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Wstęp – krótki opis planowanej inwestycji.

Projektowana kopalnia węgla brunatnego eksploatująca złoże Złoczew położona jest w 

następujących gminach: Złoczew (pow. sieradzki), Burzenin (pow. sieradzki) i Ostrówek (pow. 

wieluński) województwa łódzkiego. Według podziału fizyczno-geograficznego (Kondracki 2002) 

złoże to położone jest w większości na terenie Kotliny Szczercowskiej (318.23), a jego 

południowo-zachodnia część na terenie Wysoczyzny Złoczewskiej (318.22), należących do Nizin 

Południowowielkopolskich (318.1-2).

W kopalni węgla brunatnego Złoczew planuje się wydobycie złoża na całej jego 

powierzchni (10,5 km2) w odkrywce o powierzchni 31 km2. Aby udostępnić złoże, należy wykonać 

wkop udostępniający, a nadkład złoża planuje się złożyć na pobliskim zwałowisku zewnętrznym o 

powierzchni 20 km2; łączna powierzchnia obszaru górniczego wyniesie 61 km2. Samo złoże jest 

położone na znacznych głębokościach: spąg złoża 150-354 m, miąższość 12-128 m, a miąższość 

nadkładu 138-281 m. Maksymalną głębokość eksploatacji ustalono na 340 m. Zasoby geologiczne 

bilansowe określono na około 612 mln ton, z których przewiduje się wydobyć 485,8 mln ton, co 

przy zakładanym rocznym wydobyciu do 18 mln ton określa czas funkcjonowania kopalni na 31 lat.

Warunki hydrogeologiczne i hydrograficzne złoża i jego otoczenia

Według podziału hydrograficznego obszar złoża oraz jego otoczenia należy do zlewni 

lewych dopływów Warty. Odpowiednie Jednolite Części Wód Powierzchniowych zostały 

scharakteryzowane w tabeli 1.

Złoże węgla brunatnego Złoczew znajduje się w rowie tektonicznym o przebiegu WSW-

ENE, długości około 30 km, szerokości 2-3 kilometrów i głębokości dochodzącej do 260 metrów. 

W podłożu występują tutaj głównie wapienie i margle górnej jury, a wypełniony jest on utworami 

paleogenu, miocenu (w tym formacji burowęglowej) oraz czwartorzędu. W związku z powyższym 

wyróżniono na obszarze złoża następujące piętra wodonośne: czwartorzędowe, neogeńskie oraz 

jurajskie.

Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się z dwóch poziomów wodonośnych: 

przypowierzchniowego oraz międzymorenowego. Wody poziomu przypowierzchniowego mają 

przeważnie zwierciadło swobodne i związane są z wodami powierzchniowymi. Poziom 

międzymorenowy znajduje się w piaskach i żwirach wodnolodowcowych. Zwierciadło wód tego 

poziomu jest naporowe. Znajduje się ono na głębokości 15-50 metrów, jego miąższość wynosi 10-

20 metrów, a współczynnik filtracji 1,2-48 m/d.
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Tabela 1. Charakterystyka Jednolitych Części Wód Powierzchniowych na obszarze złoża węgla brunatnego Złoczew i 
na obszarach przyległych. Stan z dnia 7 maja 2016 r. (http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/).

Nazwa JCWP Numer Długość 
[km]

Status i 
uzasadni
enie

Stan Osiągnięcie 
celów RDW

Derogacja i uzasadnienie

Oleśnica od 
Pysznej do 
ujścia

PLRW6000
19181899

21,93 naturalna słaby zagrożone 4(4) - 1 / 4(4) - 2
Silne zmiany morfologiczne w 
zakresie drożności cieku

Oleśnica do 
Pysznej

PLRW6000
1718187

57,46 naturalna umiarkowany zagrożone 4(4) - 1
Ponad 75% pow. zlewni zajmują 
tereny rolne

Dopływ z 
Gronowa

PLRW6000
16181892

6,61 naturalna umiarkowany niezagrożone -

Dopływ ze 
Szklanej Huty

PLRW6000
16181929

11,6 naturalna dobry niezagrożone -

Warta od 
Wierznicy do 
Widawki

PLRW6000
19181999

27,6 naturalna zły zagrożone 4(4) - 1 / 4(4) - 2
Silne zmiany morfologiczne w 
zakresie ciągłości biologicznej 
cieku

Neogeńskie piętro wodonośne wyodrębniono w średnio- i drobnoziarnistych piaskach 

miocenu wypełniających rów Złoczewa. Występuje ono na głębokościach od 15 m na skrzydłach 

rowu do 100 m w jego osi,  i ma miąższość 20-40 m. Współczynnik filtracji dla studni w Gronowie 

ujmującej wody tego piętra wynosi 9 m/d.

