg prze-
nośników zbiorczych i węglowych 

Koparka na fron-
tach węglowych 

Ciągi przenośników poziomo-
wych koparek węglowych 

Lokalizacja pracy 
koparki (przenośnik) 

P-5.2.3, MW-2.3, MW- 2.2, MW-2.1, 
P- 4.2.1a, TW-1.1, TW-1.2, TW- 1.2A, 
TW-1.4 (pora nocna) 

K-18 
C-7.12.1, C-7.12.2, C-12.3, C-
12.4, C-12.5, C-12.6 

C-12.6 
P-5.2.3, MW-2.3, MW-2.2, MW-2.1, 
P-4.2.1a, TW-1.1, TZ-2.1, TZ-2.2, 
ZSOT 

TZ2.3-TZ2.4-TZ2.5-TW2.4 P12   

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 218. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2044 – ciągi zwałowania. 

Zwałowarka 
Ciąg zbiorczy prze-
nośników nadkła-
dowych 

Lokalizacja pracy 
zwałowarki 
(przenośnik) 

Koparki na 
frontach nad-
kładowych 

Przenośniki pozio-
mowe koparek 
nadkładowych 

Lokalizacja re-
jonu pracy kopa-
rek na złożu 

Z-49 
P-5.8.1, P-5.8.2, 
Z-6.4A, Z-6.5, 
Z- 6.6, Z-6.01 

Z-6.01 
K-18 

C-7.9.1, C-7.9.2, 
C- 9.4, C-9.5, 

C-9.4 

K-25 
C-7.8.1, C-7.8.2, 
C- 8.3, C-8.4, C- 8.5,  

C-8.6 

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

Tabela 219. Zestawienie pracujących urządzeń. Rok 2044 – ciąg węglowy. 

Układ transportu węgla – ciąg prze-
nośników zbiorczych i węglowych 

Koparka na fron-
tach węglowych 

Ciągi przenośników poziomo-
wych koparek węglowych 

Lokalizacja pracy 
koparki (przenośnik) 

P-5.2.3, MW-2.3, MW- 2.2, MW-2.1, 
P- 4.2.1a, TW-1.1, TW-1.2, TW- 1.2A, 
TW-1.4 (pora nocna) 

K-20 
C-7.10.1, C-7.10.2, 
C-10.3, C-10.4,  

C-10.4 
P-5.2.3, MW-2.3, MW-2.2, MW-2.1, 
P-4.2.1a, TW-1.1, TZ-2.1, TZ-2.2, 
ZSOT 

TZ2.3-TZ2.4-TZ2.5-TW2.4 P12   

Źródło: Założenia opracowane w KWB Turów. 

22.8.6. Kalibracja modelu akustycznego. 

Aby metodą matematyczną określić wpływ akustycznego oddziaływania na środowisko badanego obiektu 

niezbędne jest dokonanie kalibracji modelu cyfrowego w oparciu o rzeczywiste pomiary akustyczne hałasu 

źródeł i identyfikowalnego w sposób jednoznaczny poziomu hałasu docierającego do punktu pomiaro-

wego z analizowanego obiektu przemysłowego. Kalibracja modelu cyfrowego polega na sprawdzeniu po-

prawności jego obliczeń w porównaniu z wartościami pomiarowymi w określonej liczbie punktów kontrol-

nych. W prezentowanej pracy, do kalibracji modelu posłużyło 142 punkty zlokalizowane w sposób pozwa-

lający na jednoznaczną identyfikację oddziaływania pojedynczych źródeł hałasu lub zespołu źródeł. 

Ostateczne wyniki kalibracji modelu zaprezentowano tabelarycznie, zestawiając wyniki pomiarów i obli-

czeń akustycznych, wykonanych przy wykorzystaniu zbudowanego modelu komputerowego.  

Na podstawie porównania obydwu wartości dokonano oceny stopnia odwzorowania emisji hałasu z Ko-

palni w porównaniu z oddziaływaniem wyznaczonym na bazie pomiarów akustycznych. Poprzez jego ko-

rekty w odniesieniu do doboru parametrów emisyjnych oraz przede wszystkim do poprawnego zdefinio-

wania otoczenia źródła i drogi rozprzestrzeniania się hałasu należy doprowadzić do jak najmniejszych roz-

bieżności pomiędzy wynikami obliczeń i wartościami poziomu dźwięku A, uzyskanymi w trakcie pomiarów 

kalibracyjnych, co umożliwi dalsze przeprowadzenie obliczeń analitycznych. Duża zbieżność wyników po-

miarów z wynikami obliczeń oznacza prawidłowe wyznaczenie wartości poziomu mocy akustycznych po-
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szczególnych źródeł hałasu oraz prawidłową konfiguracją ukształtowania terenu, uwzględnienie elemen-

tów stanowiących bariery na drodze rozprzestrzeniania się hałasu oraz poprawny dobór współczynników 

pochłaniania fali akustycznej przez grunt, zwłaszcza w obszarze źródeł hałasu i receptorów. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią 

kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. nr 140 poz.824) - Załącznik nr 3, które w tym przy-

padku posłużyło do kontroli modelu akustycznego, aby metoda pomiarowa i obliczeniowa była równo-

ważna, musi zostać spełniony warunek: 

( ) dBLL
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n

i

ioblizm 5,2
1

1

1

2

,, ≤−
− ∑

=

 

gdzie: 

Lzm,i – zmierzona wartość wskaźnika hałasu, w decybelach [dB], 

Lobl,i – obliczona dla tych samych warunków wartość wskaźnika hałasu, w decybelach [dB], 

n – liczba pomiarów porównawczych 

 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w punktach kalibracyjnych oraz wyników obliczeń w cyfro-

wym modelu komputerowym, powyższy warunek przyjmuje następującą wartość: 

!, "! ≤ $, "	%& 

co wskazuje na równoważność obydwu metod. 

Należy nadmienić, że rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyma-

gań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 

1542 z późn. zm.) - Załącznik nr 7: metodyka referencyjna wykonywania okresowych pomiarów hałasu 

w środowisku, pochodzącego od instalacji lub urządzeń, z wyjątkiem hałasu impulsowego nie zawiera al-

gorytmu kontroli modelu obliczeniowego, w związku z powyższym sprawdzenia dokonano według proce-

dur przyjętych w akredytowanym Laboratorium Pomiarów Akustycznych Zakładu Ochrony Środowiska 

DECYBEL w Jeleniej Górze, w oparciu o opublikowane i zwalidowane metody, w tym przypadku metodę 

zaprezentowana w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. 

Tabela 220 przedstawia wyniki pomiarów i wartości poziomu dźwięku obliczone w oparciu o model aku-

styczny oraz lokalizacje punktów kalibracyjnych w układzie współrzędnych PL:2000. 
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Tabela 220. Wyniki pomiarów i wartości poziomu dźwięku obliczone w oparciu o model akustyczny oraz lokalizacje punktów kalibracyjnych 

Lokalizacja punktu kalibracyjnego KX 
Zmierzony poziom ha-
łasu Lzm.i w dB 

Obliczony poziom 
hałasu Lobl.i w dB 

Lzm.i – Lobl.i 
w dB 

Współrzędne punktu 
kalibracyjnego E 

Współrzędne punktu kalibra-
cyjnego N 

K1-C1.3 70,2 69,2 1,0 14º55'45,8" 50º53'51" 

K2-C1.3 72,6 71,9 0,7 14º55'50,3" 50º53'53,1" 

K3-C1.3 67,9 67,0 0,9 14º55'51,7" 50º53'53,8" 

K4-C1.3 70,0 70,0 0,0 14º55'53,7" 50º53'54,6" 

K5-C1.3 68,7 68,3 0,4 14º55'54,6" 50º53'55,1" 

K6-C4.5 - 420m 82,3 82,6 -0,3 14º53'37" 50º53'25,4" 

K7-C4.5 - 90m 86,3 86,2 0,1 14º53'53,3" 50º53'28,7" 

K8-Stacja C4.5 82,4 83,0 -0,6 14º53'57,5" 50º53'29,4" 

K9-C4.4 - 900m 81,4 81,1 0,3 14º54'11,7" 50º53'33,8" 

K10-C4.4 - 600m 79,4 79,0 0,4 14º54'25,5" 50º53'38,1" 

K11-C4.4 - 330m 77,2 77,3 -0,1 14º54'37,7" 50º53'41,7" 

K12-Stacja C4.4 82,3 83,3 -1,0 14º54'52,3" 50º53'46,1" 

K13-Stacja C4.4 82,3 82,2 0,1 14º54'53" 50º53'46,5" 

K14-C4.3 - 1110m 80,1 79,9 0,2 14º55'1,7" 50º53'50,1" 

K15-C4.3 - 840m 78,1 78,6 -0,5 14º55'13,7" 50º53'54,7" 

K16-C4.3 - 630m 81,1 80,6 0,5 14º55'23" 50º53'58,6" 

K17-C4.3 - 270m 81,0 80,4 0,6 14º55'38,2" 50º54'4,8" 

K18-C4.3 - 120m 77,7 77,3 0,4 14º55'45,1" 50º54'7,4" 

K19-Stacja C4.3 83,4 84,0 -0,6 14º55'49,6" 50º54'9,2" 

K20-C4.2 - przęsło 52 85,0 84,8 0,2 14º55'52,1" 50º54'8,5" 

K21-C4.2 - przęsło 30 85,5 85,0 0,5 14º55'57,4" 50º54'6,3" 

K22-C4.2 81,5 80,9 0,6 14º56'4,3" 50º54'4" 

K23-C4.2 81,6 81,8 -0,2 14º56'5,7" 50º54'3,4" 

K24-P5.3.3+C4.1 81,6 81,5 0,1 14º56'14,1" 50º54'3,4" 

K25-P5.3.3+C4.1 78,5 79,0 -0,5 14º56'15,6" 50º54'3,7" 

K26-P5.3.2 83,5 83,7 -0,2 14º56'18,9" 50º53'56,5" 

K27-P5.3.2 84,4 83,8 0,6 14º56'20" 50º53'56,8" 
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Lokalizacja punktu kalibracyjnego KX 
Zmierzony poziom ha-
łasu Lzm.i w dB 

Obliczony poziom 
hałasu Lobl.i w dB 

Lzm.i – Lobl.i 
w dB 

Współrzędne punktu 
kalibracyjnego E 

Współrzędne punktu kalibra-
cyjnego N 

K28-P5.3.1 82,0 82,3 -0,3 14º56'26,2" 50º53'46,1" 

K29-P5.5.1A 83,7 83,8 -0,1 14º56'26" 50º53'47,7" 

K30-P5.5.1A 86,8 86,1 0,7 14º56'27,2" 50º53'48" 

K31-P5.5.1A 84,4 84,0 0,4 14º56'26,4" 50º53'49,1" 

K32-P5.5.1A 77,8 77,0 0,8 14º56'27,2" 50º53'49,3" 

K33-P5.5.1A+ON 79,0 78,5 0,5 14º56'27,6" 50º53'48,7" 

K34-ON5 79,9 79,2 0,7 14º56'30,8" 50º53'49" 

K35-ON5 75,8 75,7 0,1 14º56'30,4" 50º53'49,2" 

K36-ON5 - przęsło 39 80,4 79,4 1,0 14º56'35,8" 50º53'52,5" 

K37-ON5 76,4 75,9 0,5 14º56'43,6" 50º53'57,8" 

K38-ON5 72,8 72,8 0,0 14º56'43,2" 50º53'58" 

K39-Stacja ON5 75,2 75,1 0,1 14º56'44" 50º53'58,5" 

K40-Stacja ON5 77,0 77,0 0,0 14º56'44,6" 50º53'59,1" 

K41-ON5 76,4 76,8 -0,4 14º56'46,3" 50º53'58,3" 

K42-ON5 za ekranem gumowym 61,2 61,5 -0,3 14º56'47" 50º53'58,5" 

K43-ON5 za ekranem gumowym 57,8 57,0 0,8 14º56'46,9" 50º53'57,9" 

K44-ON4 - przęsło 235 - 10m od przęsła 80,9 80,3 0,6 14º56'45,7" 50º54'2,2" 

K45-ON4 - przęsło 235 - 20m od przęsła 76,6 76,3 0,3 14º56'45,2" 50º54'2,2" 

K46-ON4 - przęsło 200 78,0 77,7 0,3 14º56'46,3" 50º54'9" 

K47-ON4 - przęsło 175 - 10m od przęsła 79,4 79,1 0,3 14º56'46,7" 50º54'13,9" 

K48-ON4 - przęsło 175 - 20m od przęsła 75,3 75,0 0,3 14º56'46,2" 50º54'13,9" 

K49-ON4 - przęsło 145 - 10m od przęsła 80,5 80,1 0,4 14º56'47,3" 50º54'19,7" 

K50-ON4 - przęsło 145 - 20m od przęsła 75,9 75,2 0,7 14º56'46,8" 50º54'19,7" 

K51-ON4 - przęsło 120 - 10m od przęsła 79,9 80,0 -0,1 14º56'47,8" 50º54'24,6" 

K52-ON4 - przęsło 75 - 10m od przęsła 79,0 78,4 0,6 14º56'48,6" 50º54'33,2" 

K53-ON4 - przęsło 22 80,5 79,9 0,6 14º56'49,7" 50º54'43,6" 

K54-Stacja ON4 76,7 76,5 0,2 14º56'49,8" 50º54'48,8" 
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Lokalizacja punktu kalibracyjnego KX 
Zmierzony poziom ha-
łasu Lzm.i w dB 

Obliczony poziom 
hałasu Lobl.i w dB 

Lzm.i – Lobl.i 
w dB 

Współrzędne punktu 
kalibracyjnego E 

Współrzędne punktu kalibra-
cyjnego N 

K55-Stacja ON4 76,4 76,5 -0,1 14º56'49,6" 50º54'49,8" 

K56-stacja ON4 79,1 79,8 -0,7 14º56'51,3" 50º54'50" 

K57-stacja ON4 80,0 79,1 0,9 14º56'51,4" 50º54'49,6" 

K58-stacja ON4 79,3 79,0 0,3 14º56'51,4" 50º54'49,2" 

K59-stacja ON4 63,3 63,5 -0,2 14º56'52,1" 50º54'50" 

K60-stacja ON4 63,6 63,4 0,2 14º56'52,1" 50º54'49,5" 

K61-stacja ON4 61,7 61,4 0,3 14º56'52,5" 50º54'48,8" 

K62-ON3 - przęsło 92 75,7 75,7 0,0 14º56'47,4" 50º54'55,6" 

K63-ON3 - przęsło 50 79,3 78,8 0,5 14º56'44,8" 50º55'2,1" 

K64-Stacja ON3 79,4 79,6 -0,2 14º56'40,7" 50º55'12,9" 

K65-Stacja ON3 72,3 72,5 -0,2 14º56'39,5" 50º55'15,2" 

K66-ON2 - przęsło nr 76 73,9 74,1 -0,2 14º56'32,7" 50º55'18,4" 

K67-ON2 - brama do maszynowni 72,1 72,2 -0,1 14º56'16,4" 50º55'27,8" 

K68-Stacja ON2 80,6 81,0 -0,4 14º56'12,7" 50º55'29,8" 

K69-Stacja ON2 81,1 80,4 0,7 14º56'11,2" 50º55'30,1" 

K70-ON1- 90 przęsło - trawnik przy stacji 73,5 73,0 0,5 14º56'1,4" 50º55'32,4" 

K71-ON1- brama przy stacji paliw 65,1 66,0 -0,9 14º56'2,4" 50º55'33,5" 

K72-ON1- 50 przęsło 73,3 73,5 -0,2 14º55'49,5" 50º55'34,7" 

K73-ON1/MW2.2 73,7 73,6 0,1 14º55'41,2" 50º55'36,8" 

K74-ON1/MW2.2 76,1 76,0 0,1 14º55'39,9" 50º55'36,7" 

K75-ON1/MW2.2 76,9 77,1 -0,2 14º55'36,8" 50º55'37,5" 

K76-ON1/MW2.2 79,6 79,2 0,4 14º55'34,8" 50º55'38" 

K77-MW2.1 70,4 69,6 0,8 14º55'12,5" 50º55'40,7" 

K78-MW2.1 62,8 63,5 -0,7 14º55'14,2" 50º55'43,1" 

K79-MW2.1 66,2 65,5 0,7 14º55'18,8" 50º55'39,4" 

K80-MW2.1 69,1 68,8 0,3 14º55'25,2" 50º55'38,4" 

K81-MW2.1 66,0 66,6 -0,6 14º55'28" 50º55'39,6" 
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Lokalizacja punktu kalibracyjnego KX 
Zmierzony poziom ha-
łasu Lzm.i w dB 

Obliczony poziom 
hałasu Lobl.i w dB 

Lzm.i – Lobl.i 
w dB 

Współrzędne punktu 
kalibracyjnego E 

Współrzędne punktu kalibra-
cyjnego N 

K82-MW2.1 - przęsło 55 66,6 66,7 -0,1 14º55'27,8" 50º55'37,8" 

K83-MW2.1 64,7 64,2 0,5 14º55'32,6" 50º55'36,6" 

K84-MW2.1 61,8 61,5 0,3 14º55'35,7" 50º55'37,7" 

K85-MW2.1 58,8 59,9 -1,1 14º55'39,7" 50º55'36,7" 

K86-MW2.1 - przęsło 130 64,0 64,3 -0,3 14º55'49,8" 50º55'33,1" 

K87-MW2.1 - przęsło 150 63,1 63,1 0,0 14º55'55,3" 50º55'31,8" 

K88-MW-2.2 70,4 70,8 -0,4 14º56'1,8" 50º55'30,7" 

K89-MW-2.2 76,8 76,5 0,3 14º56'3" 50º55'30,1" 

K90-MW-2.2 75,5 75,0 0,5 14º56'4,5" 50º55'30,8" 

K91-MW-2.2 73,5 73,4 0,1 14º56'4,7" 50º55'26,1" 

K92-MW2.3-stacja 75,3 74,6 0,7 14º56'20,2" 50º55'0,6" 

K93-MW2.3-stacja 76,3 77,1 -0,8 14º56'20,7" 50º55'0,3" 

K94-C7.8.1 76,9 76,8 0,1 14º55'19,6" 50º54'29,2" 

K95-C7.8.1 79,0 78,8 0,2 14º55'18,6" 50º54'28,6" 

K96-Stacja C7.8.2 77,8 77,6 0,2 14º55'10,4" 50º54'23,9" 

K97-Stacja C7.8.2 78,0 77,8 0,2 14º55'10" 50º54'23,9" 

K98-Stacja C7.8.2 78,8 78,7 0,1 14º55'8,7" 50º54'24,1" 

K99-C7.8.2 83,7 82,7 1,0 14º54'58,2" 50º54'25,3" 

K100-C8.3 76,8 76,2 0,6 14º54'54,3" 50º54'23,6" 

K101-C8.3 70,3 70,1 0,2 14º54'53,3" 50º54'20,1" 

K102-C8.3 70,6 69,9 0,7 14º54'58,5" 50º54'23,7" 

K103-C8.3 60,8 62,0 -1,2 14º55'3,9" 50º54'20,1" 