Jurajskie piętro wodonośne reprezentowane jest przez górnojurajskie wapienie i margle, 

które w obrębie rowu Złoczewa i w jego sąsiedztwie są silnie pocięte uskokami i częściowo 

skrasowiałe. Strop utworów jurajskich zalega na dnie rowu nawet na głębokości 350 metrów, a na 

terenach przylegających do niego na głębokościach 60-90 metrów. Współczynnik filtracji wynosi 

6,2-76,4 m/d.

Rów Złoczewa stanowi osobną jednostkę hydrogeologiczną 8Q/bcTrI. Miąższość utworów 

wodonośnych w tej jednostce wynosi 20-40 m, a współczynnik filtracji 9 m/d. Równolegle 

przylegają do niej następujące jednostki:

• 6Q/bcJ3I – miąższość powyżej 80 m, a współczynnik filtracji 76,4 m/d, za co odpowiada 

głównie pocięte uskokami i skrasowiałe piętro jurajskie, a podrzędnie również 

czwartorzędowe;

• 7Q/Tr/bcJ3I – miąższość powyżej 80 metrów, współczynnik filtracji 40,4 m/d;
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• 10Q/Tr/bcJ3I – miąższość 40-80 m, współczynnik filtracji 24,1 m/d;

• 9aQII/J3 – miąższość 25 m, współczynnik filtracji 25 m/d.

Według dokumentacji hydrogeologicznej złoża Złoczew (Woźniak et al. 2013) 

współczynniki filtracji, wyznaczone metodą próbnych pompowań, wynoszą odpowiednio dla 

poszczególnych pięter wodonośnych: czwartorzędowego – 4,19-32,4 m/d (średnio 17,31 m/d, ale 

określone tylko w jednym hydrowęźle), neogeńskiego – 0,02-23,7 m/d (średnio 4,9 m/d) i 

jurajskiego – 0,003-21,7 m/d (średnio 5,6 m/d).

Wody wszystkich tych pięter wodonośnych są wodami zwykłymi o mineralizacji 70-726 

mg/dm3 o dominujących jonach: wodorowęglanowym i wapniowym. Zarówno niska mineralizacja 

wód podziemnych, jak i liczne kontakty pomiędzy warstwami wodonośnymi poszczególnych pięter 

za pośrednictwem uskoków, przestrzeni skrasowiałych oraz wcięć erozyjnych świadczą o tym, że 

można ten układ hydrogeologiczny traktować jako jeden kompleks wodonośny.

Cały obszar złoża Złoczew oraz jego otoczenie znajdują się w obrębie Jednolitej Części 

Wód Podziemnych nr PLGW650077. Jej powierzchnia wynosi 5082,46 km2, a jej stan ilościowy 

oraz jakościowy określono jako dobry. Według Ramowej Dyrektywy Wodnej osiągnięcie dobrego 

stanu chemicznego określono jako niezagrożone, ale osiągnięcie dobrego stanu ilościowego zostało 

określone jako zagrożone. Ta JCWPd została wyznaczona do derogacji 4(5)-1, ze względu na 

planowaną eksploatację węgla brunatnego ze złoża Złoczew.

Oddziaływanie odwodnienia kopalni na wody podziemne i powierzchniowe oraz na obszary 

prawnie chronione

Opisane powyżej warunki hydrogeologiczne pozwalają oszacować wstępnie zasięg leja 

depresji. Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

• liczne kontakty pomiędzy warstwami wodonośnymi skłaniają do przyjęcia dwóch 

wariantów warunków: zwierciadła swobodnego lub naporowego;

• otwarty charakter rowu tektonicznego Złoczewa ku WSW i ENE, stwarzający odmienne 

warunki kształtowania się leja depresji na przedłużeniu osi rowu niż w kierunku 

prostopadłym;
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• uśredniony współczynnik filtracji dla pięter  wodonośnych: czwartorzędowego – 8 m/d, 

neogeńskiego – 5 m/d i jurajskiego – 5,6 m/d, co po uśrednieniu dla całego kompleksu daje 

6,2 m/d;

• maksymalna głębokość eksploatacji (340 m) przyjęta została jako głębokość leja depresji w 

najgłębszym punkcie.

Dla takich warunków promień obszaru na którym może pojawić się lej depresji wyliczony 

metodą wielkiej studni dla warunków naporowych wynosi 8500 m, zaś jego powierzchnia 250 km2, 

a dla warunków swobodnych 31200 m i 3100 km2. W dokumentacji hydrogeologicznej dla tego 

złoża zasięg leja depresji w piętrze jurajskim wynosi 6-8 km od krawędzi odkrywki, zaś 

powierzchnia około 310 km2, co zilustrowano na Ryc. 1.

Ryc. 1 Oddziaływanie hydrogeologiczne projektowanej kopalni węgla brunatnego Złoczew na Główne Zbiorniki Wód 
Podziemnych.
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Prognozowany zasięg leja depresji wykazany w dokumentacji hydrogeologicznej wynika z 

przyjęcia przez autorów dokumentacji występowania warunków naporowych dla wód 

podziemnych. Na przekrojach hydrogeologicznych załączonych do dokumentacji naniesiono ciągłą 

warstwę utworów nieprzepuszczalnych izolującą przypowierzchniowy poziom wodonośny od 

pozostałych. Zdaniem autora opinii założenie to jest nazbyt optymistyczne z kilku powodów:

• przekroje geologiczne rowu Złoczewa (Baliński 1997, Sawicki 2010) wskazują na przewagę 

utworów wodonośnych (piaski i żwiry) w profilu pionowym nad utworami 

nieprzepuszczalnymi (iły i gliny), a w obrębie utworów nieprzepuszczalnych występują 

liczne okna hydrogeologiczne;

• pocięte uskokami, a w stropowej partii skrasowiałe, utwory jurajskie budujące dno i 

skrzydła rowu tektonicznego są bardzo zasobną w wodę formacją o bardzo dobrych 

parametrach filtracyjnych, również na obszarach bezpośrednio przylegających do rowu (m. 

in. jednostki hydrogeologiczne 6Q/bcJ3I, 7Q/Tr/bcJ3I, 9aQII/J3, 10Q/Tr/bcJ3), co 

sugerowałoby największy zasięg leja depresji w jurajskim piętrze wodonośnym;

• stosunkowo niska mineralizacja wód podziemnych (300-700 mg/dm3) na głębokości 

większej niż 300 metrów oraz przewidywana granica występowania wód mineralnych na 

głębokościach większych niż 500 metrów jest w Polsce raczej wyjątkiem niż regułą, która 

dodatkowo potwierdza dobrą łączność pomiędzy poziomami wodonośnymi i dobre warunki 

wymiany wód podziemnych;

• w pobliskiej KWB Bełchatów eksploatującej odkrywki Szczerców i Bełchatów, w której 

panują zbliżone warunki hydrogeologiczne (rów tektoniczny w utworach jury i kredy 

wypełniony utworami miocenu i czwartorzędu) przy mniejszej głębokości eksploatacji 

(około 300 m) występuje lej depresji o zasięgu (wg stanu na grudzień 2006 r.) od 7 km w 

kierunku północnym do 16 km w osi rowu tektonicznego i o powierzchni 664 km2 (Motyka 

et al 2007);

• leje depresji o zasięgu 5-7 km od krawędzi odkrywki przewidywane są dla kopalń, które 

prowadzą odwodnienie jedynie do głębokości 80-100 metrów m. in. Tomisławice i 

Ościsłowo.

Ten stosunkowo niewielki lej depresji został przyjęty jako strefa maksymalnego 

oddziaływania na środowisko wodne w Raporcie oddziaływania wydobycia węgla brunatnego ze 

złoża Złoczew na środowisko, co prowadzi do niedoszacowania negatywnych skutków 
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oddziaływania projektowanej kopalni na wody podziemne i powierzchniowe. Aby takiego 

niedoszacowania uniknąć, autor sugeruje ponowne wykonanie numerycznego modelu 

hydrogeologicznego, uwzględniającego liczne kontakty pomiędzy piętrami wodonośnymi, przy 

założeniu nieciągłości horyzontów izolujących i wysokiej wodoprzewodności piętra jurajskiego. 

Ponownie należy wyliczyć również spodziewany dopływ wód do wyrobiska. Podana w 

dokumentacji hydrogeologicznej i cytowana w raporcie oddziaływania na środowisko wartość 

maksymalna 192 m3/min może okazać się niedoszacowana. W pobliskiej KWB Bełchatów dopływ 

do wyrobiska Bełchatów przekraczał 300 m3/min przy mniejszej depresji (około 300 metrów).

W zasięgu możliwego wystąpienia leja depresji wyliczonego dla warunków swobodnych o 

promieniu 31,2 km, traktowanego przez autora opinii według zasady przezorności jako najgorszy 

możliwy scenariusz (worst case scenario) znajdują się następujące Główne Zbiorniki Wód 

Podziemnych:

• 326 – Zbiornik Częstochowa (E), którego piętro wodonośne znajduje się w utworach jury 

górnej, a jego granica przebiega w odległości 1250 m od granicy projektowanej odkrywki;

• 325 – Zbiornik Częstochowa (W), którego piętro wodonośne znajduje się w utworach jury 

środkowej, którego granica przebiega w odległości 12 km od granicy projektowanej 

odkrywki;

• 312 – Zbiornik Sieradz, którego piętro wodonośne znajduje się w utworach kredy górnej, a 

jego granica przebiega w odległości 9 km od krawędzi projektowanej odkrywki.