K104-C7.10.1 80,2 80,6 -0,4 14º55'18,2" 50º54'30,1" 

K105-C7.10.1 83,8 82,8 1,0 14º55'17,2" 50º54'29,6" 

K106-C7.12.1 76,1 75,9 0,2 14º55'16,8" 50º54'31,1" 

K107-C7.12.1 75,8 75,4 0,4 14º55'15,8" 50º54'30,6" 

K108-P5.5.4 71,8 71,9 -0,1 14º55'19,3" 50º54'34,7" 
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Lokalizacja punktu kalibracyjnego KX 
Zmierzony poziom ha-
łasu Lzm.i w dB 

Obliczony poziom 
hałasu Lobl.i w dB 

Lzm.i – Lobl.i 
w dB 

Współrzędne punktu 
kalibracyjnego E 

Współrzędne punktu kalibra-
cyjnego N 

K109-P5.5.4 72,3 71,2 1,1 14º55'20,6" 50º54'34,1" 

K110-P5.5.4 74,8 74,0 0,8 14º55'21,8" 50º54'33,1" 

K111-P5.5.4 74,4 74,3 0,1 14º55'22,7" 50º54'32,1" 

K112-P5.5.4 75,4 75,2 0,2 14º55'23,5" 50º54'31,3" 

K113-P5.5.4 79,2 78,3 0,9 14º55'24,7" 50º54'30,6" 

K114-P5.2.3+MW 83,0 82,7 0,3 14º55'25,9" 50º54'28,7" 

K115-P5.2.3+MW 82,1 82,1 0,0 14º55'26,7" 50º54'28,1" 

K116-P4.4.3 - stacja 75,2 74,8 0,4 14º55'27,6" 50º55'21,8" 

K117-P4.4.3 - stacja 81,2 81,8 -0,6 14º55'26,2" 50º55'21,8" 

K118-P4.4.3 - stacja 86,5 87,3 -0,8 14º55'25,8" 50º55'22,3" 

K119-P4.4.3 - stacja 84,9 83,9 1,0 14º55'26,1" 50º55'22,5" 

K120-P4.4.3 - stacja 80,7 81,5 -0,8 14º55'26,1" 50º55'22,9" 

K121-P4.4.3 - stacja 75,7 76,2 -0,5 14º55'27,2" 50º55'22,9" 

K122-P4.4.3 - stacja 84,7 85,1 -0,4 14º55'24,2" 50º55'22,5" 

K123-Z9.1 - stacja 76,3 75,8 0,5 14º55'2,6" 50º55'20,9" 

K124-Z9.1 - stacja 75,5 76,5 -1,0 14º55'0,8" 50º55'20,7" 

K125-Z9.1 - stacja 75,2 75,1 0,1 14º55'0,1" 50º55'20,6" 

K126-Z9.1 - stacja 78,1 77,9 0,2 14º55'0,2" 50º55'20,2" 

K127-Z48+Z9.2 74,7 74,3 0,4 14º54'42" 50º55'11,1" 

K128-Z48+Z9.2 72,0 71,9 0,1 14º54'40,9" 50º55'10,8" 

K129-Z48+Z9.2 71,4 70,5 0,9 14º54'39,6" 50º55'10,5" 

K130-Z48+Z9.2 69,8 69,6 0,2 14º54'38" 50º55'10,2" 

K131-Z48+Z9.2 71,3 70,3 1,0 14º54'35,9" 50º55'10,1" 

K132-Z48+Z9,2 74,7 74,3 0,4 14º54'32,5" 50º55'9,7" 

K133-Z48+Z9,2 75,8 75,1 0,7 14º54'33,5" 50º55'9,2" 

K134-Z48+Z9,2 77,9 78,2 -0,3 14º54'33,8" 50º55'8,4" 

K135-Z48+Z9,2 77,7 77,3 0,4 14º54'35,1" 50º55'8,4" 
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Lokalizacja punktu kalibracyjnego KX 
Zmierzony poziom ha-
łasu Lzm.i w dB 

Obliczony poziom 
hałasu Lobl.i w dB 

Lzm.i – Lobl.i 
w dB 

Współrzędne punktu 
kalibracyjnego E 

Współrzędne punktu kalibra-
cyjnego N 

K136-Z48+Z9,2 80,0 79,9 0,1 14º54'36,6" 50º55'8,2" 

K137-Z48+Z9,2 75,2 76,2 -1,0 14º54'37,8" 50º55'8,8" 

K138-Z48+Z9,2 76,3 76,9 -0,6 14º54'32,8" 50º55'7,6" 

K139-Z48+Z9,2 76,4 76,6 -0,2 14º54'33,5" 50º55'7,5" 

K140-Z48+Z9,2 72,3 72,6 -0,3 14º54'31" 50º55'5,9" 

K141-Kilińskiego - na wale - od ON 61,3 62,1 -0,8 14º56'50,5" 50º54'26,6" 

K142-Hałas z odkrywki 51,1 51,7 -0,6 14º56'5,3" 50º55'21,4" 

Źródło: opracowanie własne 
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22.8.7. Nowe rozwiązania ograniczające emisje hałasu. 

Ograniczenie emisji hałasu od urządzeń pracujących na terenie KWB Turów jest ze względu na ich liczbę 

oraz gabaryty bardzo skomplikowane. Wszystkie czynności związane z ograniczeniem emisji hałasu są kie-

rowane przede wszystkim na źródła lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. Kopalnia ma bardzo duże doświad-

czenie w zastosowaniu skutecznych i efektywnych rozwiązań ochrony środowiska przed hałasem, których 

właśnie efektywność może posłużyć jako odniesienie do sporządzenia programu ograniczenia emisji ha-

łasu w przypadku, gdy takie działania będą konieczne w poszczególnych horyzontach czasowych. Przyjęte 

na terenie Kopalni rozwiązania i ich udokumentowana efektywność świadczą również o tym, że: 

− zastosowanie krążników cichobieżnych przynosi bardzo dobre efekty w zakresie zmniejszenia po-

ziomu mocy akustycznej przenośnika; 

− zastosowanie ekranowania w sposób efektywny obniża poziomy hałasu w środowisku na terenach 

znajdujących się pod ich działaniem  

Zastosowanie na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów rozwiązań ograniczających emisje hałasu 

do środowiska skierowane jest właśnie na wspomniane wyżej dwa obszary działań: 

− Obszar I – ograniczenie emisji hałasu źródła poprzez zastosowanie cichobieżnych zestawów krąż-

ników oraz ograniczenie prędkości przesuwu taśmy poprzez zastosowanie falowników na wybra-

nych trasach transportowych.; 

− Obszar II – ograniczenie emisji hałasu do środowiska poprzez zastosowanie ekranów akustycz-

nych oraz obudów dźwiekochłonno-izolacyjnych elementarnych źródeł hałasu. 

Obydwa obszary działań ograniczających hałas znajdują aktualnie systematycznie zastosowanie na tere-

nie Kopalni, są testowane pod katem określenia wielkości uzyskanego efektu akustycznego oraz są plano-

wane do zastosowania na oddziaływujących znacząco układach transportowych. 

Zastosowanie falowników na ciągach transportowych urobku. 

Rozwiązaniem, które znalazło zastosowanie na ciągu Magistrali węglowej jest wykorzystanie układu fa-

lowników do zmniejszenia prędkości przenośników, co przekłada się w sposób bezpośredni na zmniejsze-

nie poziomu mocy akustycznej zarówno przenośnika jak i zespołu napędowego.  

W celu określenia wpływu zmiany prędkości przesuwu taśmy przenośników na poziom hałasu, w dniu 

3.08.2017 roku, akredytowane Laboratorium Pomiarów Akustycznych Zakładu Ochrony Środowiska DE-

CYBEL w Jeleniej Górze wykonało pomiary akustyczne na przenośniku taśmowym MW 2.2. Pomiary wy-

konano w 6 punktach zlokalizowanych 1,5m od ramy przęseł, na wysokości 1,4m ponad terenem. W trakcie 

pomiarów zostały zadane następujące warianty pracy przenośnika: 

− Wariant 1 – maksymalna prędkość przesuwu taśmy (Vmax=5,24 m/s) 

− Wariant 2 – prędkość przesuwu taśmy równa 90% prędkości maksymalnej (0,9Vmax=4,72 m/s)  

− Wariant 3 – prędkość przesuwu taśmy równa 80% prędkości maksymalnej (0,8Vmax=4,19 m/s) 

− Wariant 4 – prędkość przesuwu taśmy równa 70% prędkości maksymalnej (0,7Vmax=3,67 m/s) 

− Wariant 5 – prędkość przesuwu taśmy równa 60% prędkości maksymalnej (0,6Vmax=3,14 m/s) 

Wyniki pomiarów poziomu dźwięku A, emitowanego przez przenośnik MW2.2 przy zmianie prędkości 

przesuwu taśmy przedstawia Tabela 221. 
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Tabela 221. Wyniki pomiarów przeprowadzonych przy przenośniku taśmowy MW 2.2 

Na przę-
sła 

Zmierzony poziom hałasu [dB] Spadek poziomu hałasu względem Vmax [dB] Spadek poziomu hałasu względem Vmax [%] 

Vmax 
90% 

Vmax 
80% 

Vmax 
70% 

Vmax 
60% 

Vmax 
90% 

Vmax 
80% 

Vmax 
70% 

Vmax 
60% 

Vmax 
90% 

Vmax 
80% 

Vmax 
70% 

Vmax 
60% 

Vmax 

109 80,3 78,7 77,2 75,4 73,2 1,6 3,1 4,9 7,1 30,8% 51,0% 67,6% 80,5% 

110 81,5 80,0 78,4 76,7 74,6 1,5 3,1 4,8 6,9 29,2% 51,0% 66,9% 79,6% 

114 82,9 81,4 79,9 77,7 75,8 1,5 3,0 5,2 7,1 29,2% 49,9% 69,8% 80,5% 

115 84,0 82,5 81,0 78,9 76,9 1,5 3,0 5,1 7,1 29,2% 49,9% 69,1% 80,5% 

116 81,4 80,2 78,7 76,6 74,6 1,2 2,7 4,8 6,8 24,1% 46,3% 66,9% 79,1% 

117 81,6 80,5 79,2 77,1 74,5 1,1 2,4 4,5 7,1 22,4% 42,5% 64,5% 80,5% 

Średnia 82,0 80,6 79,1 77,1 74,9 1,4 2,9 4,9 7,0 27,5% 48,4% 67,5% 80,1% 

Źródło: opracowanie własne 
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Oprócz pomiarów równoważnego poziomu hałasu, zarejestrowano także wartości chwilowe poziomu ha-

łasu dla poszczególnych prędkości pracy przenośnika w przebiegu czasowym. Wyniki pomiarów przedsta-

wione zostały w formie graficznej Rysunek 277 - Rysunek 282. 

Należy podkreślić, że amplituda każdego z wykresów zawiera się praktycznie w przedziale jednego decy-

bela, co świadczy o bardzo stabilnej emisji hałasu i braku jej chwilowych wzrostów w czasie normalnej 

pracy. 

Rysunek 277. Zarejestrowany przebieg zmiany poziomu hałasu przy przęśle nr 109 w poszczególnych wariantach 
pracy przenośnika 

 
Źródło: opracowanie własne 

Rysunek 278. Zarejestrowany przebieg zmiany poziomu hałasu przy przęśle nr 110 w poszczególnych wariantach 
pracy przenośnika 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 279. Zarejestrowany przebieg zmiany poziomu hałasu przy przęśle nr 114 w poszczególnych wariantach 
pracy przenośnika 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 280. Zarejestrowany przebieg zmiany poziomu hałasu przy przęśle nr 115 w poszczególnych wariantach 
pracy przenośnika 

 
Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 281. Zarejestrowany przebieg zmiany poziomu hałasu przy przęśle nr 116 w poszczególnych wariantach 
pracy przenośnika 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 282. Zarejestrowany przebieg zmiany poziomu hałasu przy przęśle nr 117 w poszczególnych wariantach 
pracy przenośnika 

 
Źródło: opracowanie własne 

 

Zastosowanie krążników cichobieżnych 

Zastosowanie krążników cichobieżnych na układach transportowych Kopalni jest działaniem bezpośred-

nio u źródła i niezwykle skutecznym z punktu widzenia ograniczenia emisji hałasu. Przykładem mogą być 

przenośniki TZ2.2 oraz TZ2.3 w obrębie zasobnika węglowego nr 2, które wyposażone zostały w poliure-

tanowe krążniki cichobieżne. Są to przenośniki o szerokości 1,6 m oraz prędkości przesuwu taśmy 
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V=5,42 m/s. Skuteczność rozwiązania potwierdziły pomiary wykonane przez Laboratorium Pomiarów 

Akustycznych ZOŚ Decybel w Jeleniej Górze, na podstawie których wyznaczono poziomy mocy akustycz-

nej każdego z wymienionych przenośników.  

Tabela 222. Wartości poziomu hałasu, mierzone na wysokości wybranych przęseł przenośnika TZ2.2 w odległości 
1,5 m od ramy przenośnika i wysokości 1,5 m ponad poziomem terenu. 

Odcinek wyposażony w nowe krążniki B-1600 z płaszczem kompozytowym, cichobieżne 

Nr przęsła Wartość poziomu dźwięku A w dB Wartość średnia poziomu dźwięku A w dB 

11 68,1 

68,5 
 
U95 =±1,7 

12 67,5 

13 66,6 

14 67,8 

15 69,5 

16 69,6 

17 69,9 

18 68,5 

19 68,8 

Źródło: opracowanie własne 

Wykonano również pomiary od przenośnika TZ2.3, który jest również wyposażony w krążniki cichobieżne 

z płaszczem poliuretanowym.  

Tabela 223. Wartości poziomu hałasu, mierzone na wysokości wybranych przęseł przenośnika TZ2.3 w odległości 

Odcinek wyposażony w nowe krążniki B-1600 z płaszczem kompozytowym, cichobieżne 

Nr przęsła Wartość poziomu dźwięku A w dB Wartość średnia poziomu dźwięku A w dB 

24 67,3 

67,3 
 
U95 =±1,7 

25 66,3 

26 67,5 

27 69,5 

28 66,9 

29 66,3 

30 66,4 

31 67,5 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu w otoczeniu obydwu przenośników, wykonanych 

w sposób umożliwiający wyznaczenie poziomu mocy akustycznej każdego z nich dokonano wyliczeń tego 

parametru dla pracującego przenośnika obciążonego węglem. 

− Przenośnik TZ2.2 charakteryzuje się średnim poziomem mocy akustycznej, równej 73,9 dB 

na każdy metr bieżący urządzenia, z wyłączeniem przebiegu w obrębie stacji napędowej. 

− Przenośnik TZ2.3 charakteryzuje się średnim poziomem mocy akustycznej, równej 72,7 dB 

na każdy metr bieżący urządzenia, z wyłączeniem przebiegu w obrębie stacji napędowej. 

Poniżej zilustrowano również pomiary wykonane dla przenośnika o szerokości taśmy 1,8 m oraz 2,0 m, 

wyposażonego w zestawy krążników z płaszczem stalowym oraz zestawy krążników z płaszczem poliure-

tanowym. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

755 
Bogatynia, lipiec 2019 

Tabela 224. Wartości poziomu hałasu, mierzone na wysokości wybranych przęseł przenośnika B-1800 w odległości 
1,0 m od ramy przenośnika i wysokości 1,5 m ponad poziomem terenu. 

Odcinek wyposażony w nowe krążniki B-1800 z płaszczem kompozytowym, cichobieżne 

Nr przęsła Wartość poziomu dźwięku A w dB Wartość średnia poziomu dźwięku A w dB 

182 73,8 

73,9 
 
U95 =±1,7 

183 75,3 

184 74,5 

185 72,6 

186 73,3 

187 76,2 

188 73,7 

189 73,1 

190 72,6 

191 72,7 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu w otoczeniu przenośnika, wykonanych w sposób 

umożliwiający wyznaczenie poziomu jego poziomu mocy akustycznej dokonano wyliczeń tego parametru 

dla pracującego przenośnika obciążonego węglem. przenośnik ten charakteryzuje się średnim poziomem 

mocy akustycznej, równej 79,8 dB na każdy metr bieżący urządzenia, z wyłączeniem przebiegu w obrębie 

stacji napędowej. 

Tabela 225. Wartości poziomu hałasu, mierzone na wysokości wybranych przęseł przenośnika B-2000 w odległości 
1,0 m od ramy przenośnika i wysokości 1,5 m ponad poziomem terenu. 

Odcinek wyposażony w nowe krążniki B-2000 z płaszczem kompozytowym, cichobieżne 

Nr przęsła Wartość poziomu dźwięku A w dB Wartość średnia poziomu dźwięku A w dB 

28 73,2 

75,6 
 
U95 =±1,6 

30 73,0 

34 74,2 

38 77,1 

42 75,4 

46 75,7 

50 75,6 

54 75,3 

58 76,9 

62 77,2 

Źródło: opracowanie własne 

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów hałasu w otoczeniu przenośnika, wykonanych w sposób 

umożliwiający wyznaczenie poziomu jego mocy akustycznej dokonano wyliczeń tego parametru dla pra-

cującego przenośnika obciążonego węglem. Przenośnik ten charakteryzuje się średnim poziomem mocy 

akustycznej, równej 81,5 dB na każdy metr bieżący urządzenia, z wyłączeniem przebiegu w obrębie stacji 

napędowej. 

Poziom mocy akustycznej przenośników w obrębie stacji napędowych lub na estakadach jest o około 2 dB 

wyższy. 
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Zastosowanie ekranów akustycznych 

Ekrany akustyczne są rozwiązaniem stosowanym przez Kopalnię już od wielu lat z bardzo dobrym skut-

kiem. Pozwoliły na znaczące ograniczenie emisji hałasu w kierunku zabudowy chronionej Bogatyni oraz 

osiedli Zatonie i Trzciniec. Do tej pory ekrany akustyczne na terenie Kopalni realizowane były jako stacjo-

narne, umocowane na palach. Aktualnie oprócz ekranów stacjonarnych istnieje możliwość zastosowania 

ekranów przesuwnych, których zaletą jest instalacja w czasie, kiedy są one potrzebne dla ochrony terenów 

mieszkaniowych lub innych, podlegających ochronie akustycznej, a po zmianie parametrów emisji (za-

przestanie eksploatacji, zmiana miejsca lokalizacji źródeł), ich usunięcie lub zmiana miejsca położenia. 

Zaletą tego typu ekranów jest możliwość ich przestawiania w miarę postępu robót górniczych, przez co 

będą one możliwie jak najbliżej źródeł hałasu, zwłaszcza koparki pracującej na najwyższym poziomie ura-

biania. 

Analizując akustyczne oddziaływanie Kopalni w poszczególnych horyzontach czasowych, takie ekrany 

mogłyby znaleźć zastosowanie na terenie Opolna Zdroju, w czasie prowadzenia robót górniczych na naj-

wyższych poziomach urabiania, w najmniejszej odległości od istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Ekrany 

te nie wymagają przy instalacji dużej ilości terenu, przez co mogą one zostać zainstalowane na granicy 

filara ochronnego z terenami zabudowy miejscowości Opolno Zdrój.  

Horyzontem czasowym, w którym roboty górnicze zbliżą się znacząco do zabudowań mieszkaniowych jest 

rok 2030. Wówczas krawędź odkrywki przebiegać będzie około 20 m od granicy obszarów zabudowy 

mieszkaniowej. Tego typu ekrany akustyczne mogą wówczas znaleźć zastosowanie.  

Drugim miejscem ich potencjalnego zastosowania jest sąsiedztwo stacji napędowej przenośnika P5.5.1a, 

zlokalizowanej przy wyjściu V pochylni na poziom miasta Bogatynia. 

Nie można wykluczyć, że w innych miejscach również uzasadnione będzie zastosowanie ekranów prze-

suwnych, jako urządzeń umożliwiających ich wtórne wykorzystanie w innych miejscach. 

Podniesienie estetyki ekranów można w wytypowanych miejscach uzyskać poprzez zastosowanie paneli 

typu „zielona ściana”, uzupełnionych na sadzeniami roślin pnących, przez co bariera przybierze wizualnie 

kształt ściany roślinnej. 

W dalszej części rozdziału zaprezentowano istniejące na rynku rozwiązania w zakresie instalacji ekranów 

przesuwnych. 
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Rysunek 283. Ekrany akustyczne, przestawne o wysokości do 10 m oraz rozwiązania ich posadowienia 

  
Źródło: Katalog World Acoustic Group S.A.. 
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Rysunek 284. Ekrany akustyczne, przestawne – praktyczne zastosowanie. 

 
Źródło: Katalog World Acoustic Group S.A.. 
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22.9. Metody inwentaryzacji przyrodniczej i oceny wpływu na przyrodę 

22.9.1. Metody badań terenowych 

Porosty 

Założenia metodyczne 

W pierwszym etapie prac inwentaryzacyjnych, na podstawie dostępnych map oraz wstępnego rekone-

sansu terenowego, wytypowano obszary cenne przyrodniczo, dla których realizowana inwestycja może 

stanowić zagrożenie. Wybierano obszary obfitujące w dogodne dla porostów siedliska. Były to duże kom-

pleksy parkowe, stare sady, doliny drobnych cieków wodnych, aleje drzew przydrożnych, zwłaszcza po-

mnikowych, a także tereny otwarte, obfitujące w wolnostojące, dobrze oświetlone drzewa liściaste. Zre-

zygnowano z penetrowania dużych i zwartych kompleksów leśnych, ponieważ wstępne badania terenowe 

wykazały, iż ze względu na znaczne zacienienie oraz stosunkowo niski wiek drzewostanów, nie sprzyjają 

one występowaniu porostów chronionych. 

Prace terenowe prowadzono w sezonie wegetacyjnym, w 2015 r. W przeciwieństwie do roślin naczynio-

wych, czy grzybów makroskopijnych, występowanie, pojawianie się i rozwój porostów nie jest ograniczony 

sezonowo, nie podlega również bezpośrednio zmianom warunków pogodowych. Z tego względu, badania 

terenowe mogą być prowadzone cały rok, a jedynym czynnikiem uniemożliwiającym prace w terenie jest 

zalegająca pokrywa śnieżna.  

Liczba dni pracy w terenie została początkowo ustalona na podstawie powierzchni potencjalnych obsza-

rów bogatych w siedliska porostowe, jakie zostały wybrane do badań, na podstawie opracowań kartogra-

ficznych. Następnie, liczba ta została skorygowana po wstępnych badaniach terenowych wybranych ob-

szarów i weryfikacji stanu zachowania ich szaty roślinnej.  

W trakcie gromadzenia w terenie danych na temat stanowisk porostów, wykorzystano metodę marszru-

tową, która pozwala na zarejestrowanie maksymalnej ilości obecnych na danym terenie stanowisk gatun-

ków chronionych. Metoda ta jest powszechnie stosowana przez lichenologów, podczas prac terenowych 

obejmujących duże obszary badawcze 

Podczas badań terenowych, uwzględniono wszystkie dostępne dla porostów typy siedlisk i podłoży, jakie 

występują na badanym obszarze. Szczególną uwagę zwrócono jednak na porosty nadrzewne (epifityczne). 

Pierwszy etap inwentaryzacji terenowej obejmował zachodnią część terenu, wraz z obszarami przyle-

głymi, leżącymi po stronie niemieckiej. Drugi etap obejmował południową część inwentaryzowanego te-

renu wraz z obszarami przyległymi, leżącymi po stronie czeskiej. W trzecim etapie skupiono się na obsza-

rach leżących w części środkowej i północnej, głównie na terenie Polski. 

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 07.04.2015 (pochmurno, temp. ok. 8°C);  

− 08.04. 2015 (pochmurno, przelotne opady, temp. ok. 6°C);  

− 09.04.2015 (przejściowe zachmurzenie, temp. ok. 11°C);  

− 10.04.2015 (częściowo słonecznie, temp. ok. 15°C);  

− 23.06.2015 (przelotne opady, temp. ok. 11°C);  
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− 24.06.2015 (zachmurzenie duże, temp. ok. 14°C);  

− 25.06.2015 (zachmurzenie duże, temp. ok. 20°C);  

− 05.10.2015 (częściowo słonecznie, temp. ok. 18°C);  

− 06.10.2015 (zachmurzenie duże, temp. ok. 18°C);  

− 07.10.2015 (pochmurno, temp. ok. 16°C);  

− 08.10.2015 (przelotne opady, temp. ok. 7°C);  

− 09.10.2015 (pochmurno, temp. ok. 9°C);  

− 20.10.2015 (przelotne opady, temp. ok. 7°C);  

− 21.10.2015 (przelotne opady, temp. ok. 7°C). 

Sprzęt używany podczas badań: 

− odbiornik (GPS eTrex Vista H) do określenia precyzyjnej lokalizacji stanowisk gatunków chronio-

nych; 

− lupę (20X Sina Doublet), pozwalającą na dostrzeżenie, występujących w obrębie plech, drobnych 

i słabo widocznych struktur o znaczeniu taksonomicznym (m.in. izydia, soralia, pseudocyfelle), 

umożliwiających poprawną identyfikację gatunków; 

− aparat fotograficzny (Lumix DMC-FZ18) do dokumentacji odnotowanych gatunków, stanowisk 

i prowadzonych prac lichenologicznych; 

− odczynnik chemiczny – 10% KOH dający barwne reakcje chemiczne z odpowiednimi metabolitami 

wtórnymi, zawartymi w plechach niektórych porostów. Odczynnik nanoszony był na plechę w mi-

nimalnej ilości przy pomocy niewielkiego drucika. Reakcja barwna lub jej brak (widziana pod lupą), 

umożliwiała identyfikację gatunków z rodzaju Melanelia, Melanohalea i Melanelixia. 

Podobnie jak w przypadku grzybów makroskopijnych (wielkoowocnikowych, Macromycetes) gromadzenie 

danych w trakcie prac terenowych uzależnione było od możliwości identyfikacji taksonomicznej. W przy-

padku gatunków wymienianych w Rozporządzeniu, identyfikacji dokonywano na bieżąco w terenie. Po-

nieważ opracowanie dotyczy gatunków prawnie chronionych podczas prac terenowych nie pozyskiwano 

materiału zielnikowego. Porosty identyfikowano na podstawie klucza Nowaka i Tobolewskiego (1975) oraz 

opracowań Wirth i in. (2013) i Smith i in. (2009). Nazewnictwo łacińskie porostów przyjęto zgodnie z listą 

Diederich i in. (2015), nazwy polskie przyjęto za Fałtynowiczem (2003b). 

Gatunki chronione prawnie wyróżniono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 paź-

dziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014 poz. 1408). 

Wykaz stanowisk: 

1. Niewielki fragment lasu liściastego na północ od miejscowości Drausendorf, współrzędne geogra-

ficzne: N 50°55’35” E 14°51’58”. 

2. Drzewa wolnostojące przy linii kolejowej, na północ od miejscowości Drausendorf, współrzędne 

geograficzne: N 50°55’52” E 14°52’20”. 

3. Dolina niewielkiego cieku wodnego, na południowo-wschodnim krańcu miejscowości Wittgen-

dorf, współrzędne geograficzne: N 50°55’56” E 14°51’42”.  

4. Niewielki fragment lasu liściastego na południowy-zachód od miejscowości Drausendorf, współ-

rzędne geograficzne: N 50°55’05” E 14°51’47”.  
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5. Park Tiergarten w miejscowości Zittau, współrzędne geograficzne: N 50°54’03” E 14°50’12”. 

6. Styk trzech granic na północ od miejscowości Hartau, współrzędne geograficzne: N 50°52’05” 

E 14°49’19”. 

7. Teren ośrodka wypoczynkowego „Kristina”, na zachód od miejscowości Hrádek, współrzędne 

geograficzne: N 50°51’59” E 14°49’39”. 

8. Polna droga na północ od miejscowości Václavice, współrzędne geograficzne: N 50°51’52” 

E 14°54’21”. 

9. Miejscowość Uhelná, współrzędne geograficzne: N 50°51’55” E 14°54’09”. 

10. Wyrobisko piasku na zachód od miejscowości Uhelná, współrzędne geograficzne: N 50°51’52” 

E 14°53’49”. 

11. Droga polna pod wzniesieniem Kamenný Vrch, współrzędne geograficzne: N 50°51’32” 

E 14°56’12”. 

12. Wychodna skalna w miejscowości Václavice, współrzędne geograficzne: N 50°51’29” E 14°54’35”. 

13. Miejscowość Minkovice, współrzędne geograficzne: N 50°57’03” E 15°01’21”. 

14. Dolina rzeczki Wądolno na pd. od Bogatyni, współrzędne geograficzne: N 50°53’05” E 14°57’28”. 

15. Bogatyńskie Lasy, obszary leśne na północ od Bogatyni, dęby przy leśnej drodze, współrzędne 

geograficzne: N 50°55’00” E 14°58’55”. 

16. Południowe stoki wzniesienia Świniec (379 m), modrzewie i młoda monokultura sosnowa, współ-

rzędne geograficzne: N 50°55’36” E 14°59’33”. 

17. Droga leśna na południe od miejscowości Wyszków, dąb przy leśnej drodze, współrzędne geogra-

ficzne: N 50°57’30” E 15°00’11”. 

18. Droga leśna na wschodnich obrzeżach hałdy, na wysokości miejscowości Mirkowice, modrzewie 

przy leśnej drodze, współrzędne geograficzne: N 50°57’23” E 15°00’15”. 

Grzyby 

Sprawdzono i przeanalizowano dostępne monografie opisujące chronione gatunki grzybów. Porównano 

ich wymagania z cechami badanych siedlisk na inwentaryzowanym obszarze. Oceniono możliwości wy-

stępowania konkretnych gatunków na ocenianym obszarze. Każdy z potencjalnie możliwych do znalezie-

nia gatunków grzybów według wszelkich dostępnych monografii występuje w dość sztywnych ramach cza-

sowych w okresie wegetacji (również w czasie uwzględnionym w umowie). Do tych ram czasowych dosto-

sowano terminy wyjazdów w teren. Dodatkowym kryterium była trwałość owocników szukanych grzybów 

w siedlisku. Większość potencjalnie możliwych do znalezienia gatunków można obserwować przez około 

2-3 tygodnie, potem samoistnie ulegają destrukcji. Wyjątek stanowią grzyby nadrzewne (tzw. huby) oraz 

niektóre gatunki grzybów występujące w poszyciu i na glebie (np. gwiazdosze obserwowane wcześniej 

w siedliskach bliskich ocenianego rejonu). 

Metodykę zmodyfikowano na potrzeby wyjątkowo suchego 2015 roku. W prawie 2/3 okresu obserwacji 

i badań na ocenianych obszarach warunki atmosferyczne wykluczyły obecność grzybów kapeluszowych. 

Klimatyczny bilans wodny wahał się wokół 160 mm. Jest on określany jako różnica pomiędzy przychodami 

wody (w postaci opadów a stratami w procesie parowania - ewapotranspiracją). Zjawisko to doprowadziło 

do rzadkiego stanu, kiedy na dużych obszarach kraju, w tym na ocenianym, nie obserwowano obecności 

praktycznie żadnych owocników grzybów makroskopowych. Jedynie na drzewach-żywicielach widoczne 
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były gdzieniegdzie wieloletnie owocniki Inonotus obliguus i jednoroczne Fistulina hepatica objęte czę-

ściową ochroną gatunkową. 

Warunki pogodowe panujące w ocenianym okresie drastycznie odbiegały od średnich z wielolecia. Pod 

koniec okresu sprawozdawczego stosunki wodne na badanym terenie uległy znaczącej poprawie. Pojawiły 

się grzyby wielkoowocnikowe i kilkanaście ciekawych gatunków grzybów z klasy Pyrenomycetes nie obję-

tych ochroną gatunkową. Inwentaryzacja była prowadzona w czasie kilku wyjazdów terenowych - kilka 

wyjazdów terenowych zrealizowano w końcówce okresu sprawozdawczego. Obserwacje prowadzono 

na stanowiskach, na których występowanie gatunków grzybów chronionych było oczekiwane z uwagi 

na ich wymagania ekologiczne.  

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 30.03.2015 (temperatura ok. 18°C, wiatr słaby, zachmurzenie średnie);  

− 16.04.2015 (temperatura ok. 22°C, wiatr słaby, zachmurzenie średnie);  

− 30.04.2015 (temperatura 19°C, wiatr powyżej 3 m/ s, zachmurzenie małe);  

− 17.05.2015 (temperatura ok. 24°C, wiatr słaby, zachmurzenie małe);  

− 28.05.2015 (temperatura ok. 29°C, wiatr słaby, zachmurzenie małe);  

− 15.06.2015 (temperatura ok. 27°C, wiatr około 2 m/s, zachmurzenie małe);  

− 10.07.2015 (temperatura ok. 31°C, wiatr słaby, zachmurzenie małe);  

− 31.07.2015 (temperatura ok. 30°C, wiatr słaby, zachmurzenie małe);  

− 20.08.2015 (temperatura ok. 33°C, wiatr słaby, zachmurzenie małe);  

− 15.09.2015 (temperatura ok.29°C, wiatr słaby, zachmurzenie małe);  

− 10.10.2015 (temperatura ok. 7°C, wiatr słaby, zachmurzenie duże, słaby opad śniegu;  

− 5.11.2015 (temperatura ok. 6°C, wiatr słaby, zachmurzenie duże). 

Sprzęt używany podczas badań: 

− nawigacja ręczna Garmin 62 S do określenia współrzędnych znalezisk. 

Siedliska przyrodnicze i rośliny naczyniowe 

Badania nad rozmieszczeniem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin naczyniowych prowadzono 

metodą kompleksową. W pierwszym etapie wytypowano na podstawie ortofotomap, map terenowych 

oraz danych literaturowych dotyczących badanego terenu obszary możliwego występowania gatunków 

objętych ochroną gatunkową. Znalazły się wśród nich obszary zadrzewione (w większości niewielkie za-

gajniki, gdyż w granicach opracowania brak większych kompleksów leśnych), szczególnie pokrywające do-

liny cieków, doliny rzeczne z zachowaną na terasach zalewowych szatą roślinną (Dolina Nysy Łużyckiej), 

fragmenty obszarów łąkowych oraz otoczenie cieków i zbiorników wodnych (na badanym terenie wystę-

puje kilka niewielkich zbiorników sztucznych). Tak wytypowane obiekty poddano badaniom terenowym 

prowadzonym metodą marszrutową. Uzyskane dane w układzie 1992 identyfikowano z ortofotomapą te-

renu w programie QGIS ver. 2.0.1 i wykonywano warstwy wynikowe w układzie 1992. 

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 17.05.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 24°C);  

− 18.05.2015 zachmurzenie małe; temp. max.25°C);  
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− 23.06.2015 (przelotne opady, temp. max. 11°C);  

− 24.06.2015 (zachmurzenie duże, temp. max. 14°C);  

− 25.06.2015 (zachmurzenie duże, temp. ok. 20°C);  

− 3.07.2015 (praktycznie bezchmurnie, temp. max 29°C);  

− 4.07.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 32°C);  

− 5.07.2015 (zachmurzenie małe, przelotny deszcz, temp. max 32°C);  

− 6.07.2015 (zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże z przelotnymi opadami i burzą, temp. 

max 24 °C); 

− 7.07.2015 (praktycznie bezchmurnie, temp. max 31°C);  

− 8.07.2015 (zachmurzenie duże, przelotna burza, temp max 23 °C);  

− 20.08.2015 (zachmurzenie duże lub przejściowe, temp. max. 22°C);  

− 21.08.2015 (zachmurzenie umiarkowane, temp. max. 22°C). 

Sprzęt używany podczas badań: 

− Two Nav z chipsetem SiRF Star III, umożliwiający uzyskanie w terenie dokładności pomiaru do 5 m.  

Bezkręgowce 

Badania ze względu na aktywność owadów prowadzono przeważnie w dni słoneczne i o wysokiej tempe-

raturze, od 10 kwietnia 2015 r. do 25 października 2015 r. głównie na podstawie siedlisk owadów, poszuki-

wania śladów żerowania na roślinach żywicielskich lub też po szczątkach bezkręgowców. Ponadto posił-

kowano się wynikami inwentaryzacji przeprowadzonych w 2013 r. Poniższe opracowanie opiera się zatem 

przede wszystkim na dostępnych danych literaturowych, specjalistycznej wiedzy autora (entomologia) 

oraz konsultacjach z innymi specjalistami z dziedziny entomologii oraz malakologii.  

Wytypowanych do inwentaryzacji gatunków motyli, objętych ochroną ścisłą na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, a także kryteriów 

wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 oraz zamiesz-

czonych w zał. II i IV Dyrektywy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-

czych oraz dzikiej fauny i flory, szukano w oparciu o stwierdzone wcześniej stanowiska roślin żywicielskich. 

Objeżdżano wszystkie takie miejsca w porze pojawu imagines danego gatunku, ewentualnie w czasie wy-

stępowania gatunku w postaci gąsienicy (Eriogaster catax, Maculinea nausithous, Maculinea teleius, Lyca-

ena dispar, Euphydryas maturna, Euphydryas aurinia) lub jaja (Eriogaster catax, Lycaena dispar, Euphydryas 

aurinia). Poszukując dwóch gatunków (Eriogaster catax oraz Proserpinus proserpina) dodatkowo stoso-

wano próby odłowu na światło, jako że są to gatunki, których imagines są motylami nocnymi. W przypadku 

wytypowanych do inwentaryzacji chrząszczy wyszukiwano starodrzewi i pojedynczych, starych, dziupla-

stych drzew zasiedlanych przez poszczególne gatunki. W odpowiednim okresie fenologicznym szukano 

imagines, a w przypadku dwóch gatunków (Cerambyx cerdo oraz Osmoderma eremita) stosowano dodat-

kowo metodę opartą na stwierdzaniu śladów ich bytowania. 