Projektowana kopalnia odkrywkowa Złoczew będzie oddziaływała negatywnie na wszystkie 

z wymienionych GZWP prowadząc do zaniku części ich zasobów. Szczególnie istotne jest to dla 

GZWP 312, którego powierzchnia jest niewielka (75 km2) i w całości znajduje się w zasięgu 

przewidywanego leja depresji, co może doprowadzić do zaniku znaczącej części zasobów wód tego 

zbiornika. Nawet po zakończeniu odwadniania zanikanie leja depresji trwa wiele lat, a jakość wód 

na takim obszarze nie spełnia wymogów stawianych wodom pitnym ze względu na przekroczenia 

szeregu parametrów, co szczegółowo zostanie opisane poniżej.

Podobnie jak zasoby GZWP, w trakcie odwadniania kopalni ulegną zubożeniu lub zanikną 

zasoby Głównego Poziomu Użytkowego, który na omawianym obszarze występuje głównie w 

piętrze jurajskim lub kredowym, a podrzędnie również w czwartorzędowym. Oznaczać to może 

zanik wody w ujęciach dla Złoczewa, a poważne zubożenie zasobów dla Wielunia i Sieradza oraz 

obszarów wiejskich położonych w podobnej odległości od projektowanej kopalni. W 
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hydrogeologicznym modelu numerycznym należy te kwestie szczegółowo rozpoznać i określić 

wielkość zubożenia zasobów wodnych na obszarze oddziaływania leja depresji.

Spodziewany przez autora opinii negatywny wpływ odwodnienia na przypowierzchniowy 

poziom wodonośny prowadzić będzie do obniżenia się zwierciadła wód podziemnych i 

zmniejszenia zasobów wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie stanów wody w ciekach i 

zbiornikach wodnych, a także do zmniejszenia przepływów w ciekach, aż do całkowitego zaniku 

mniejszych cieków w sąsiedztwie kopalni m. in. dopływu ze Szklanej Huty lub ze Złoczewa. 

Negatywne oddziaływania obejmą również Oleśnicę, do której będą zrzucane wody dołowe, 

których ilość znacząco zmieni reżim hydrologiczny tego cieku, a tym samym Warty, której Oleśnica 

jest dopływem. Natomiast powyżej ujścia Oleśnicy wody Warty będą przechwytywane przez lej 

depresji projektowanej kopalni, co prowadzić będzie do zmniejszenia jej przepływów i stanów 

wody. Warta, której koryto zbliża się na odległość 3,3 km do krawędzi projektowanej odkrywki 

płynie przez obszar, na którym może pojawić się lej depresji na odcinku kilkudziesięciu kilometrów 

jej biegu. Fragmentami dolina Warty ma charakter przełomu utworzonego w rynnie erozyjnej w 

utworach jury i wypełnionej piaskami i żwirami czwartorzędu, a podrzędnie utworami miocenu. 

Czyni to z Warty potencjalne zagrożenie wodne dla projektowanej kopalni.

Oprócz wód powierzchniowych lej depresji będzie negatywnie oddziaływać na ekosystemy 

mokradeł związane z płytko występującymi wodami podziemnymi. W zasięgu spodziewanego leja 

depresji obszary takie znajdują się m. in. w dolinie Warty, kompleksy lasów i łąk na NE od 

Masłowic i na zachód od Nietuszyny. W zasięgu spodziewanego leja depresji mogą znaleźć się 

obszary chronione prawem krajowym i unijnym wymienione w tabeli 2 oraz na ryc. 2.Spośród 

wymienionych obszarów chronionych, zależnymi od płytko występujących wód podziemnych, 

przynajmniej na części swojej powierzchni znajdują się wszystkie wymienione obszary Natura 

2000, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz większość rezerwatów przyrody. 

Zatem w razie podjęcia decyzji o eksploatacji złoża węgla brunatnego Złoczew jego odwodnienie 

będzie negatywnie oddziaływać na chronione siedliska leśne i łąkowe związane z terenami 

podmokłymi oraz na gatunki zwierząt i roślin będące przedmiotami ochrony. Oddziaływanie na 

poszczególne obszary chronione powinno być przedmiotem szczegółowego numerycznego modelu 

hydrogeologicznego.
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Tabela 2. Obszary chronione prawem polskim i unijnym, które mogą znaleźć się w zasięgu oddziaływania leja depresji 
kopalni węgla brunatnego Złoczew.