Większość odłowów było prowadzonych przy pomocy pułapek Barbera, zgodnie z decyzją Regionalnej Dy-

rekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu nr WPN.6401.209.2013.MD z dnia 24 czerwca 2013r. oraz póź-

niejszych zgód dotyczących danego opracowania. Ponadto imagines biegaczowatych (Carabidae) w dzień 
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były wyszukiwane w ściółce oraz pod kamieniami, natomiast w nocy były odnajdywane przy pomocy la-

tarki (osobniki dorosłe prowadza nocny tryb życia).  

W stosunku do ważek skupiono się wyłącznie na poszukiwaniach owadów dorosłych w odpowiednim okre-

sie fenologicznym, po wcześniejszym wytypowaniu potencjalnych miejsc rozrodu dla danego gatunku. 

Wykorzystano także dane literaturowe. Pozostałe grupy bezkręgowców odławiano, jeśli było to konieczne 

do oznaczenia. 

Inwentaryzacja obejmowała obszar gmin Bogatynia, Sulików (część południową) oraz Zgorzelec (cześć po-

łudniowa do wysokości Radomierzyc). Ponadto badania prowadzono w strefie przygranicznej na terenie 

Niemiec (gminy Ostritz, Zittau, Mittelherwigsdorf) oraz Czech (gminy HrádeknadNisou, Chotyně, Chra-

stawa, NováVes, Frýdlant, Heřmanice, Dětřichov, Kunratice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice). 

Z powodu braku zezwoleń na odłowy chronionych gatunków na terenie Niemiec i Czech oparto się jedynie 

na obserwacjach larw i osobników dorosłych oraz śladów bytowania. 

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 05.03.2015 (temp. max. 6°C, zachmurzenie częściowe);  

− 06.03.2015 (temp. max. 4°C, zachmurzenie częściowe, opady przelotne);  

− 07.03.2015 (temp. max. 9°C, zachmurzenie częściowe); 

− 08.03.2015 (temp. max. 11°C, zachmurzenie częściowe);  

− 20.03.2015 (temp. max. 11°C, zachmurzenie częściowe);  

− 21.03.2015 (temp. max. 12°C, zachmurzenie małe);  

− 22.03.2015 (temp. max. 5°C, zachmurzenie częściowe, opady przelotne);   

− 09.04.2015 (temp. max. 13°C, zachmurzenie częściowe);  

− 10.04.2015 (temp. max. 17°C, zachmurzenie małe);  

− 11.05.2015 (temp. max. 19°C, zachmurzenie częściowe);  

− 12.04.2015 (temp. max. 14°C, zachmurzenie częściowe);  

− 01.05.2015 (temp. max. 12°C, zachmurzenie częściowe);  

− 02.05.2015 (temp. max. 13°C, zachmurzenie małe);  

− 03.05.2015 (temp. max. 18°C, zachmurzenie częściowe);  

− 21.05.2015 (temp. max. 16°C, zachmurzenie małe);  

− 22.05.2015 (temp. max. 18°C, zachmurzenie małe);   

− 23.05.2015 (temp. max. 20°C, zachmurzenie małe);  

− 17.06.2015 (temp. max. 18°C, zachmurzenie częściowe);  

− 18.06.2015 (temp. max. 16°C, zachmurzenie częściowe);  

− 19.06.2015 (temp. max. 14°C, zachmurzenie duże, opady przelotne);  

− 18.07.2015 (temp. max. 32°C, zachmurzenie małe);  

− 19.07.2015 (temp. max. 2°C, zachmurzenie małe, burze). 

Sprzęt używany podczas badań: 

− siatka entomologiczna oraz pułapki Barbera. 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

765 
Bogatynia, lipiec 2019 

Ryby 

Wybór stanowiska połowowego powinien być poprzedzony analizą zdjęć satelitarnych i map topograficz-

nych w celu wytypowania reprezentatywnego dla danej JCWP odcinka rzeki, który obejmuje najliczniej 

występujące typy siedlisk i odzwierciedla stopień przekształcenia antropogenicznego. Należy zatem uni-

kać połowów w odcinkach przyujściowych rzek, bezpośrednio poniżej punktowych źródeł zanieczyszczeń 

oraz w odcinkach odbiegających znacznie od charakteru rzeki.  

Na niewielkich rzekach (znajdujących się na obszarze objętym inwentaryzacją) metoda ta zakłada prze-

prowadzenie elektropołowów techniką brodzoną, na całej szerokości koryta. Długość stanowiska połowo-

wego powinna wynosić od 10 do 20 krotności szerokości cieku, przy minimalnej długości stanowiska 

100 m. Taka długość stanowiska powinna zapewnić otrzymanie reprezentatywnej próby zespołu ichtio-

fauny. Z terenowych doświadczeń wynika, że w małych potokach o szerokości nie przekraczającej 2 m, 

zwykle wystarczający jest odcinek o długości 100 m, 150m dla rzek o szerokości 5-15m i 250m dla rzek 

szerszych niż 15m. Połowy należy prowadzić pod prąd wody. Złowione ryby są mierzone (w klasach wiel-

kości) i liczone na żywo, najlepiej w wodzie. 

Zgodnie z wymogami metodycznymi badania były prowadzone w październiku. Wynika to z występowa-

nia niskich stanów wód w tym sezonie, a tym samym łatwiejszego zbioru materiałów badawczych, w tym 

również narybku 0+. Nie wyklucza to jednak, w wyjątkowych wypadkach, możliwości pobierania prób 

także w innych okresach. 

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 17-18 października 2015 roku. Ryby były obecne na pięciu bada-

nych stanowiskach na dwóch rzekach (Tabela 226). 

Tabela 226. Stanowiska badawcze ichtiofauny, na których odnotowano obecność ryb 

Zlewnia nad-
rzędna 

Rzeka Stanowisko 
Długość bada-
nego odcinka 

[m] 

Powierzch-
nia [m²] 

Odra Nysa Łużycka Bogatynia; 184 km biegu 200 600 
Odra Nysa Łużycka Sieniawka; 193 km biegu 200 600 
Odra Nysa Łużycka Trójpunkt Graniczny; 196 km biegu 200 600 

Nysa Łużycka Miedzianka Markocice; 10 km biegu 100 300 
Nysa Łużycka Miedzianka Bogatynia; 1 km biegu 100 300 

Źródło: opracowanie własne 

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 17.10.2015 (zachmurzenie duże, temp. ok. 7-8°C, przelotne opady i wysoka wilgotność powietrza);  

− 18.10.2015 (zachmurzenie duże, temp. ok. 8-10°C, przelotne opady i wysoka wilgotność powie-

trza).  

Warunki pogodowe nieco różniły się w zależności od stanowiska.  

Sprzęt używany podczas badań: 

− Elektropołowy prowadzone były za pozwoleniem użytkowników rybackich za pomocą agregatu 

plecakowego typu IUP-25, w terminie 17-18 października 2015 roku. 
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Płazy i gady 

Na podstawie dostępnej źródeł i na bazie wiedzy uzyskanej podczas wstępnej kontroli terenowej o dostęp-

nych tu siedliskach sporządzono szczegółową metodykę badań i harmonogram, dostosowane dla konkret-

nej listy możliwych do stwierdzenia tu gatunków płazów i gadów. Prace terenowe były nastawione na zlo-

kalizowanie i określenie wielkości populacji rozrodczej na poszczególnych stanowiskach oraz ocenę zna-

czenie tras migracyjnych. Podczas prac terenowych skupiono się na miejscach i obszarach, które były 

do tej pory słabiej reprezentowane w dotychczasowych inwentaryzacjach. 

W celu inwentaryzacji miejsc rozrodu płazów w okresie IV-VIII 2015 roku przeprowadzono kontrolę wszyst-

kich zbiorników, rozlewisk i stagnujących rowów, większych kałuż i zalanych wyrobisk, w celu wykrycia 

godujących i odzywających się dorosłych płazów, ich skrzeku i larw, wraz z oceną wielkości występującej 

tam populacji.  

W celu inwentaryzacji miejsc występowanie gadów okresie III-X 2015 roku przeprowadzono kontrolę 

wszystkich zbiorników, rozlewisk i stagnujących rowów, większych kałuż i zalanych wyrobisk, w celu wy-

krycia walczących, godujących, polujących i wygrzewających się osobników zaskrońca, a także skraje la-

sów, piaszczyste pagórki i murawy napiaskowe, sterty kamieni, nasłonecznione skarpy, pobocza dróg, le-

żące kłody drzew, ruiny budynków w celu znalezienia padalca i żmii zygzakowatej oraz jaszczurki zwinki 

i jaszczurki żyworódki. Wytypowano najważniejsze obszary występowania gadów i oszacować wielkość 

występujących tam populacji. Kontrolę należy wykonać w dni ciepłe i słoneczne, od godzin późno rannych 

do wieczora. Sprawdzano również ewentualne miejsca ukrycia gadów, np. pod kamieniami, pniakami, pła-

tami papy, dekami itp.  

W celu określenia tras migracji płazów i gadów okresie IV-X 2015 wykonano kontrole dróg polnych i asfal-

towych, przepustów pod nasypami kolejowymi, rowów wśród łąk i przy drogach, w celu wykrycia wędru-

jących z miejsca zimowania, zarówno żywych jak i zabitych przez pojazdy lub drapieżniki, osobników ga-

dów i płazów. Kontrola dotyczyła zwłaszcza obszarów wyznaczonych jako cenne dla herpetofauny 

lub w sąsiedztwie dokonanych wcześniej stwierdzeń na pozostałym, mniej cennym obszarze objętym in-

wentaryzacją. 

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 09.04.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 14°C);  

− 18.04.2015 (zachmurzenie umiarkowane; temp. max. 10°C);  

− 04.05.2015 (zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady, temp. max. 20°C);  

− 13.05.2015 (zachmurzenie małe, temp. max. 17°C);  

− 23.05.2015 (zachmurzenie umiarkowane, temp. max. 17°C);  

− 03.06.2015 (bezchmurnie, temp. max 25°C); 

− 29.06.2015 (zachmurzenie całkowite, bark opadów, temp. max 24°C);  

− 16.07.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 26 °C); 

− 13.08.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 29°C);  

− 08.09.2015 (zachmurzenie małe, temp max 17 °C);  

− 11.10.2015 (zachmurzenie małe, temp. max. 10°C). 
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Sprzęt używany podczas badań: 

− nawigacja Two Nav z chipsetem SiRF Star III, umożliwiający uzyskanie w terenie dokładności po-

miaru do 5 m; 

− podbierak herpetologiczny do przyżyciowego chwytania wybranych płazów w wodzie i gadów 

na lądzie; 

− przezroczyste pojemniki do obserwacjo zwierząt wodnych; 

− aparat fotograficzny Panasonic Nikon DMC-FZ72 do wypatrywania i dokumentowania herpeto-

fauny i ich siedlisk.; 

− rejestrator dźwięków ZOOM XYZ-5 do rejestracji wybranych głosów godowych płazów; 

− lupę (20X Sina Doublet), pozwalającą na dostrzeżenie drobnych i słabo widocznych struktur o zna-

czeniu taksonomicznym (m.in. kształt i układ łusek u gadów, wygląd stopy dorosłych płazów), 

umożliwiających poprawną identyfikację podobnych gatunków. 

Ptaki 

Badania składu gatunkowego, liczebności oraz rozmieszczenia ptaków prowadzono w okresie lęgowym 

i pozalęgowym. Objęły one tereny górnicze oraz tereny przyległe na terenie Polski a także obszary przy-

graniczne Czech i Niemiec. Badania miały za zadanie rozpoznanie składu gatunkowego, liczebności i roz-

mieszczenia lokalnej awifauny w sezonie lęgowym oraz wartości terenu dla ptaków migrujących i ptaków 

tworzących koncentracje w okresie dyspersji. Obserwacje przypadały na sezon lęgowy i polęgowy 2015 

roku. W trakcie badań prowadzonych zmodyfikowaną metodą kartograficzną, transektową oraz punk-

tową, kontrolowano wszystkie dostępne rodzaje siedlisk. Notowano gatunki istotne z punktu ochrony 

przyrody, ich siedlisko oraz zachowanie. Szczególną uwagę zwracano na obserwacje świadczące o gniaz-

dowaniu na badanym terenie (tokowanie, budowa gniazda, karmienie itp.). W celu zlokalizowania żero-

wisk poszczególnych gatunków notowano również osobniki nielęgowe. Mapowano ślady świadczące 

o obecności poszczególnych gatunków w obszarze badań tj. kuźnie dzięciołów, wypluwki, odchody i pióra. 

W okresie polęgowym szczególną uwagę zwrócono na kontrole zbiorników wodnych, terenów otwartych 

i dolin rzecznych. Notowano stwierdzenia istotnych koncentracji gatunków pospolitych. Szczególny na-

cisk położono na blaszkodziobe i szponiaste. 

Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe: 

− 09.04.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 14°C);  

− 18.04.2015 (zachmurzenie umiarkowane; temp. max. 10°C);  

− 04.05.2015 (zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady, temp. max. 20°C);  

− 13.05.2015 (zachmurzenie małe, temp. max. 17°C);  

− 23.05.2015 (zachmurzenie umiarkowane, temp. max. 17°C);  

− 03.06.2015 (bezchmurnie, temp. max 25°C); 

− 17.06.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 18°C);  

− 29.06.2015 (zachmurzenie całkowite, brak opadów, temp. max 24°C);  

− 16.07.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 26 °C); 

− 13.08.2015 (zachmurzenie małe, temp. max 29°C);  

− 08.09.2015 (zachmurzenie małe, , temp max 17 °C);  
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− 11.10.2015 (zachmurzenie małe, temp. max. 10°C). 

Sprzęt używany podczas badań: 

− lornetka Bynolyt model Albatros SHR 10x42; 

− luneta Hawke Endurance 85 ED 20-60x; 

− aparat Panasonic Lumix FZ150. 

Nietoperze 

Nie opracowano dotychczas metodyki pozwalającej na standaryzację badań dotyczących inwentaryzacji 

nietoperzy. Dlatego przy niniejszych badaniach posłużono się dwoma najskuteczniejszymi metodami in-

wentaryzacji nietoperzy: nasłuchy detektorowe i kontrola schronień. Badania związane z inwentaryzacją 

nietoperzy rozpoczęto w maju 2015r. i kontynuowano do października. W tym okresie wykonano 6 kontroli 

nocnych obejmujących większość okresów fenologicznych (migrację wiosenną, rozród, rozpad kolonii oraz 

migrację jesienną), w czasie których prowadzono nasłuch detektorowy. Prowadzenie badań w poszczegól-

nych okresach umożliwia wykrycie większości gatunków pojawiających się na danym terenie. Nasłuchy 

detektorowe prowadzono podczas kontroli nocnych - noce ciepłe, bez opadów, o prędkości wiatru nie 

przekraczającej 4 m/s. Warunki pogodowe sprawdzano na stronie internetowej www.meteo.pl dla gminy 

Bogatynia. Podstawową metodą badań były nasłuchy detektorowe na punktach i transektach. Nasłuchy 

prowadzono w czasie czterech godzin począwszy od zachodu słońca tzn. w czasie największej aktywności 

nietoperzy (Gaisler 1979,Rachwald 1992,Řehák 1995). Nagrania prowadzono w preferowanych przez nie-

toperze siedliskach (lasy, cieki i zbiorniki wodne oraz miejscowości) różnych częściach danego obszaru. 

Oprócz tego prowadzono inwentaryzację stanowisk letnich na cały badanym obszarze. Inwentaryzację 

prowadzono w czasie trzech kontroli dziennych. Kontrole polegały na prowadzeniu wywiadu z mieszkań-

cami wytypowanych obiektów i kontroli strychów budynków po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy. 

W przypadku braku zgody prowadzono wieczorne obserwacje wylatujących z obiektu nietoperzy. Spraw-

dzano również potencjalne kryjówki w dziuplach i szczelinach drzew i mostach. 

Tabela 227 Daty wizyt terenowych i warunki pogodowe 

Kontrole Warunki pogodowe 

Data Rodzaj Wiatr Zachmurzenie Widoczność Opady Temperatura 
11.05.2015 nasłuchy bezwietrznie małe dobra brak 15 – 11 °C 
21.06.2015 kontrole schronień bezwietrznie średnie dobra brak 20 – 15 °C 

21-22.06.2015 nasłuchy bezwietrznie średnie dobra brak 15 – 12 °C 
26.07.2015 kontrole schronień średni małe dobra brak 27 – 20 °C 

26-27.07.2015 nasłuchy bezwietrznie małe dobra brak 20 – 15 °C 
24.08.2015 kontrole schronień słaby średnie dobra brak 29 – 23 °C 

24-25.08.2015 nasłuchy słaby średnie dobra brak 23 – 20 °C 
07.09.2015 nasłuchy słaby średnie dobra brak 15 – 11 °C 
02.10.2015 nasłuchy  słaby średnie dobra brak 14 – 10 °C 

Źródło: opracowanie własne 

Sprzęt używany podczas badań: 

− Nasłuchy prowadzono za pomocą szerokopasmowego detektora Pettersson D500x. 
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Ssaki (z wyłączeniem nietoperzy) 

Badania składu gatunkowego ssaków prowadzone były na całym wyznaczonym obszarze.  Inwentaryzację 

wstępną prowadzono w okresie od początków marca do końca października 2015. Inwentaryzacja drob-

nych ssaków (gryzoni, ryjówek) odbywała się z wykorzystaniem naziemnych, drewnianych pułapek żywo-

łownych "skrzynkowych" (20 pułapek na każdej powierzchni) i pułapek ziemnych - "stożków" (6 sztuk na 

każdej powierzchni), rozmieszczonych na wybranych stanowiskach w obrębie planowanego przedsięwzię-

cia i jego bezpośrednim sąsiedztwie. Odłowy drobnych ssaków prowadzone były w okresach charaktery-

zujących się najwyższą łownością drobnych ssaków. Ze względu na wykazywaną niską łowność wykazaną 

w okresie późnowiosennym (10-15 maj), termin badań drobnych ssaków przesunięty został na sezon je-

sienny (25 sierpień - 05 wrzesień) zwykle charakteryzujący się wzrostem liczebności drobnych ssaków 

(efekt zasilenia populacji przez młodociane osobniki z późnowiosennego i letniego miotu). Odłowy prze-

prowadzano głównie w godzinach wieczornych i nocnych. Zgodnie z ogólnie przyjętą techniką odłowów 

przyżyciowych (Capture-Recapture method), pułapki kontrolowane były w odstępach 2-3 godzinnych 

a schwytane osobniki oznaczane do gatunku i wypuszczane w miejscu odłowienia (Gurnell i Flowerdew 

2006). Zastosowanie dwóch odrębnych typów pułapek związane jest z różnicami ich efektywności w od-

niesieniu do poszczególnych grup drobnych ssaków. Pułapki ziemne -"stożkowe" charakteryzujące się niż-

szą selektywnością, zalecane są w przypadku przedstawicieli ryjówkowatych i gatunków prowadzących 

wybitnie podziemny tryb życia (Pankakoski 1979), natomiast pułapki naziemne - "skrzynkowe" charakte-

ryzują się wyższą łownością przedstawicieli myszowatych i nornikowatych (Szaro i in. 1988, Gurnell i Flo-

werdew 2006). Dodatkowo podczas każdorazowej kontroli odnotowywano stwierdzenia martwych osob-

ników znajdowanych podczas prac terenowych (głównie ryjówek i gryzoni).  

Etap wiosennych prac ograniczony był głównie do tropień i wyszukiwania wszelkich śladów obecności ssa-

ków chronionych, zgodnie z przyjętymi technikami badań nieinwazyjnych, wykorzystywanych podczas in-

wentaryzacji średnich i dużych ssaków (Long i in. 2008, Jędrzejewski, Sidarowicz 2010). Ze względu 

na brak pokrywy śnieżnej w czasie trwania badań, tropienia prowadzone były głownie wzdłuż rzek i poto-

ków i piaszczystych dróg i ścieżek, gdzie możliwe było rejestrowanie tropów na piaszczystym i mulistym 

podłożu. W przypadku ssaków drapieżnych i bobrów metodyka opierała się na wyszukiwaniu śladów ich 

bytowania (tropów, odchodów, śladów żerowania) przy szczególnym uwzględnieniu metod badawczych 

opracowanych na potrzeby inwentaryzacji i monitoringu bobra i wydry (Romanowski i in. 2015, Zając 

i in. 2015).  

W sezonie zimowy 2018 roku przeprowadzono dodatkowe kontrole uzupełniające, nakierowane na detek-

cje śladów bytowania (tropienia na śniegu). W tym celu wyznaczone zostały 4 transekty liniowe wzdłuż 

których prowadzono poszukiwania: miejsc żerowania, znakowania moczem i odchodami oraz tropów pod-

czas odpowiedniej pogody, w trakcie 4 sesji terenowych. Transekty prowadzono co najmniej w 2-dniowym 

okresie bez intensywnych opadów deszczu i śniegu. 
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Rysunek 285. Transekty wzdłuż których prowadzono tropienia uzupełniające zimą 2018 r.  

 
Źródło: opracowanie własne, podkład: ortofotomapa z zasobów własnych 

Tabela 228 Daty wizyt terenowych i zakres prac: 

Terminy  Zakres prac terenowych 

11-12.03 Tropienia i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

19-20.04 Tropienia i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

10-15.05 
Tropienia i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

Wstępne odłowy drobnych ssaków 

25.08-05.09 
Odłowy drobnych ssaków 

Tropienia i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

18-19.10 Tropienia i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

17.02.2018 Tropienia zimowe i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

25.02.2018 Tropienia zimowe i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

02.03.2018 Tropienia zimowe i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

07.03.2018 Tropienia zimowe i wyszukiwanie śladów obecności ssaków 

Źródło: opracowanie własne 

Warunki pogodowe panujące w czasie trwania odłowów takie jak opady deszczu czy wiatr nie mają istot-

nego wpływu na uzyskiwana łowność, natomiast negatywny wpływ niskich (ujemnych) temperatur, mo-

gących obniżać liczebność schwytanych osobników i ich przeżywalność (Gurnell i Flowerdew 2006) został 

wyeliminowany poprzez dobór okresu prowadzenia badań. 
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Sprzęt używany podczas badań: 

− Odłowy prowadzono przy użyciu dwóch modeli pułapek: drewniane skrzynkowe pułapki żywo-

łowne "Dziekanówka", metalowe pułapki żywołowne ziemne typ "stożek"; 

− GPS Garmin. 

Formy ochrony przyrody 

Obszar opracowania obejmował powierzchnię 130 km² i dotyczył terenów Polski, Niemiec i Czech. Zakres 

inwentaryzacji po stronie Polskiej dotyczył obszaru gminy Bogatynia od granicy Państwa z Czechami 

i Niemcami sięgając do miejscowości Działoszyn i Wolanów. W trakcie prac wykorzystano dostępne mate-

riały i publikacje na temat form ochrony przyrody występujących w rejonie opracowania. W głównej mierze 

oparto się na studium literatury i aktów prawnych. 

22.9.2. Metody waloryzacji i oceny 

Ocenie poddano obszary chronione na terenie Polski, Republiki Czeskiej oraz Republiki Federalnej Nie-

miec, znajdujące się na terenie Niecki Żytawskiej oraz w potencjalnym zasięgu maksymalnego oddziały-

wania leja depresji generowanego przez przedsięwzięcie (bez uwzględnienia ekranu przeciwfiltracyjnego).  

Lista przedmiotów ochrony oraz granice obszarów pozyskane zostały z oficjalnych stron internetowych 

poświęconych Naturze 2000 na terenie Europy oraz landu Saksonia: 

− http://natura2000.eea.europa.eu/ 

− http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/natur-landscha-

ftsschutz_5659.html 

− http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8056.htm 

− http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php. 

W wytypowanych obszarach dokonano w roku 2010 wizji terenowej w miesiącach sierpień-wrzesień, w za-

kresie głównych przedmiotów ochrony, czyli siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt, dla 

oceny stanu ich zachowania na rok 2010. Ponownego screeningu nie prowadzono bezpośrednio, jednak 

w roku 2015, a następnie w 2017 sprawdzono zaktualizowane dokumentacje obszarów, które nie wykazały 

zmiany w stanie zachowania poszczególnych przedmiotów ochrony. 

W metodyce oceny stanu zachowania siedlisk wykorzystano następujące kategorie stanu zachowania sie-

dlisk przyrodniczych i stanu populacji: 

− FV – stan dobry; 

− U1 – stan niezadowalający; 

− U2 – stan zły; 

− XX – ocena niemożliwa wskutek braku dostatecznych danych naukowych. 

22.9.3. Metody prognozowania oddziaływania na obszary chronione 

W odniesieniu do zidentyfikowanych obszarów chronionych, występujących na terytoriach Polski, Czech 

i Niemiec wykonano ocenę według następującego schematu: 

− Identyfikacja oddziaływań – oparta na analizie charakteru przedsięwzięcia i określenie zasięgu 

przestrzennego oddziaływania; 
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− Identyfikacja potencjalnych kolizji oddziaływań z zasobami przyrodniczymi, wykonana przy uży-

ciu narzędzi GIS; 

− Ocena skutków potencjalnych kolizji dla danego obszaru chronionego. 

W odniesieniu do obszarów Natura 2000 ocenę wykonano według metody opracowanej w publikacji 

„Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne 

dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG. Komisja Europejska DG Śro-

dowisko. 2001”. 

Wytyczne metodyczne zakładają przeprowadzenia oceny w 4 etapach, a w każdym z nich przewidziane 

są kolejne kroki analizy (Rysunek 286): 

− Etap I Rozpoznanie 

− Etap II Ocena właściwa 

− Etap III Ocena rozwiązań alternatywnych 

− Etap IV Ocena środków kompensujących. 

W przypadku przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów 

ocenę zakończono na etapie pierwszym, kiedy to wykluczono prawdopodobieństwo wystąpienia znaczą-

cego negatywnego oddziaływania na przyrodnicze obszary i obiekty chronione. Podsumowanie analiz wy-

konanych w ramach tego etapu zamieszczono w macierzach rozpoznania w Rozdziałach: 13.10.2, 13.11.2 

i 13.12.1.  
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Rysunek 286. Diagram oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 

 
Źródło: opracowanie własne własne na podstawie Ocena planów i przedsięwzięć …, 2001 
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22.10. Metody prognozowania oddziaływania na dobra materialne i zabytki 

22.10.1. Metody prognozowania oddziaływania na dobra materialne 

W celu przeprowadzenia oceny oddziaływania kontynuacji eksploatacji węgla na dobra materialne doko-

nano identyfikacji źródeł oddziaływań i określono ich zasięg przestrzenny. 

Zidentyfikowane bezpośrednie źródło oddziaływań to zajęcie terenu i usunięcie obiektów budowlanych, 

których zasięg oddziaływania został opisany poprzez granicę przedsięwzięcia o przebiegu różnym dla wa-

riantów 1 i 2 oraz wariantu 3. Granica ta opisana w pliku .shp została zestawiona z danymi lokalizacyjnymi 

budynków pozyskanymi z bazy danych obiektów topograficznych BDOT zaktualizowanymi przez KWB 

Turów pod kątem aktualnego stanu pozyskanych nieruchomości. 

Jako oddziaływanie pośrednie zidentyfikowano ryzyko uszkodzenia budynków pozostających w otoczeniu 

Kopalni na skutek osiadania i wzniosów powierzchni terenu. Zasięg pionowych przemieszczeń po-

wierzchni terenu został obliczony w modelu deformacji powierzchni terenu, którego założenia zostały opi-

sane w Rozdziale 22.4.2. Wygenerowane w modelu izolinie posłużyły do oszacowania zagrożenia dla bu-

dynków negatywnym oddziaływaniem deformacji powierzchni terenu. Przyjęto, że: 

− w obszarze w zasięgu przemieszczeń o wartościach 0 – 5 mm (przemieszczenia pomijalnie małe) 

brak zagrożeń dla obiektów budowlanych; 

− w obszarze w zasięgu przemieszczeń > 5 mm istnieje zagrożenie dla obiektów budowlanych, które 

jest wypadkową wielkości przemieszczeń, kształtu i stanu technicznego budynków. 

Oszacowanie lokalizacji i ilości budynków zagrożonych zostało uwzględnione w modelu deformacji terenu. 

Rysunek 287. Wybrane wizualizacje osiadania sumarycznego 

Źródło: opracowanie własne 

22.10.2. Metody identyfikacji zabytków i prognozowania oddziaływania 

Identyfikacja obiektów zabytkowych 

Przyjęto następującą kategoryzacje obiektów zabytkowych (zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami): 

− układ ruralistyczny / urbanistyczny – przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, zawierające ze-

społy budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie hi-

storycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg; 
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− zabytek nieruchomy – nieruchomość, jej części lub zespół, będący dziełem człowieka lub związany 

z jego działalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży 

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

− zabytek ruchomy – rzecz ruchoma, jej część lub zespół, będący dziełem człowieka lub związany z jego 

działalnością i stanowiący świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, którego zachowanie leży w in-

teresie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową; 

− zabytek archeologiczny – zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących 

się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem. 

Zabytki ruchome nie zostały w niniejszym opracowaniu osobno zewidencjonowane i poddane analizie 

z następujących powodów: 

− na obszarze planowanego wyrobiska, wg wariantu 1 i 2. – zabytki ruchome objęte ochroną prawną 

nie występują; 

− w strefie oddziaływań pośrednich wyrobiska, wg wariantu 3. – zabytki ruchome (np. wyposażenie 

obiektów sakralnych) nie są w żadnym stopniu zagrożone; 

− z uwagi na ich „mobilny” charakter, po stronie właściciela pozostaje obowiązek ich zabezpieczenia 

lub translokowania w inne bezpieczne miejsca; unika się publikowania spisów zabytków rucho-

mych z uwagi na ich bezpieczeństwo. 

Wykaz źródeł wykorzystanych w ramach identyfikacji  

Podstawę źródłową w identyfikowaniu elementów zabytkowych – układów ruralistycznych, zabytków ru-

chomych i nieruchomych, stanowisk archeologicznych, historycznych budowli nie objętych prawną 

ochroną – stanowiły następujące przekazy i bazy danych: 

− Zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu Miasta 

i Gminy Bogatynia prowadzonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia (data wykonania 

ewidencji: listopad 2006) udostępniony na stronie: http://gzmkbogatynia.pl/ewidencja-zabyt-

kow.html; 

− Karty adresowe zabytków nieruchomych Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu wsi Opolno-Zdrój, 

Kopaczów, Sieniawka (data wykonania ewidencji: kwiecień 2012) udostępnionych przez Urząd 

Miasta i Gminy Bogatynia. Uaktualnione karty obejmowały zabytki istniejące, nieistniejące i wy-

kreślone w ostatnich latach z GEZ; 

− Karty ewidencyjne stanowisk archeologiczne – w zasobach Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Za-

bytków delegatury w Jeleniej Górze; 

− Portal mapowy Geoportal2: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/ (zwłaszcza warstwy: Ortofoto-

mapa, Dane o charakterze katastralnym); 

− system informacji przestrzennej powiatu zgorzeleckiego: http//zgorzelecki.e-mapa.net; 
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− System informacji przestrzennej gminy i miasta Bogatynia: http://bogatynia.e-mapa.net/; 

− akty prawa miejscowego i program opieki nad zabytkami opublikowane jako uchwały Miasta 

i Gminy Bogatynia: 

o Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

i Gminy Bogatynia. Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/459/17 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 

29 marca 2017 r., Bogatynia 2017, maszynopis; 

o Gminny program opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Bogatynia na lata 2008-2011, Boga-

tynia: 2008, maszynopis; 

− internetowy katalog zbiorów graficznych Herder-Institut w Marburgu: https://www.herder-insti-

tut.de/servicebereiche/bildarchiv.html; 

− portal internetowy: http://dolny-slask.org.pl (skany map, grafik, pocztówek sprzed 1945 i fotografii 

współczesnych). 

− portal internetowy fotopolska: http://fotopolska.eu (jw.). 

− mapy topograficzne sekcyjne Królestwa Saksonii pt. Meilenblätter von Sachsen, w skali 1:12000, 

rękopiśmienne, z trzech kolekcji 

o berlińskiej (Berliner Exemplar), 1805 r.: ark. 363, 366, 367; 

o drezdeńskiej (Berliner Exemplar), 1805 r.: ark. 435, 441, 444, 436, 442, 445, 437, 443, 438; 

o freiburskiej (Freiberger Exemplar), 1876 r.: ark. 382, 388, 391, 383, 389, 392, 384, 390, 385; 

w zbiorach Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, wersja zdigi-

talizowana w: http://www.deutschefotothek.de/...  

− skorowidze map w: 

o http://deutschefotothek.de/cms/kartenforum-sachsen-meilenblaetter-berlin.xml 

o http://deutschefotothek.de/cms/kartenforum-sachsen-meilenblaetter-freiberg.xml 

o http://deutschefotothek.de/cms/kartenforum-sachsen-meilenblaetter-dresden.xml 

− mapy topograficzne Niemiec, z serii Messtischblätter, w skali 1:25 000, drukowane, edycje z lat 

między 1906 a 1938, arkusze 

o nr 5154 Zittau Süd 

o nr 5155 Oberullersdorf und Markersdirf (Kopaczów i Markocice) 

− wersje zdigitalizowane dostępne m.in. w: 

o http://mapy.amzp.pl/tk25.cgi?41,60,50,73 (skorowidz arkuszy) 

o http://igrek.amzp.pl/mapindex.php?cat=TK25&listtype=standard&listsort=sortoption1 

(skorowidz arkuszy) 

o http://deutschefotothek.de/cms/kartenforum-sachsen-messtischblaetter.xml (skorowidz 

arkuszy) 

Zasada opisu obiektów zabytkowych 

Ewidencja obiektów zabytkowych oraz wykaz obiektów położonych w strefie oddziaływań pośrednich 

(Rozdział 14) zostały oparte na następującym kwestionariuszu: 
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Tabela 229. Przykładowy kwestionariusz ewidencji obiektów. 

Miejscowość Obiekt Adres Nr Rodzaj obiektu 
Nr wpisu do rejestru za-

bytków i data 

Bogatynia dom mieszkalny 1 Maja 1 dom mieszkalny 
A/5880 

2013.07.10 

Bogatynia dom mieszkalny 1 Maja 2 dom mieszkalny  

Źródło: opracowanie własne 

Opis obiektów zabytkowych położonych na obszarze planowanego wyrobiska (oddziaływanie bezpośred-

nie) według analizowanych wariantów 1, 2 i 3 został przeprowadzony w kwestionariuszach odrębnych dla 

różnych kategorii zabytków:  

− dla układu ruralistycznego, 

− dla zabytków nieruchomych, 

− dla zabytków archeologicznych (dalej: stanowisk archeologicznych). 

Szczegółowe karty dokumentacji zabytku wykonywane dla obiektów usuwanych w rejonie Opolna, za-

mieszczone są w załączniku 4 i obejmują następujące informacje: 

1. Charakterystyka zabytków nieruchomych (będących budowlami) obejmuje: 

− typ obiektu (historyczna i współczesna funkcja budowli, z uwzględnieniem historycznej nazwy) 

− dane nt. lokalizacji (adres, numer działki ewidencyjnej) 

− zwięzły opis budowli (w odniesieniu do podstawowych bądź charakterystycznych cech bryły, 

planu zabudowy, materiału, elewacji, elementów wystroju architektonicznego) 

− datowanie budowli (w oparciu o dane urzędowe lub autorską interpretację cech architektury) 

− dane nt. obowiązujących form ochrony zabytku bądź braku ochrony prawnej 

− uwagi i zalecenia konserwatorskie zawarte w karcie adresowej Gminnej Ewidencji Zabytków 

− dokumentację fotograficzną (niezbędną m.in. dla przejrzystego komunikowania zaleceń konser-

watorskich). 

2. Charakterystyka stanowisk archeologicznych opiera się głownie na danych z wykazów urzędowych 

i obejmuje  

− nr stanowiska w miejscowości 

− numer obszaru Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP) 

− numer stanowiska na obszarze AZP 

− chronologię stanowiska 

− uwagi dotyczące stanowiska: formy ochrony i autorski komentarz (oprac. A Kwaśniewski). 

3. Charakterystyka układów ruralistycznych obejmuje: 

− autorską charakterystykę opisową układu przestrzennego wsi (lub zachowanych reliktów układu) 

− dane z Karty adresowej Gminnej Ewidencji Zabytków: 

o obiekt 

o datowanie 

o informacje o ochronie 

o rodzaje zagrożeń 

o stan zachowania 
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o data wykonania ewidencji 

o uwagi. 

Zasada analizy obiektów zabytkowych 

Analiza zasobów zabytkowych została oparta na metodzie stosowanej przez autorów opracowania w od-

niesieniu do terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską (Kwaśniewski A., Mycak O., Dworni-

czak Ł. 2012). Stosowana metoda zakłada dokumentację zasobów w skali krajobrazowej, urbanistycz-

nej/ruralistycznej i architektonicznej, opartej na dedukcyjnym procesie rozumowania analitycznego. Istotą 

metody jest podział analizy na 3 etapy: 

− zasób – wykaz obiektów poddanych analizie, wraz z podstawową charakterystyką; 

−  waloryzacja – ocena wartości wg zobiektywizowanych kryteriów, na podstawie ustaleń faktogra-

ficznych; 

− wnioski – określenie konieczności, zasadności, możliwości postępowania z analizowanymi obiek-

tami, w oparciu o przyjęte oceny. 

Oceny wartości formułowane na etapie waloryzacji mają charakter opisowy i odnoszą się do trzech zasad-

niczych składowych wartości zabytkowej: historycznej, naukowej i artystycznej. 

Przyjęto, że obiekt może być wartościowy lub cenny jako 

− element historycznego układu ruralistycznego lub zespołu zabudowy; 

− realizacja reprezentatywna dla obiektów danego typu lub jednostkowa (z uwagi na historyczną 

funkcję, formę, rangę w historycznym układzie kompozycyjno-krajobrazowym); 

− kreacja artystyczna wyróżniająca się w skali lokalnej, regionalnej, ponadregionalnej. 