Rodzaj obszaru chronionego Nazwa obszaru chronionego Odległość granic 
obszaru od granic 
projektowanej 
odkrywki [km]

Obszar Natura 2000 Załęczański Łuk Warty PLH100007 22

Obszar Natura 2000 Święte Ługi PLH100036 23

Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 16

Obszar Natura 2000 Zbiornik Jeziorsko PLB100002 25

Rezerwat Przyrody Półboru 22

Rezerwat Przyrody Winnica 7

Rezerwat Przyrody Hołda 4,5

Rezerwat Przyrody Grabica 18

Rezerwat Przyrody Mokry Las 22

Rezerwat Przyrody Dąbrowa w Niżankowicach 26

Rezerwat Przyrody Lasek Kurowski 19

Rezerwat Przyrody Ryś 12

Rezerwat Przyrody Długosz królewski w Węglewicach 23

Rezerwat Przyrody Jaźwiny 18

Rezerwat Przyrody Wrząca 23

Rezerwat Przyrody Nowa Wieś 5

Rezerwat Przyrody Paza 5

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki 0,8

Park Krajobrazowy Załęczański 20

Obszar Chronionego Krajobrazu Chrząstowsko-Widawski 16

Obszar Chronionego Krajobrazu Braszewicki 9,5
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Ryc. 2. Oddziaływanie hydrogeologiczne projektowanej kopalni węgla brunatnego Złoczew na obszary chronione 
prawem krajowym i unijnym.

W cytowanym już Raporcie o oddziaływaniu wydobycia węgla brunatnego ze złoża 

Złoczew na środowisko nie uwzględniono kwestii możliwego przerwania ciągłości uszczelnienia 

odcinków koryt rzek (Pyszna, Oleśnica) na skutek wstrząsów lub odkształcenia powierzchni w 

otoczeniu projektowanej odkrywki, które planuje się wybudować w celu zminimalizowania 

dopływu wód powierzchniowych do wyrobiska.

Prognozowany wpływ jakości wód dołowych na wody podziemne i powierzchniowe

Raport oddziaływania na środowisko wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew 

opierając się na założeniu dobrej jakości wód podziemnych ignoruje szereg zjawisk, które zachodzą 

w obrębie lejów depresji m. in. w analogicznych warunkach odkrywek Szczerców i Bełchatów, a 

które to zjawiska zostały opisane poniżej. Rów tektoniczny Złoczewa wraz ze złożem węgla 

brunatnego znajduje się na obszarze, na którym wody o mineralizacji powyżej 1 g/dm3 występują 
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na głębokości 500-800 metrów. Niemniej jednak uskoki rowu Złoczewa mają zrzuty sięgające 

kilkuset metrów, a same mogą sięgać w głąb skorupy ziemskiej na głębokość kilku kilometrów. 

Przy odwadnianiu złoża Złoczew za pośrednictwem tych uskoków do wyrobiska będą napływać 

wody wysokozmineralizowane występujące kilkaset metrów niżej, które będą zrzucane do wód 

powierzchniowych. Ta sztucznie wywołana ingresja wód zmineralizowanych do jurajskiego piętra 

wodonośnego pozostanie po zakończeniu odwadniania i będzie zmieniać jakość wód na obszarach 

sąsiednich.

Odsłonięcie eksploatowanych pokładów węgla brunatnego rozpocznie proces ich utleniania, 

w trakcie którego będzie dochodzić do utleniania się siarki obecnej w minerałach siarczkowych i 

materii organicznej (siarka pirytowa średnio 1,02%, a siarka organiczna średnio 1,46%). Podobne 

zjawiska będą zachodziły w sztucznie stworzonej strefie aeracji w obrębie leja depresji. Proces ten 

prowadzi do silnego zakwaszenia wód oraz zwiększenia ich agresywności względem minerałów i 

materii organicznej. Jego następstwem jest wzrost twardości ogólnej wody, utlenianie się związków 

żelaza i manganu oraz ługowanie szeregu pierwiastków (metale, metaloidy i radionuklidy) ze złoża 

i ze skał. Procesy te dalece zmienią skład chemiczny wody oraz ich podstawowe parametry 

fizykochemiczne, takie jak: pH, potencjał redoks, przewodność elektrolityczna i sucha pozostałość. 

Należy się spodziewać modyfikacji tych parametrów przy odprowadzeniu wód dołowych do wód 

powierzchniowych i pogorszenia się stanu jakościowego tych ostatnich.

W węglu brunatnym występuje szereg metali ciężkich (ołów, kadm, rtęć, chrom, miedź i 

inne), metaloidów (arsen) oraz pierwiastków promieniotwórczych (uran, tor). Poniżej 

charakterystyka najważniejszych spośród tych pierwiastków.

Arsen. Pierwiastek ten w wodach powierzchniowych występuje w postaci jonów kompleksowych 

zarówno na +3 jak i na +5 stopniu utlenienia. Tworzy wtedy zdysocjowane jony słabych kwasów 

arsenowych (III i V). Jony te podlegają procesom sorpcyjnym przez naturalne sorbenty takie jak 

minerały ilaste, tlenki i wodorotlenki żelaza oraz materia organiczna. W rezultacie stężenie arsenu 

w wodach powierzchniowych powinno spadać, ale jednocześnie jego koncentracja w osadach 

dennych powinna wzrastać. W tych postaciach arsen jest transportowany z wodami 

powierzchniowymi i z osadami do Bałtyku, gdzie osady denne zostaną zdeponowane na dnie. Arsen 

jest silnie toksycznym pierwiastkiem zarówno w postaci rodzimej jak i w związkach chemicznych. 

Negatywnie oddziałuje na organizmy wodne. Może mieć również oddziaływanie kancerogenne na 

człowieka. Naturalne tło hydrochemiczne dla arsenu w wodach rzecznych klimatu umiarkowanego 

jest do kilku tysięcy razy niższe (0,13-2,1 μg/dm3) od jego średniej zawartości w węglu brunatnym 

(513 μg/kg). Należy przy tym zaznaczyć, że zawartość arsenu w węglu brunatnym waha się w 

zakresie 449-5760 μg/kg (Plant et al 2003, Symanowicz et al 2013, Gruszecki, Kasiński 2013).
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Chrom, miedź, nikiel, ołów i kadm. Wymienione metale ciężkie można opisać razem ze względu 

na podobieństwo w migracji w środowisku. Są to metale ciężkie, które w środowisku wodnym 

ulegają intensywnie sorpcji przez minerały ilaste, tlenki i wodorotlenki żelaza oraz materię 

organiczną. W rezultacie w wodach płynących przemieszczają się one głównie wraz z osadami 

dennymi, a w niewielkim stopniu również jako jony kompleksowe w wodzie. W środowisku 

wodnym i w węglu brunatnym ich koncentracje prezentowane są w tabeli 3.

Tabela 3. Porównanie stężeń i zawartości wybranych metali ciężkich w wodach powierzchniowych i osadach dennych 

(Callender 2003, Gruszecki, Kasiński 2013, Symanowicz 2013).

Metal Zawartość w węglu brunatnym 

złoża Złoczew wyrażone w μg/kg 

suchej masy

* - zawartość średnia

Stężenie w niezanieczyszczonych 

wodach płynących w μg/dm3

Stężenie w osadach dennych 

niezanieczyszczonych rzek 

μg/kg suchej masy

Chrom 480-29600 0,7 85000

Miedź 584-10800 1,5 32000

Nikiel 2290-15700 0,8 32000

Ołów 8320* 0,08 23000

Kadm 1390* 0,08 600

Strefą podwyższonego stężenia tych metali będzie bezpośrednie sąsiedztwo lokalizacji 

zrzutu ścieków z kopalni zanim nie wymieszają się one z wodami powierzchniowymi. Czynnikiem 

znacząco obniżającym stężenie tych metali w wodach płynących będą procesy sorpcyjne, które 

zwiążą większość ich ładunku w osadach dennych. W tej postaci metale ciężkie będą migrowały 

korytem aż do Bałtyku, gdzie zostaną zdeponowane na dnie. Nie spowoduje to jednak 

unieszkodliwienia tych osadów.

Powyższe metale ciężkie są wysoce toksyczne, a niektóre spośród nich (ołów i kadm) to 

toksyny kumulatywne, praktycznie niewydalane z organizmów żywych. Wysokie koncentracje 

metali ciężkich w osadach dennych przenikają do organizmów żywiących się tymi osadami, a 

następnie za pośrednictwem łańcucha troficznego ulegają one bioakumulacji w tkankach 

drapieżników wyższych rzędów, m. in. poławianych ryb morskich, gdzie ich koncentracje mogą być 

nawet milion razy wyższe niż w wodach płynących. Na podstawie danych ze złoża Złoczew można 

stwierdzić, że przy założeniu eksploatacji na poziomie 18 mln ton rocznie spodziewany ładunek 

roczny ołowiu wyniesie 75 ton, a kadmu 12,5 ton. Ładunki roczne chromu, miedzi i niklu według 

średniej zawartości tych metali w polskich węglach brunatnych podano w tabeli 4.
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Rtęć. Jest to także metal ciężki, którego przemiany w środowisku są podobne do opisywanych 

wcześniej, poza kilkoma istotnymi różnicami. Zawartość rtęci w węglu brunatnym podlega 

znacznym wahaniom i zmienia się w przedziale od 80 do 1030 μg/kg, a średnio 322 μg/kg, a dla 

złoża Złoczew jest to średnio 270 μg/kg suchej masy (Lorenz, Grudziński 2007, Gruszecki, 

Kasiński 2013). Przy założonym wydobyciu na poziomie 18 mln ton rocznie i przy wilgotności 

50% należy się spodziewać emisji rtęci do środowiska na poziomie 2,43 ton rocznie z tej kopalni. 

Zatem podobnie jak w przypadku innych metali ciężkich wysokie koncentracje rtęci będą 

szczególnie szkodliwe w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zrzutu ścieków do wód 

powierzchniowych.

Głównym czynnikiem usuwającym rtęć z wody są procesy sorpcyjne, dzięki którym 

podobnie jak opisywane poprzednio metale ciężkie trafia do osadów dennych i w tej postaci jest 

transportowana do Bałtyku gdzie zostaje zdeponowana. Koncentracja rtęci w osadach 

przybrzeżnych mórz waha się w granicach 2-2100 μg/kg suchej masy osadu, a dla południowego 

Bałtyku wartości te wynoszą 2-340 μg/kg .