Metodyka prognozowania oddziaływania na zabytki 

Obszar jednostek osadniczych pozostających w strefie planowanego oddziaływania bezpośredniego i po-

średniego Kopalni został objęty analizą w celu zewidencjonowania obiektów zabytkowych, która została 

wykonana w oparciu o dane urzędowe publikowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków). Analizą 

zostały objęte obszary miejscowości:  

− na terytorium Polski – Bogatynia, Opolno-Zdrój, Rybarzowice (relikt historycznych terenów agrar-

nych), Białopole, Kopaczów, Sieniawka, Porajów; 

− na terytorium Republiki Czeskiej – Uhelná (jednostka administracyjna Hrádek nad Nisou); 

− na terytorium Republiki Federalnej Niemiec – Draussendorf (jednostka administracyjna Zittau). 

Strefa bezpośrednich oddziaływań została definiowana jako obszar w granicach planowanego wyrobiska 

według wszystkich trzech wariantów, gdzie należy się spodziewać zajęcia terenu i usunięcia budynków. 

Dla tej strefy została przeprowadzona analiza wartości zabytkowych, oparta na uszczegółowionej ewiden-

cji obiektów o wartości zabytkowej (niezależnie od formy ochrony) i ocenie wartości zabytkowych, służąca 

sformułowaniu wniosków dotyczących konieczności, zasadności i możliwości postępowania z budowlami 

bądź ich elementami. W granicach tego obszaru znalazły się fragmenty osad: Opolno-Zdrój, Białopole, 

Rybarzowice (relikt historycznych terenów agrarnych). 
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Strefa pośrednich oddziaływań została wyznaczona jako obszar w zasięgu prognozowanych deformacji 

powierzchni terenu. W tej strefie została sporządzona zaktualizowana ewidencja obiektów zabytkowych 

(w oparciu o dane urzędowe) dla fragmentów miejscowości:  

− na terytorium Polski – Opolno-Zdrój, Sieniawka, Porajów; 

− na terytorium Republiki Czeskiej – Uhelná. 

22.11. Metody prognozowania oddziaływania na krajobraz 

22.11.1. Metodologia badań krajobrazu 

Metodologia badań krajobrazu stosowana przez autorów jest pokrewna tzw. metodzie jednostek archi-

tektoniczno-krajobrazowych Janusza Bogdanowskiego, opisanej w wielu publikacjach. Punktem wyjścia 

jest ustalenie obszaru i zakresu merytorycznego badań mając na uwadze ich cel, czyli ocenę oddziaływania 

na środowisko planowanego przedsięwzięcia.  

Badania prowadzone są w przyjętych granicach opracowania, ale z uwzględnieniem szerszego bądź węż-

szego otoczenia, której zasięg musi być każdorazowo ustalany indywidualnie – adekwatnie do wielkości 

strefy współczesnych powiązań funkcjonalnych, przyrodniczych, kompozycyjno-krajobrazowych bądź po-

wiązań dawnych (dostrzeżonych podczas kwerendy źródeł historycznych). 

Przedmiotem badań są zarówno elementy środowiska, jak też struktury (zespoły komponentów powiąza-

nych ze sobą, stanowiących funkcjonalną bądź kompozycyjną całość), przy czym kryterium „element / 

struktura” jest pochodną skali opracowania (np. w badaniach w skali regionu wieś jest elementem, w skali 

gminy – strukturą, w skali sołectwa – strukturą, zarazem obszarem opracowania). 

Badania obejmują dwa etapy: 

− etap studiów i inwentaryzacji tj. gromadzenia danych, 

− etap analiz tj. przetwarzania danych – w przypadku niniejszego opracowania etap analiz obejmuje 

w szczególności opis zasobów (krajobrazów) oraz ocenę oddziaływania kontynuacji eksploatacji. 

Studia i inwentaryzacje oraz analizy środowiska prowadzone są z uwzględnieniem następujących czterech 

aspektów: 

− układ funkcjonalno-przestrzenny – czyli elementy i struktury, zarówno istniejące jak też plano-

wane (zapisane w aktach prawa miejscowego, wyartykułowane w programie inwestorskim, wyra-

żone przez przyszłych użytkowników), związane z funkcjami terenów, ich rozplanowaniem i zago-

spodarowaniem; także powiązania funkcjonalne i komunikacyjne wewnątrz obszaru opracowa-

nia, relacje z otoczeniem itd.; ponadto istotne uwarunkowania prawno-własnościowe oraz ekono-

miczno-techniczne 

− środowisko przyrodnicze – czyli elementy i struktury pochodzenia naturalnego bądź antropoge-

nicznego (ale zdominowanego przez tworzywo przyrodnicze), ponadto uwarunkowania fizjogra-

ficzne (determinujące możliwości przyszłych działań inwestycyjnych), czynniki pogarszające ja-

kość środowiska przyrodniczego oraz zastane bądź planowane formy ochrony przyrody; 
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− środowisko kulturowe – czyli zachowane i niezachowane elementy i struktury związane z historią 

miejsca, ukształtowane w procesie przemian historycznych, mające postać materialną bądź nie-

materialną (rozpatrywane pod kątem funkcji użytkowych i poza użytkowych z perspektywy ludzi 

minionej epoki); także formy ochrony prawnej dziedzictwa kulturowego; 

− układ kompozycyjno-krajobrazowy – czyli elementy i struktury (istniejące, niezachowane bądź 

planowane) związane z kształtem przestrzeni i relacjami przestrzennymi (widokowymi, plani-

stycznymi), mające pochodzenie antropogeniczne (zakomponowane bądź kształtowane z pobu-

dek utylitarnych), uformowane siłami przyrody i postrzegane przez użytkowników jako wartość 

(estetyczna bądź semantyczna) albo będące niematerialną wartością w krajobrazie (związane 

z postrzeganiem danego miejsca przez człowieka, emocjami, refleksjami i skojarzeniami, które 

temu towarzyszą, odczuciami estetycznymi). 

W tak zdefiniowanych ramach można pomieścić wszystkie zjawiska zachodzące w środowisku. 

W niniejszym opracowaniu skoncentrowano się na opisie zasobów krajobrazów kulturowych oraz ocenie 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na wydzielone krajobrazy.  

22.11.2. Metoda delimitacji krajobrazów 

Pierwsze badania poprzedzające delimitację krajobrazu prowadzono w kierunku wydzielenia krajobrazów 

zgodnie z metodą delimitacji jednostek architektoniczno-krajobrazowych (JARK) autorstwa Janusza Bog-

danowskiego, gdyż ujmuje ona kompleksowo komponenty związane z ukształtowaniem, pokryciem i hi-

storią terenu oraz pozwala charakteryzować zasoby antropogeniczne w ujęciu stosowanym w naukach hi-

storycznych (np. historii sztuki, historii architektury i urbanistyki) – pod kątem metryki, genezy, funkcji 

obiektów i obszarów. Wstępne cele badawcze zakładały wyznaczenie jednolitych pod względem fizjono-

micznym jednostek przestrzennych: 

− ukształtowania terenu, 

− pokrycia terenu, 

− historycznych.  

Niemniej w toku badań uznano, że tak szczegółowy podział nie będzie optymalnym dla badań realizowa-

nych w skali tak dużego przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz niepotrzebnie utrudni proces oceny wpływu 

na krajobraz poprzez wydzielenie dużej liczby niewielkich jednostek. 

Z uwagi na antropogeniczną genezę krajobrazu w obszarze opracowania (krajobrazy pokopalniane i osad-

nicze) za stosowne uznano wydzielenie jednorodnych jednostek przestrzennych z uwagi na obecny stan 

użytkowania przestrzeni – mając jednocześnie na uwadze pozostałe kryteria historyczne i topograficzno-

przyrodnicze.  

22.11.3. Metoda opisu krajobrazów 

Inwentaryzację krajobrazów wykonano za pomocą osobnych kart dla poszczególnych jednostek krajobra-

zowych. Wykonano je dla jednostek krajobrazowych, które w całości lub w części znajdują się w obszarze 

analiz krajobrazowych. 

Karty te zawierają: 

1. Informacje podstawowe o jednostce krajobrazowej: 
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• lokalizacja administracyjna; 

• dane nt. regionalizacji fizyczno-geograficznej na podstawie Kondrackiego (2002); 

• region historyczno-kulturowy; 

2. Informacje nt. użytkowania terenu na obszarze jednostki krajobrazowej, w tym: 

• wizualny opis obszaru; 

• wykaz form użytkowania ze wskazaniem dominujących i uzupełniających form; 

3. Informacje nt. zasobów środowiska przyrodniczego, w tym: 

• dominujące formy reliefu; 

• formy ukształtowania terenu; 

• siedlisko potencjalne; 

• siedliska rzeczywiste – siedliska chronione; 

• fauna chroniona; 

• flora chroniona; 

• formy ochrony przyrody. 

4. Informacje nt. zasobów środowiska kulturowego, w tym: 

• rozplanowanie terenu zabudowy (parcelacja, układ zabudowy, typ zabudowy); 

• rozplanowanie terenów agrarnych (typ rozłogu); 

• sieć drożna; 

• elementy topografii (obszary i obiekty). 

5. Informacje nt. zasobów układu kompozycyjno-krajobrazowego, w tym: 

• cechy formalne; 

• wybrane struktury / elementy komponowane; 

• punkty, ciągi, otwarcia, powiązania widokowe; 

• dominanty, subdominanty, akcenty; 

• charakterystyka krajobrazu (wyznaczniki i wyróżniki krajobrazu). 

Następnie na potrzeby dokonania oceny oddziaływania na krajobraz zagregowano te informacje odpo-

wiednio do skali planowanego przedsięwzięcia i charakteru krajobrazu, na który może mieć ono wpływ. 

22.11.4. Metoda opisu widoków 

Na potrzeby omówienia oddziaływania planowanej inwestycji na widoki, wskazano 40 potencjalnych 

punktów widokowych oraz 10 ciągów widokowych głównych dróg publicznych w promieniu 15 km 

od środka obecnego wyrobiska. Obiekty te zlokalizowane są głównie na terenie Federalnej Republiki Nie-

miec oraz Republiki Czeskiej. Zweryfikowano widoczność planowanej inwestycji z tych miejsc poprzez roz-

poznanie: 

− dokumentacji fotograficznej dostępnej w Internecie, 

− obrazów / widoków udostępnianych w ramach systemu Google Street View, 

− dokumentacji wideo publikowanych w Internecie 

oraz wykonanie własnych badań terenowych wraz z dokumentacją fotograficzną z wybranych punktów 

i ciągów widokowych. 
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W dokumentacji przedstawiono 16 wybranych punktów widokowych oraz 8 ciągów widokowych, z których 

rozpościerają się najważniejsze widoki w kierunku KWB Turów. Pozostałe punkty pominięto w analizie 

z uwagi na: 

− brak wyraźnych powiązań widokowych z badanym obszarem - powiązania widokowe są przesło-

nięte przez inne formy pokrycia terenu (wzniesienia, zabudowa lub zadrzewienia), 

− brak zagospodarowania umożliwiającego swobodny dostęp i percepcję krajobrazu – miejsca te nie 

posiadają urządzonych punktów widokowych (np. grunty orne na szczytach wzniesień lub zale-

sione wzniesienia). 

22.11.5. Metoda oceny oddziaływania na krajobraz 

Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięć na krajobraz została opracowana w postaci oceny punk-

towej w siedmiostopniowej skali przedstawiającej rodzaj i nasilenie oddziaływania oraz w postaci oceny 

opisowej. 

Ocena punktowa odnosi się do całych obszarów jednostek krajobrazowych, które zidentyfikowano na pod-

stawie opisanej powyżej metody delimitacji i obejmuje stopień nasilenia przewidywanego oddziaływania 

od bardzo korzystnego (+3) poprzez brak wpływu (0) do bardzo nie korzystnego (-3). Ogólny opis oddzia-

ływania zawiera identyfikację przewidywanego sposobu oddziaływania przedsięwzięcia na krajobraz w po-

szczególnych stopniach jego nasilenia w odniesieniu do sytuacji obecnej. 

Tabela 230. Rodzaj i nasilenie oraz ogólny opis oddziaływania na krajobraz 

Rodzaj i nasilenie oddziaływania Ogólny opis oddziaływania  

+3 Oddziaływanie bardzo korzystne 

Oddziaływanie znacząco poprawiające stan większości komponentów 
krajobrazu: przyrodniczych (poprawa bioróżnorodności), kulturowych 
oraz aspektów funkcjonalnych i kompozycyjnych; uwydatnia cechy cha-
rakterystyczne lub wyróżniki krajobrazu. 

+2 Oddziaływanie korzystne Oddziaływanie częściowo poprawiające stan komponentów krajobrazu. 

+1 
Oddziaływanie minimalnie ko-
rzystne 

Oddziaływanie nieznacznie lub epizodycznie poprawiające stan kompo-
nentów krajobrazu.  

0 Brak wpływu 
Brak oddziaływania, oddziaływanie nie zmieniające charakteru krajo-
brazu lub brak zmian istniejącego oddziaływania 

-1 
Oddziaływanie minimalnie nieko-
rzystne 

Oddziaływanie nieznacznie negatywne o nieznacznym lub krótkotrwa-
łym wpływie na stan komponentów krajobrazu. 

-2 Oddziaływanie niekorzystne 
Oddziaływanie wyraźnie negatywne o znacznym lub długotrwałym 
wpływie na stan komponentów krajobrazu. 

-3 Oddziaływanie bardzo niekorzystne 
Oddziaływanie silnie degradujące ogół czynników krajobrazowych, 
trwale i całkowicie go przekształcające lub likwidujące obecne zasoby 
krajobrazu. 

Źródło: opracowanie własne 

Wartość oddziaływania przedmiotowej inwestycji na krajobraz analizowano dla wszystkich wydzielonych 

jednostek. 

Ocenę opisową wykonano wyłącznie dla jednostek krajobrazowych, dla których wykazano jakiekolwiek 

oddziaływanie inwestycji. Ocena opisowa oddziaływania, analogicznie  do inwentaryzacji krajobrazów, od-

nosi się do czterech grup czynników: 

− struktura użytkowania terenu; 

− zasoby środowiska przyrodniczego; 

− zasoby środowiska kulturowego; 
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− zasoby układu kompozycyjno-krajobrazowego. 

22.11.6. Metoda oceny oddziaływania na widoki  

Badanie oddziaływania na widoki z wybranych punktów i ciągów widokowych wykonano w trzech krokach: 

1. Opis ocenianych punktów i ciągów widokowych. 

2. Opis oddziaływania na widoki na etapie rozszerzenia eksploatacji (dla widoków ze strony Pol-

ski, Niemiec i Czech). 

3. Opis i ocena oddziaływania na widoki etapu rekultywacji (dla widoków ze strony Polski, Nie-

miec i Czech). 

Kryteria oceny oddziaływania na widoki podczas kontynuacji eksploatacji opisano w tabeli poniżej.  

Tabela 231. Rodzaj i nasilenie oraz ogólny opis oddziaływania na widoki 

Rodzaj i nasilenie oddziaływania Ogólny opis oddziaływania  

+3 Oddziaływanie bardzo korzystne 
Oddziaływanie znacząco poprawiające stan widoku w szerokim ką-
cie widzenia, powiązane z kształtowaniem nowej kompozycji krajo-
brazowej. 

+2 Oddziaływanie korzystne 
Oddziaływanie częściowo poprawiające stan widoku w umiarkowa-
nym kącie widzenia, powiązane z pozytywnym oddziaływaniem na 
ważniejsze komponenty postrzeganego krajobrazu. 

+1 Oddziaływanie minimalnie korzystne 
Oddziaływanie minimalnie poprawiające stan widoku w bardzo wą-
skim kącie widzenia, powiązane z minimalnym kształtowaniem 
komponentów postrzeganego krajobrazu. 

0 Brak oddziaływania Brak oddziaływania. 

-1 Oddziaływanie minimalnie niekorzystne 
Oddziaływanie minimalnie degradujące stan widoku w bardzo wą-
skim kącie widzenia, powiązane z nieznacznym zubożeniem kompo-
nentów postrzeganego krajobrazu. 

-2 Oddziaływanie niekorzystne 
Oddziaływanie częściowo degradujące stan widoku w umiarkowa-
nym kącie widzenia, powiązane z wyraźnym zubożeniem kompo-
nentów postrzeganego krajobrazu. 

-3 Oddziaływanie bardzo niekorzystne 
Oddziaływanie znacząco degradujące stan widoku w szerokim kącie 
widzenia, powiązane z bardzo wyraźnym zubożeniem komponen-
tów postrzeganego krajobrazu. 

Źródło: opracowanie własne 

22.12. Metody prognozowania oddziaływania na ludzi 

Do najważniejszych źródeł potencjalnego wpływu na ludzi, jakie są związane z kontynuacją eksploatacji 

złoża Turów należą: 

− zajęcie nowych terenów (rolniczych, mieszkalnych); 

− likwidacja obiektów użyteczności publicznej w Opolnie-Zdroju (szkoła, przedszkole, ośrodek zdro-

wia, biblioteka); 

− uszkodzenia budynków wskutek przemieszczeń gruntów (osiadania, wzniosów); 

− emisje z Kopalni, czyli zanieczyszczenia powietrza, hałas, emisje do wód, światło; 

− odwadnianie wgłębne; 

− zmiany krajobrazu i widoków. 

Zagadnienia metod oceny wpływu na dobra materialne zostały opisane w Rozdziale 22.10. 
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Zagadnienia metod oceny wpływu emisji z Kopalni na stan środowiska w odniesieniu do norm określonych 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi został opisany w kolejnych rozdziałach: w Rozdziale 22.7 – dotyczą-

cym zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, w Rozdziale 22.8 – dotyczącym emisji 

hałasu, w Rozdziale 22.5 – dotyczącym wpływu na stan jakości wód. 

Metod oceny skutków stosowania odwadniania wgłębnego, w tym w kontekście oddziaływania na po-

ziomy stanowiące źródło wody pitnej dla regionu zostały omówione w Rozdziale 22.2 i 22.3. 

Metody badań walorów krajobrazowych i wpływu na krajobraz i widoki zostały zamieszczone w Roz-

dziale 22.11. 

23. TRUDNOŚCI I NIEDOSTATKI WIEDZY 

23.1. Zagadnienia ogólne 

− Planowane przedsięwzięcie jest kontynuacją działalności istniejącego przedsięwzięcia o znacz-

nym zasięgu oddziaływań, które funkcjonuje od kilku stuleci, a od kilku dziesięcioleci oddziałuje 

na środowisko życia ludzi na dużą skalę. Z powodu bardzo silnych modyfikacji środowiska jakie 

istniejąca Kopalnia już spowodowała problematyczne staje się wyraźne i jednoznaczne wyodręb-

nienie oddziaływań, które powodować będzie kontynuacja eksploatacji. 

− Pewną trudność stanowi niepewność co do kierunków rozwoju obszarów zurbanizowanych w oto-

czeniu Kopalni, które mogłyby znaleźć się w zasięgu oddziaływania lub mogłyby powodować ku-

mulację oddziaływań w przyszłości. Związana jest ona m.in. z brakiem strategii lokalnych i regio-

nalnych dotyczących przygotowań do transformacji tych terenów po zakończeniu działalności 

kompleksu energetycznego Turów.  