Rtęć oprócz występowania w postaci jonów kompleksowych na +2 stopniu utlenienia ulega 

również metylowaniu tworząc monometylortęć oraz dimetylortęć. Związki te łatwiej wnikają do 

organizmów żywych, są bardziej toksyczne i podobnie jak inne związki rtęci, ulegają bioakumulacji 

szczególnie u drapieżników wyższego rzędu (drapieżne ryby morskie).

Według następujących aktów prawnych: Dyrektywy 2013/39/WE z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, Dyrektywa 2008/105/WE z 

dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych za substancje priorytetowe uznaje się m. in. niektóre metale ciężkie: kadm, ołów, 

rtęć i nikiel oraz ich związki. Dyrektywy te zobowiązują państwa członkowskie UE do 

monitorowania stężenia tych metali nie tylko w wodzie ale i w osadach dennych wód śródlądowych 

oraz w organizmach żywych zamieszkujących ekosystemy wód śródlądowych. Należy się zatem 

spodziewać, że opisane powyżej oddziaływania na wody rzek i jezior, do których będą zrzucane 

wody dołowe będą monitorowane.

Oprócz substancji wymienionych powyżej w wodach dołowych mogą znaleźć się jeszcze 

inne substancje pochodzące ze złoża węgla brunatnego. Są to pozostałe metale ciężkie takie jak: 

molibden, cynk, wanad, cyna, antymon, tytan, gal, rubid, stront, itr, cyrkon i bar. Występuje tam 

również glin oraz pierwiastki promieniotwórcze, takie jak uran i tor. W odróżnieniu od metali 

ciężkich, glin zachowuje się odmiennie. Jego obecność w wodzie zależy od pH. W środowisku 

kwaśnym lub zasadowym występuje w postaci prostych zdysocjowanych jonów i wtedy jest 

toksyczny dla organizmów wodnych, a w środowisku obojętnym, dla pH około 7 tworzy jony 
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kompleksowe i wytrąca się przechodząc do osadów.

Tabela 4. Zawartość metali i metaloidów w węglach brunatnych z polskich złóż (Symanowicz et al 2013).

Pierwiastek Zawartość w mg/kg Ładunek roczny metali przy 

wydobyciu węgla brunatnego 18 

mln ton rocznie [tony]

Minimalna maksymalna średnia

B 6,433 45,463 22,117 398

Zn 5,203 25,431 11,354 204

Cu 0,904 5,682 3,277 59

Mo - 0,254 0,112 2,02

Ni 1,005 5,201 2,589 47

Co 0,375 3,673 1,362 24,5

Li 0,712 6,308 2,285 41

Ti 35,101 174,112 115,762 2084

Ba 10,912 28,453 17,638 317

Sr 37,234 227,442 93,067 1675

V 2,013 16,893 8,021 144

Se - 0,491 0,126 2,27

Sn - 1,942 0,372 6,7

As - 1,399 0,513 9,23

Cr 0,564 8,998 4,390 79

Uran, tor i rad to pierwiastki promieniotwórcze, które jednocześnie są metalami ciężkimi. 

W związku z tym ich szkodliwe oddziaływanie na organizmy żywe nie ogranicza się jedynie do 

emisji promieniowania jonizującego, uszkadzającego DNA i oddziałującego mutagennie. Podobnie 

jak w przypadku innych metali ciężkich, ich związki chemiczne są także silnie toksycznie. W 

warunkach utleniających jakie panują w wodach płynących uran tworzy rozpuszczalne jony, które 

ulegają sorpcji przez minerały ilaste, związki żelaza i materię organiczną i w tej postaci, podobnie 

jak metale ciężkie, trafia do Bałtyku. Z kolei tor podlega intensywnej sorpcji przez minerały ilaste i 

materię organiczną. Ponieważ oba te metale występują w węglu brunatnym, należy szacowane 

parametry wód dołowych poszerzyć o te pierwiastki.

Tabela 5. Zawartość uranu i toru w węglach brunatnych polskich złóż (Bojakowska et al 2008).

Uran [μg/kg] Tor [μg/kg]
Minimum 100 200
Maksimum 12900 30000
Średnia 2200 3900
Roczny ładunek metalu emitowany do 

środowiska w tonach na rok

39,6 70,2
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Osobną kwestią jest oddziaływanie wód zbiornika wodnego który utworzy się po 

zakończeniu eksploatacji w wyrobisku końcowym. Przynajmniej w początkowej fazie zbiornik w 

tym wyrobisku będzie zawierać wody, w których będą występować te pierwiastki, a kontaktując się 

z utworami czwartorzędowymi będzie nimi zanieczyszczał wody tego piętra oraz wody 

powierzchniowe. Analogicznie, szereg pierwiastków oraz materia organiczna w odwodnionych 

warstwach wodonośnych w zasięgu leja depresji w kontakcie z powietrzem atmosferycznym 

również będą ulegały utlenianiu. Prowadziło to będzie do uruchomienia niektórych metali ciężkich, 

metaloidów i radionuklidów i wymywania ich do zbiornika końcowego oraz do pozostałych wód 

powierzchniowych po wypełnieniu się leja depresji.