− Zamierzenia dotyczące planowanej wielkości wydobycia są obarczone niepewnością, gdyż wiel-

kość wydobycia jest kształtowana przez popyt i opiera się na założeniach uwzględniających aktu-

alne uwarunkowania i obecną politykę w zakresie dywersyfikacji źródeł energii. Uwarunkowania 

te mogą ulec radykalnej zmianie, co w perspektywie kilku, a tym bardziej ponad 20 lat, może istot-

nie wpłynąć na plany wielkości wydobycia i przyszłość Kopalni. Z tego względu postęp robót wy-

dobywczych w analizowanym horyzoncie czasowym może być szybszy lub wolniejszy niż założe-

nia przyjęte w niniejszym opracowaniu. To zaś może skutkować innymi horyzontami czaso-

wymi  oddziaływań na wybrane komponenty środowiska niż to wynika z przeprowadzonych mo-

delowań i analiz. Niepewność ta odnosi się w szczególności do oddziaływania na klimat aku-

styczny, jakość powietrza oraz wody podziemne. Stąd też szczególnie istotne jest prowadzenie 

zaplanowanego w niniejszym raporcie ooś monitoringu wpływu planowanych działań wydobyw-

czych na kluczowe komponenty środowiska i podejmowania decyzji dotyczących środków i dzia-

łań minimalizujących na bieżąco – wyprzedzająco do możliwych znaczących oddziaływań. Pozwoli 

to na ograniczenie oddziaływania Kopalni  wraz z rzeczywistym postępem wydobycia. 
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23.2. Trudności związane z prognozowaniem deformacji powierzchni ziemi 

− Na dokładność uzyskanej prognozy pionowych przemieszczeń powierzchni terenu największy 

wpływ ma stopień rozpoznania właściwości gruntów występujących w przekrojach obliczenio-

wych, poprawność przyjęcia do modelu wartości parametrów odkształcalności i wytrzymałości, 

właściwości reologiczne i filtracyjne gruntów, których stan znajomości – szczególnie dla niżej za-

legających utworów – jest zdecydowanie niewystarczający. 

− Występuje szereg zjawisk powodujących osiadania, dla których brak jest metod lub możliwości 

prognozowania, np. sufozja mechaniczna, upłynnienie gruntów luźnych, procesy związane z dzia-

łaniem infiltrującym wód opadowych w strefie odwodnionej czy sufozja chemiczna. 

23.3. Trudności związane z prognozowaniem rozwoju leja depresji 

− Ze względu na złożoność warunków hydrogeologicznych złoża Turów trudność stanowiło przypo-

rządkowanie do odpowiednich poziomów wodonośnych poszczególnych rurek piezometrycznych 

w otworach obserwacyjnych, co jest istotne dla właściwej interpretacji pomiarów zwierciadła 

wody w piezometrach. 

− Piezometry obserwujące międzywęglowy i podwęglowy poziom wodonośny zaczęły być wykony-

wane na szerszą skalę dopiero w latach 90-tych XX wieku. Nadal występuje niedobór otworów ob-

serwujących poziom podwęglowy oraz piętro trzeciorzędowo-paleozoiczne na południowym 

przedpolu Kopalni, szczególnie w rejonie bezpośrednio przyległym do krawędzi odkrywki. 

− Na terenie Czech brak jest piezometrów mogących udokumentować istniejący stan warunków hy-

drodynamicznych poziomu czwartorzędowego w obszarze pomiędzy potokiem Lubota a Nysą Łu-

życką. Dlatego też przedstawione tam hydroizohipsy narysowane są linią przerywaną. Jedynie 

w otoczeniu ujęcia Uhelná znajduje się wystarczająca liczba piezometrów, na podstawie których 

można udokumentować zwierciadło wód podziemnych w rejonie ujęcia.  

− Cały ten obszar znajduje się w leju depresji. Wszystko wskazuje na to, że jest on wypadkową od-

działywania odwodnienia kopalni Turów i Ujęcia. Wzajemne proporcje tego oddziaływania nie 

są możliwe do ustalenia na podstawie istniejących pomiarów zwierciadła wody. Warunki do tego 

stworzy hydrogeologiczny model numeryczny Niecki Żytawskiej stworzony w ramach niniejszego 

opracowania. 

− Na obszarze Czech brak jest piezometrów dokumentujących stan hydrodynamiczny poziomu nad-

kładowego górnego.  
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24. PODSUMOWANIE 

24.1. Analiza porównawcza wariantów 

W niniejszym rozdziale dokonano porównania rozpatrywanych trzech wariantów przedsięwzięcia pod ką-

tem oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska. W zestawieniu uwzględniono również 

środki minimalizujące negatywny wpływ, jeśli charakter i znaczenie oddziaływania wymagało ich zapro-

jektowania. 

Każdy z analizowanych wariantów oddziałuje na wszystkie komponenty środowiska. Stopień tego oddzia-

ływania, w zależności od wariantu nieznacznie się różni, co stanowi podstawę do wskazania takiego wa-

riantu planowanego przedsięwzięcia, który będzie najkorzystniejszy dla środowiska jako całości.  

Na takim samym poziomie dla wszystkich z nich zostało określone oddziaływanie w przypadku: 

− emisji do powietrza � ze względu na dotrzymywanie wartości dopuszczalnych w granicach wy-

robiska.  

Zgodnie z przeprowadzonym modelowaniem występowanie przekroczeń w stężeniach analizo-

wanych substancji prognozowane jest jedynie dla 2018 r., dla terenów na północny wschód do ob-

szaru przedsięwzięcia i dotyczy stężeń średniodobowych P10. W rejonie tym nie przewiduje się 

różnic w oddziaływaniu pomiędzy wariantami, z uwagi na brak planowanych zmian w zagospo-

darowaniu Kopalni do czasu zakończenia eksploatacji. Niezależnie od wariantu wykonane już zo-

stały i planowane są takie same dalsze działania Kopalni, które będą miały wpływ na ograniczanie 

emisji pyłu zawieszonego PM10 (np. mgła wodna na zasobniku węgla, zabezpieczenie osłonami 

przesypów węgla i ich wyposażenie w mgłę wodną, organizacja ruchu pojazdów w rejonie sor-

towni węgla, remont drogi węglowej czy mycie dróg wewnętrznych w Kopalni, organizacja sys-

temu sterowania pracą zasobnika w zależności od warunków atmosferycznych); 

− obszarów chronionych � z uwagi na brak obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych w za-

sięgu oddziaływania kontynuacji eksploatacji złoża Turów. 

Różnice pomiędzy wariantem 1 i 2 dotyczą fazy likwidacji planowanego przedsięwzięcia, mają więc one 

znaczenie przede wszystkim w prognozowanym większym oddziaływaniu wariantu 1 na:  

− powierzchnię ziemi � konieczne przesuniecie większych mas ziemnych w wariancie 1 (rozko-

panie zrekultywowanego zwałowiska zewnętrznego) w celu zabezpieczenia składowiska od-

padów z elektrowni, zboczy wyrobiska oraz właściwego ukształtowania skarp pod przyszły 

zbiornik wodny, który zostanie wykonany w ramach rekultywacji końcowej Kopalni; 

− klimat (największy ślad węglowy spośród analizowanych wariantów) � wskutek koniecznej 

wycinki drzew i krzewów na zrekultywowanym zwałowisku zewnętrznym (straty w adsorpcji 

CO2 przez rośliny), a także w związku z większą pracą maszyn i urządzeń potrzebnych do prze-

sunięcia mas ziemnych (większa emisja CO2). 

Oddziaływania na zbliżonym poziomie zidentyfikowano dla wariantów: 1 i 2, a nieco większe dla wariantu 

3 dla tych komponentów środowiska, dla których istotna jest powierzchnia zajęcia nowych terenów. Będą 

to:  
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− struktury geologiczne (górotwór) � z uwagi na przekształcenie struktur geologicznych na więk-

szym obszarze w wariancie 3 a na takiej samej powierzchni w wariantach: 1 i 2;  

− wody podziemne i jednolite części wód podziemnych (lej depresji � wpływ na ilość wód oraz, 

w obrębie wyrobiska Kopalni, na ich jakość – taki sam dla wariantów 1 i 2 a większy dla wariantu 

3 z uwagi na konieczność odwadniania wgłębnego na większym obszarze i tym samym silniejsze 

oddziaływanie leja depresji na poziomy trzeciorzędowe oraz w strefach kontaktów na poziom 

czwartorzędowy (rejon czeskiego ujęcia wód Uhelna) nawet pomimo zastosowanego ekranu 

przeciwfiltracyjnego w poziomie międzywęglowym; 

− gleby � z uwagi na większe ich zniszczenie w wariancie 3 niż w wariantach: 1 i 2; 

− wody powierzchniowe i jednolite części wód powierzchniowych � ze względu na nieco większą 

ingerencję w układ odwodnienia przedpola odkrywki w rejonie Opolna Zdrój w wariancie 3 niż 

w wariantach: 1 i 2 – będzie to wymagało likwidacji części rowów melioracyjnych oraz przełożenia 

potoku Ślad;  

− klimat akustyczny i związany z nim wpływ na ludzi � w sytuacji realizacji wariantu 3 w zasięgu 

ponadnormatywnego hałasu może znajdować się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna poło-

żona po drugiej stronie drogi wojewódzkiej w Opolnie-Zdroju, dla której dopuszczalny poziom ha-

łasu w środowisku wynosi 40 dB w porze nocy;  

− faunę i florę � różnice pomiędzy wariantami wynikają z większego zajęcia terenu w wariancie 

3 i związanej z nim przede wszystkim większej liczby usunięcia obiektów budowlanych, które po-

tencjalnie mogą być schronieniami dla nietoperzy. Zajęciu ulegną także większe powierzchnie sie-

dlisk przyrodniczych, które potencjalnie mogą być żerowiskami dla nietoperzy. W przypadku po-

zostałych grup zwierząt nie wykazano istotnych różnic. Nie będą one także znaczące w przypadku 

wpływu na roślinny i grzyby oraz siedliska przyrodnicze ze względu na rolniczo-ruderalny charak-

ter tych siedlisk z płatami nieużytków; 

− dobra materialne � większy wpływ wariantu 3 ze względu na liczbę obiektów budowalnych 

do usunięcia (161) w stosunku do wariantów: 1 i 2 (70); 

− zabytki � w wariancie 3 dojdzie do całkowitej likwidacji miejscowości Opolno-Zdrój wraz z jej 

chronionym układem urbanistycznym oraz dużą liczbą obiektów mających wysokie walory archi-

tektoniczne (w tym: 50 obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków i 2 obiekty wpisane 

do rejestru zabytków). Natomiast w wariantach: 1 i 2 duża część zabytkowych obiektów zostanie 

zachowana – usunięte zostanie 13 obiektów z ewidencji oraz 1 obiekt z rejestru (według stanu 

na maj 2018 r.); 

− krajobraz � większy wpływ w wariancie 3 związany jest z likwidacją istniejącej formy i krajobra-

zowych struktur wewnętrznych miejscowości Opolno-Zdrój, fragmentów Białopola i Rybarzowic 

oraz fragmentu doliny potoku Jaśnica. W wariantach: 1 i 2 ingerencja będzie mniejsza z uwagi na 

mniejsze zajęcie terenu; 

− ludzie � z uwagi na to, iż w większości komponentów środowiska wariant 3 będzie miał większe 

oddziaływanie, to uznano, że będzie on miał także większy wpływ na człowieka jako na bezpo-

średniego i pośredniego odbiorcę wielowymiarowego i trudnego do jednoznacznej oceny oddzia-

ływania. W przypadku ludzi istotny jest odbiór indywidualny zaistniałych sytuacji i oddziaływań – 
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coś co jedna osoba postrzega jako oddziaływanie pozytywne, inna może postrzegać jako nega-

tywne. W tym przypadku znaczenie mają więc nie tylko normowane zanieczyszczenia środowiska 

emitowane w związku z przedłużeniem eksploatacji jak pył zawieszony czy hałas, lecz także od-

czucia i odbiór indywidualny oddziaływań nienormowanych jak bezpieczeństwo finansowe, ko-

nieczność zmiany miejsca zamieszkania (w przypadku wykupu nieruchomości), itp.  

W przedstawionym poniżej zestawieniu porównawczym wariantów planowanego przedsięwzięcia ciem-

noszarym kolorem oznaczono wariant, który będzie powodował większe oddziaływanie od pozostałych. 

Tabela 232. Porównanie wariantów planowanego przedsięwzięcia 

Komponent środowiska Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 

Oddziaływanie na struktury geologiczne (rozszerzenie granic wyro-
biska) 

   

Oddziaływanie na wody podziemne (lej depresji)    

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi (przekształcenie rzeźby te-
renu) 

   

Oddziaływanie na gleby (zniszczenie gleb)    

Oddziaływanie na wody powierzchniowe (przełożenie cieków)    

Oddziaływanie na klimat (emisja CO2) 
7,897 mln 
Mg CO2e 

7,133 mln 
Mg CO2e 

7,435 mln 
Mg CO2e 

Oddziaływanie na klimat akustyczny (emisja hałasu)    

Oddziaływanie na powietrze (emisja zanieczyszczeń)    

Oddziaływanie na rośliny, grzyby i zwierzęta (zniszczenie siedlisk)    

Oddziaływanie na obszary chronione    

Oddziaływanie na dobra materialne (usunięcie budynków)    

Oddziaływanie na zabytki (usunięcie budynków)    

Oddziaływanie na krajobraz (zmiana rzeźby, zniszczenie roślinno-
ści) 

   

Oddziaływanie na ludzi (emisje, usunięcie budynków, lej depresji)    

Oddziaływanie na powiązania między elementami    

Źródło: opracowanie własne  
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24.2. Celowość stosowania odstępstw w zakresie osiągnięcia celów środo-
wiskowych dla jednolitych części wód 

Wszystkie jednolite części wód będące pod wpływem oddziaływań KWB Turów mają wyznaczone odstęp-

stwa z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, czyli przedłużony termin osiągnięcia celów środowisko-

wych. Trzy z nich: Dopływ z wyrobiska Turoszów (PLRW60000174156), Miedzianka od granicy Państwa 

do Nysy Łużyckiej (PLRW60004174169) i JCWPd nr 105 powinny osiągnąć cele środowiskowe do roku 

2021, a pozostałe – do roku 2027. 

Ramowa Dyrektywa Wodna ogranicza możliwość stosowania odstępstw z art. 4 ust. 4 do okresu dwukrot-

nej aktualizacji planu gospodarowania wodami, czyli do roku 2027. Racjonalnie uzasadnione działania 

zmierzające do osiągnięcia dobrego stanu tych jednolitych części wód będą mogły zostać podjęte dopiero 

po zakończeniu eksploatacji złoża Turów, gdyż – upraszczając – dla wód powierzchniowych konieczna jest 

poprawa parametrów hydromorfologicznych, a dla wód podziemnych zmniejszenie ich poboru. W związku 

z tym, w kolejnej aktualizacji planu gospodarowania wodami należałoby skorzystać z odstępstw przewi-

dzianych art. 4 ust. 5 RDW � osiągnięcia mniej restrykcyjnych celów środowiskowych. Zasady udzielania 

tych odstępstw są transponowane do przepisów polskich w art. 63 Prawa wodnego. Spełnienie przesłanek 

do odstępstwa związanego z ustaleniem mniej rygorystycznych celów oznacza wykazanie, że: 

1) potrzeby w zakresie środowiska, społeczne lub gospodarcze, zaspokajane przez taką działalność 

człowieka, nie mogą być zaspokojone za pomocą innych działań, korzystniejszych z punktu widze-

nia środowiska i bez ponoszenia nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do spodziewa-

nych korzyści; 

Innymi słowy – należy wykazać nadrzędny interes publiczny przemawiający za kontynuowaniem 

prowadzonej już działalności człowieka, mimo braku możliwości osiągnięcia celów środowisko-

wych dla wód. Utrzymanie eksploatacji paliw kopalnych jest elementem zróżnicowania źródeł 

energii, istotnym dla harmonijnego i zrównoważonego rozwoju Państwa oraz zapewnienia jego 

bezpieczeństwa energetycznego. W najbliższej perspektywie nie ma możliwości zaspokojenia 

tych potrzeb za pomocą innych środków o korzystniejszej opcji środowiskowej bez generowania 

nieproporcjonalnych kosztów. Jest to istotne szczególnie w przypadku kontynuacji eksploatacji 

otwartego już złoża, które powinno zostać wyczerpane także z punktu widzenia racjonalnej go-

spodarki złożami. Szerzej zagadnienie to opisano w Rozdziale 24.3. 

2) dla wód powierzchniowych osiąga się najlepszy z możliwych stan wód powierzchniowych przy da-

nych oddziaływaniach, których nie można byłoby w racjonalny sposób uniknąć z powodu charak-

teru działalności człowieka lub rodzaju zanieczyszczenia; 

Stosowane technologie oczyszczania odprowadzanych do cieków wód z odwadniania powierzch-

niowego spełniają wymogi najlepszych dostępnych technologii (BAT) i są stale modyfikowane 

i doskonalone, o czym świadczy niewielki wpływ tych wód na jakość wód w odbiornikach, będą-

cych dużymi rzekami. Poprawie stanu ekologicznego będą służyły działania nad poprawą warun-

ków migracji ryb i innych organizmów wodnych, które mogą być realizowane niezależnie od eks-

ploatacji złoża Turów.  
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3) dla wód podziemnych zachodzą możliwie jak najmniejsze zmiany dobrego stanu ilościowego i do-

brego stanu chemicznego przy danych oddziaływaniach, których nie można byłoby w racjonalny 

sposób uniknąć z powodu charakteru działalności człowieka lub rodzaju zanieczyszczenia; 

Odwadnianie górotworu jest integralną częścią procesu udostępniania i eksploatacji złoża w przy-

padku górnictwa odkrywkowego i jest prowadzone jedynie w zakresie umożliwiającym bez-

pieczną pracę ludzi i maszyn górniczych wewnątrz wyrobiska. Proces ten jest monitorowany i ana-

lizowany na bieżąco. Odwodnienia są prowadzone w obrębie jednostki geologicznej o wyraźnych 

granicach hydrogeologicznych, co zdecydowanie ogranicza zasięg oddziaływania do piętra wodo-

nośnego trzeciorzędowego, które jedynie lokalnie pozostaje w związku hydraulicznym z wodami 

wyższego pietra czwartorzędowego. W celu minimalizacji oddziaływań w obrębie wyrobiska zo-

stanie wykonany ekran przeciwfiltracyjny znacznie ograniczający rozbudowę leja depresji i jego 

głębokość. Obserwowany lej depresji ma charakter oddziaływań odwracalnych na stan ilościowy 

JCWPd, po zakończeniu eksploatacji złoża nastąpi sukcesywna odbudowa lustra wód podziem-

nych i powrót do warunków hydrogeologicznych zbliżonych do pierwotnych. Prowadzone odwod-

nienie górotworu nie ma wpływu na stan chemiczny wód podziemnych. 

4) nie zachodzi dalsze pogorszenie stanu jednolitych części wód. 

Obecny system odwodnienia Kopalni i odprowadzania wód kopalnianych do wód powierzchnio-

wych nie ulegnie znaczącym zmianom. Zmiany będą miały miejsce jedynie w odkrywce i będą 

związane z koniecznością dostosowania systemu do postępu robót eksploatacyjnych. Nie będą 

wprowadzane dodatkowe modyfikacje cieków i ich dolin. Techniki oczyszczania odprowadzanych 

do cieków wód z odwadniania Kopalni są sukcesywnie doskonalone, co już dziś powoduje brak 

pogorszenia stanu wód poniżej ich zrzutu. Dalsze prowadzenie odwodnień zgodnie z obecnymi 

zasadami gwarantuje, że także w przyszłości nie będzie zachodzić pogarszanie stanu wód. 

Mniej rygorystyczne cele środowiskowe ustala się i szczegółowo uzasadnia w planie gospodarowania wo-

dami na obszarze dorzecza oraz weryfikuje co 6 lat. Wpisanie odstępstwa jest w gestii zarządzającego wo-

dami, do którego należy wnioskować o to w możliwie krótkim terminie uwzględniając harmonogram przy-

gotowania kolejnego okresu planistycznego, ponieważ już są prowadzone prace nad drugą aktualizacją 

Planów Gospodarowania Wodami66.  

                                                                    
66 http://apgw.gov.pl/pl/III-cykl-prace-realizowane-w-cyklu dostęp 26-04-2018, godz. 10:42 
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24.3. Nadrzędny interes publiczny przemawiający za kontynuacją eksploa-
tacji złoża Turów 

Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów ma przede wszystkim na celu realizację zasady 

racjonalnej gospodarki złożem kopaliny. Zasada ta ukształtowana jest w prawodawstwie polskim poczy-

nając od Prawa ochrony środowiska, które formułuje przepisy o charakterze ogólnym w art. 125: „Złoża 

kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz komplekso-

wym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących” oraz art. 126: „1. Eksploatację złoża kopaliny 

prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody 

w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. 2. Podejmujący 

eksploatację złóż kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest obowiązany przedsiębrać środki niezbędne 

do ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów poeksploatacyjnych oraz przywracać do właści-

wego stanu inne elementy przyrodnicze”. 

W interpretacji zasady racjonalnego gospodarowania złożem należy również pamiętać o następujących 

kwestiach: złoża kopalin są częścią środowiska przyrodniczego, złoża kopalin są nieodnawialne, a eksplo-

atacja złóż jest źródłem surowców niezbędnych we współczesnej cywilizacji. 

Pojęcie racjonalności gospodarowania zasobami kopalin nie jest sformułowane w przepisach w postaci 

jednej definicji. W literaturze branżowej (np. Nieć M., Radwanek-Bąk B., 2014) jako kryteria racjonalności 

wykorzystania złoża wymienia się: 

1. możliwie najlepsze wykorzystanie zasobów złoża (minimalizacja strat-zasobów, których wydoby-

cie staje się niemożliwe), 

2. bezpieczeństwo prowadzenia eksploatacji, 

3. minimalizację niepożądanych zmian środowiska, 

4. kształtowanie nowych walorów środowiska na terenach poeksploatacyjnych. 

Jako techniczne uwarunkowania racjonalnej gospodarki złożem określa się prawidłową interpretację gra-

nic złoża (w pionie i poziomie) i jego budowy oraz dobór metod eksploatacji dostosowany do warunków 

złoża przy zapewnieniu bezpieczeństwa tej eksploatacji.  

Ważnym elementem racjonalnej gospodarki złożami jest wykorzystanie terenu poeksploatacyjnego 

w sposób przyjazny dla środowiska, czyli: 

− rekultywacja – poprzez wykorzystanie rolnicze, leśne, czy wodne; 

− zagospodarowanie – np. przemysłowe, komunalne, przeciwpowodziowe, rekreacyjne;  

− renaturyzacja – poprzez tworzenie siedlisk przyrodniczych; 

− tworzenie nowych walorów środowiska, np. krajobrazowych. 

W sprawie „szczegółowych zasad gospodarowania złożem kopaliny i związanej z eksploatacją złoża 

ochrony środowiska” Prawo ochrony środowiska odsyła (w art. 81 ust. 3) do przepisów Prawa geologicz-

nego i górniczego. Prawo geologiczne i górnicze wskazuje koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża 

jako decyzję administracyjną, w której zasada racjonalności gospodarowania złożem stanowi główną prze-
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słankę proceduralną. Podstawowym dokumentem w procedurze udzielania koncesji jest natomiast pro-

jekt zagospodarowania złoża. To w tym dokumencie omawiana zasada nabiera konkretnego wymiaru, 

gdyż, w myśl art. 26, ust. 3 Prawa geologicznego i górniczego musi on określać: „wymagania w zakresie 

racjonalnej gospodarki złożem kopaliny, w szczególności przez kompleksowe i racjonalne wykorzystanie 

kopaliny głównej i kopalin towarzyszących, oraz technologii eksploatacji zapewniającej ograniczenie 

ujemnych wpływów na środowisko”.  

Działalność prowadzona przez KWB Turów – jak pokazano w dalszej treści niniejszego raportu ooś – speł-

nia wymagania obowiązujących przepisów prawa i posiadanych decyzji administracyjnych. Skutkiem sto-

sowania rozwiązań mających na celu ochronę środowiska w bieżącej działalności, wpływ na otaczające te-

reny jest obecnie znacznie mniejszy niż był w przeszłości.  

Planowana kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów w oparciu nowopowstający projekt 

zagospodarowania złoża i koncesję, która będzie związana zapisami decyzji o środowiskowych uwarunko-

waniach wydanej po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko w kontekście trans-

granicznym, jest wyrazem stosowania zasady racjonalnej gospodarki złożem kopaliny.  

W tej konkretnej sytuacji zasada ta jednak koliduje z inną zasadą o charakterze ogólnym, czyli zasadą kom-

pleksowości ochrony środowiska wyrażoną w art. 5 Prawa ochrony środowiska: „ochrona jednego lub kilku 

elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elemen-

tów”. Wieloletnia eksploatacja złoża węgla brunatnego Turów doprowadziła do znacznych przekształceń 

środowiska w regionie, a jej kontynuacja odsuwa w czasie możliwość przywrócenia walorów środowiska 

przyrodniczego. W tym konkretnym przypadku naruszona jest zasada ochrony wód, która oznacza ko-

nieczność osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziem-

nych. Realizacja tych celów będzie możliwa dopiero po zakończeniu wydobycia kopalin ze złoża Turów. 

Kolizja obu zasad prowadzi do postawienia na szali przedłużenia o dwadzieścia cztery lata skutków trwania 

ponad stuletniej eksploatacji złoża wobec zaprzestania tej eksploatacji w roku 2020, co będzie oznaczało 

pozostawienie zasobów kopaliny w otwartym złożu oraz konieczność zmierzenia się z nieprzewidywanymi 

wcześniej skutkami środowiskowymi i społecznymi nagłego przerwania działalności górniczej.  

Dostępne dokumenty strategiczne w regionie nie zajmują się kompleksowym opracowaniem koncepcji 

funkcjonowania terenów gminy Bogatynia w sytuacji zaprzestania pracy Kopalni. Dokumenty strategiczne 

w gospodarowaniu wodami zauważają natomiast konieczność wydłużenia czasu potrzebnego na osiągnię-

cie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Należy więc 

uznać, że nadrzędny interes publiczny wyrażony potrzebą racjonalnego gospodarowania złożem kopaliny 

w postaci kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów przeważa nadrzędny interes publiczny 

polegający na konieczności ochrony wód.  

Wykazanie nadrzędnego interesu publicznego przemawiającego za realizacją przedmiotowego przedsię-

wzięcia w powiązaniu ze spełnieniem warunków przewidzianych przepisami szczególnymi umożliwia wy-

dłużenie terminu osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i pod-

ziemnych zlokalizowanych w otoczeniu KWB Turów.  
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25. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

25.1. Akty prawne 

1. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 20, str. 7 z 

późn. zm.) 

2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L. 

z 1992 r. Nr 206, str. 7 z późn. zm.) 

3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działa-

nia w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.) 

4. Dyrektywa 2001/42/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i pro-

gramów na środowisko (Dz. U. UE. L. z 2001 r. Nr 197, str. 30) 

5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powie-

trza dla Europy (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 152, str. 1 z późn. zm.), zwana także Dyrektywą CAFE 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez nie-

które przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (tekst jednolity) (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.) 

7. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. 

U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110 z późn. zm.) 

8. Europejska Konwencja Krajobrazowa sporządzona we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98) 

9. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) 

10. Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1235).  

11. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 868) 

12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz.U. 2019 poz. 660) 

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) 

14. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.) 

15. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 

16. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) 

17. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tj. Dz. U. z 

2015r. poz. 1651 z późn. zm.) 

19. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) 

20. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.) 

21. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2332 

z późn. zm.) 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, 

źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów  (Dz.U. z 2018 r., poz. 680) 

24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-

niowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016.1187) (uchylone 2 lipca 2019 r.) 

25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych (Dz.U.2016.85) (uchylone 2 lipca 2019 r.) 

26. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emi-

sji oraz ilości pobieranej wody  (Dz. U. poz. 1542 z późn. zm.) 

27. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409) 

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408) 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183) 

30. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014.112) 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 

1031) 



Kontynuacja eksploatacji złoża węgla brunatnego Turów – raport o oddziaływaniu na środowisko 

794 
Bogatynia, lipiec 2019 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. Nr 16, poz. 87) 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645) 

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin (Dz. U. Nr 153, poz. 1774 

z późn. zm.) 

36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroe-

nergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. poz. 1967) 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 

2018 poz. 1119) 

38. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów 

substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 

140, poz. 824 z późn. zm.) 

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości 

emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542 z późn. zm.) 

40. Přehled imisních limitů a povolený počet překročení, horních a dolních mezí pro posuzování podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně 

ovzduší, v platném znění, a vyhlášky č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování 

veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích 

25.2. Dokumenty planistyczne 

41. Aktualizacja planu gospodarowania wodami dla międzynarodowego obszaru dorzecza Odry na cykl planistyczny 2016-2021. Między-

narodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Wrocław, 2015 

42. Koncepcja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bogatynia, 2008 

43. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2011  

44. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia (z późniejszymi zmianami). Bogatynia 2002. Dokument 

przyjęty Uchwalą nr XLVIII/347/2002 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 5 sierpnia 2002 r.  

45. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016 (Dz.U.2016.1967) 

46. Plan gospodarowania na obszarze dorzecza Odry (MP 2011.40.451) 

47. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020.Instytut Rozwoju Terytorialnego. Wro-

cław 2014. Dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XLVIII/1622/2014 z dnia 27 marca 2014 roku;  

48. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bogatynia, 2011 

49. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, Zespół autorski: Magdalena Bednarska-Wajerowska, Magdalena Belof, Elż-

bieta Berezowska, Maciej Borsa, Mieczysław Ciurla, Karolina Drewnicka, Artur Harc, Przemysław Malczewski, Jerzy Tutaj, Miłosz Za-

nkowski, Maciej Zathey Wrocław. 

50. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia. Praca zbiorowa zrealizowana 

przez Regioplan - Wrocław 2006. Dokument przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/325/06 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 

2006 r. (ze zm. 2012,2014, 2017) 

51. Uchwała Nr XLVI/1544/2014 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony 

powietrza dla województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014, poz. 985 ze zm.) 

52. Uchwała Nr XL/1330/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony 

powietrza dla strefy dolnośląskiej z uwagi na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu (Dz. 

Urz. Woj. Doln. z 2017, poz. 4475 ze zm.) 

53. Uchwała nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze wojewódz-

twa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 5155) 
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26. SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW 

AZP Archeologiczne Zdjęcie Polski 

BDOT Baza Danych Obiektów Topograficznych 

Czechy Republika Czeska 

CHZTCr chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

Decyzja środowiskowa Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w rozdziale 3 � ustawy ooś 

DSM Technologia wgłębnego mieszania gruntów (ang. Deep Soil Mixing) 

Dyrektywa Ptasia Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w spra-

wie ochrony dzikiego ptactwa 

Dyrektywa ooś Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowi-

sko 

Dyrektywa Siedliskowa Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych 

oraz dzikiej fauny i flory 

GEZ Gminna Ewidencja Zabytków 

IMGW-PIB Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy - instytucja peł-

niąca służbę meteorologiczną i hydrologiczną na terytorium Polski 

JCWP jednolita część wód powierzchniowych – oddzielny i znaczący element wód powierzchnio-

wych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, 

wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych – w rozumieniu � RDW i � prawa wodnego  

JCWPd jednolita część wód podziemnych – stanowi określoną objętość wód podziemnych występu-

jącą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych – w rozumieniu � 

RDW i � prawa wodnego 

KOBIZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami  

Konwencja z Espoo Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym sporzą-

dzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KWB Turów, Kopalnia PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów  

lej depresji obszar obniżonego statycznego zwierciadła wód gruntowych w stosunku do jego naturalnego 

poziomu wokół miejsca ich poboru 

LWA poziom mocy akustycznej 

LWAo jednostkowy poziom mocy akustycznej 

MODO Międzynarodowy Obszar Dorzecza Odry, obejmujący dorzecze Odry oraz Zalew Szczeciński i 

jego zlewnię 

mpzp miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Mw poziom międzywęglowy, dotyczy trzeciorzędowych poziomów wodonośnych 

nadkład w górnictwie odkrywkowym – warstwa mas skalnych przykrywająca kopalinę użyteczną 

Nd nadkładowy dolny, dotyczy trzeciorzędowych poziomów wodonośnych 

Ng nadkładowy górny, dotyczy trzeciorzędowych poziomów wodonośnych 

Niemcy Republika Federalna Niemiec 

OAU Ośrodek Administracyjno-Usługowy 
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obszar górniczy przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, (…)  

oraz prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji – w rozumieniu 

art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

obszary chronione obszary  i obiekty uznane za formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy 

o ochronie przyrody oraz łączące je korytarze ekologiczne 

oddziaływanie jakikolwiek skutek planowanej działalności dla środowiska z uwzględnieniem: zdrowia i bez-

pieczeństwa ludzi, flory, fauny, gleby, powietrza, wody, klimatu, krajobrazu i pomników histo-

rii lub innych budowli albo wzajemnych oddziaływań między tymi czynnikami; obejmuje ono 

również skutki dla dziedzictwa kultury lub dla warunków społeczno-gospodarczych spowodo-

wane zmianami tych czynników – w rozumieniu � Konwencji z Espoo 

oddziaływanie  

transgraniczne 

jakiekolwiek oddziaływanie, nie mające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlega-

jącym jurysdykcji � strony narażonej, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna 

przyczyna jest w całości lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji � strony 

pochodzenia – w rozumieniu � Konwencji z Espoo 

ON obwodnica nadkładowa – (które elementy ją tworzą) 

PGE GiEK S.A. Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna spółka akcyjna 

aPGW 2016 Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjęty Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18.10.2016 r. (Dz. U. 2016.1967) 

PIG BIP Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

PMŚ państwowy monitoring środowiska, realizowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Środo-

wiska 

pokład węgla złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema war-

stwami – dolną (spągiem) i górną (stropem), nad złożem zalega � nadkład 

prawo wodne Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 

projekt Neymo projekt polsko – niemiecki, w którym realizowane są zagadnieniem transgranicznej analizy 

i modelowania klimatu oraz bilansu wodnego w zlewni Nysy Łużyckiej 

projekt KLIMADA projekt wykonany na zlecenie Ministerstwa Środowiska polegający na opracowaniu i wdroże-

niu strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu, w 

ramach którego opracowano scenariusz zmian klimatu w XXI wieku w Polsce 

Pw podwęglowy, dotyczy trzeciorzędowych poziomów wodonośnych 

PWIS Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  

PWŚK Program Wodno-Środowiskowy Kraju 

pył PM2,5 pył zawieszony o średnicy ziaren do 2,5 mikrometra 

pył PM10 pył zawieszony o średnicy ziaren do 10 mikrometrów 

Q czwartorzędowy, dotyczy poziomów wodonośnych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

raport ooś opracowanie dokumentujące proces oceny oddziaływania na środowisko i jego wyniki, doku-

ment o którym mowa w art. 67 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko   

RDW Ramowa Dyrektywa Wodna – Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie po-

lityki wodnej 
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rekultywacja nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytko-

wych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właści-

wości fizycznych i chemicznych, regulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umoc-

nienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg 

rozporządzenie ooś Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaływać na środowisko  

SDR średni dobowy ruch (drogowy) 

silnie zmieniona część 

wód 

część wód powierzchniowych, których charakter został znacznie zmieniony na skutek fizycz-

nego oddziaływania człowieka – w rozumieniu � RDW i � prawa wodnego 

strona narażona państwo, tereny pod jurysdykcją którego mogą być narażone na transgraniczne oddziaływa-

nie planowanej działalności – w rozumieniu � Konwencji z Espoo 

strona pochodzenia państwo, pod jurysdykcją którego planowana jest działalność mogąca znacząco oddziaływać 

na środowisko w kontekście transgranicznym – w rozumieniu � Konwencji z Espoo 

SNQ przepływ średni z niskich 

SSQ przepływ średni ze średnich 

SWQ przepływ średni z wysokich 

sztuczna część wód część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka – w rozumieniu � 

RDW i � prawa wodnego 

układ KTZ układ technologiczny w górnictwie odkrywkowym – podstawowy układ roboczy do usuwania 

nadkładu w odkrywkowej eksploatacji kopalin urabianych maszynowo: koparka – transport - 

zwałowarka, przy czym przez transport rozumie się zazwyczaj transport taśmowy( taśmociąg) 

ustawa ocenowa, 

ustawa ooś 

ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

ustawa o zabytkach ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

TOC Ogólny Węgiel Organiczny 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WKZ Wojewódzki Konserwator Zabytków 

WJE wskaźnik jakości ekologicznej 

WUOZ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 

wyrobisko górnicze przestrzeń w nieruchomości gruntowej lub górotworze powstała w wyniku robót górniczych – 

w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

zakład górniczy wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących bezpośrednio do wyko-

nywania działalności w zakresie wydobywania kopalin ze złóż wraz z pozostającym w związku 

technologicznym z wydobyciem kopaliny przygotowaniem wydobytej kopaliny do sprzedaży, 

w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane, urządzenia oraz instalacje – w rozumieniu art. 

6 ust. 1 pkt 18 ustawy Prawo geologiczne i górnicze 

zanieczyszczenie emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska 

zwałowarka podstawowa maszyna do zwałowania (rozmieszczania � nadkładu na zwałowisku), przezna-

czona do pracy w ruchu ciągłym 

zwałowisko  

wewnętrzne 

w górnictwie odkrywkowym – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi po-

wstała z usypywania � nadkładu w obrębie wyrobiska górniczego 

zwałowisko  

zewnętrzne 

w górnictwie odkrywkowym – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi po-

wstała z usypywania � nadkładu poza obrębem wyrobiska górniczego 
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