Podobne zjawiska będą dotyczyć obszaru, na którym zostaną założone dwa osadniki na 

wody dołowe. Odkładające się na ich dnie zawiesiny z zaadsorbowanymi metalami ciężkimi, 

metaloidami i radionuklidami na dnie tego zbiornika czynią z nich potencjalne ognisko 

zanieczyszczeń. Obiekty takie, zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie odkrywki znajdą się 

jednocześnie w strefie intensywnego odwodnienia oraz możliwym, spowodowanym tym 

osiadaniem gruntu. W takich warunkach skumulowane w osadach zanieczyszczenia wraz z 

retencjonowanymi wodami będą przenikać do występujących poniżej odwodnionych osadów 

czwartorzędowych, gdzie będą ulegały utlenianiu. Po zakończeniu odwodnienia i wypełnieniu się 

leja depresji nastąpi nasycenie wodą warstw wodonośnych, a utlenione osady ze zbiorników na 

wody dołowe będą dodatkowo zanieczyszczały wody podziemne.

Zanieczyszczenia opisane w tym rozdziale pozostaną w piętrach wodonośnych po 

zakończeniu odwadniania złoża i jeszcze przez wiele lat będą migrować do wypełniającego się leja 

depresji. Po jego wypełnieniu się pozostaną na kolejne dziesięciolecia w piętrach wodonośnych, 

które dziś gromadzą wody dobrej jakości. Przez ten okres trwający łącznie nawet ponad 100 lat 

wiele z obecnie funkcjonujących ujęć wód podziemnych trzeba będzie zamknąć ze względu na 

pogorszenie jakości wód.

Wnioski

Powyższe rozważania skłaniają do wyciągnięcia następujących konkluzji:

1. Eksploatacja złoża węgla brunatnego Złoczew metodą odkrywkową wiąże się z 

koniecznością odwodnienia złoża, utworów nadkładu oraz częściowo wód podzłożowych, 

co spowoduje powstanie rozległego leja depresji, który w skrajnym przypadku może objąć 

nawet obszar o powierzchni 3100 km2.

2. Liczne kontakty głównie poprzez kopalne wcięcia erozyjne i uskoki pomiędzy wodami 
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piętra czwartorzędowego, neogeńskiego i jurajskiego ułatwiają i intensyfikują 

przechwytywanie wód podziemnych poziomów przypowierzchniowych przez drenowane 

pietro neogeńskie.

3. Zaproponowany w raporcie oddziaływania na środowisko zasięg leja depresji o powierzchni 

nieco ponad 300 km2 jest najprawdopodobniej niedoszacowany, ponieważ bierze pod uwagę 

jedynie warunki naporowe. Z tego powodu należy podobnie wykonać modelowanie 

numeryczne uwzględniające warunki swobodne i doświadczenia z odkrywek Bełchatów i 

Szczerców, a następnie rozpatrywać oddziaływanie kopalni na wody podziemne i 

powierzchniowe na bazie najgorszego możliwego scenariusza.

4. Rozwój leja depresji spowoduje zubożenie bądź całkowity zanik zasobów wód ujmowanych 

przez liczne ujęcia na obszarze leja depresji. Kwestia ta musi być jednym z zagadnień 

ponownego hydrogeologicznego modelu numerycznego.

5. Rozwój leja depresji będzie prowadzić do zmniejszenia się przepływów w ciekach i 

obniżenia stanu wody w zbiornikach wodnych. Może to prowadzić do zaniku części wód 

płynących i stojących. Kwestia ta musi być jednym z zagadnień ponownego 

hydrogeologicznego modelu numerycznego.

6. W zasięgu oddziaływania leja depresji znajdą się ekosystemy zależne od 

przypowierzchniowych wód podziemnych (mokradła, stawy i jeziora), niektóre z nich są 

chronione prawem krajowym (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary 

chronionego krajobrazu) i unijnym (obszary Natura 2000). Kwestia ta musi być jednym z 

zagadnień ponownego hydrogeologicznego modelu numerycznego.

7. Wody zasolone, które napłyną do pięter wodonośnych jury i neogenu pozostaną w nich po 

zakończeniu odwadniania i chlorki będą migrowały do płytszych poziomów wodonośnych, 

szczególnie w obrębie rowu tektonicznego Złoczewa. Może to doprowadzić do konieczności 

zamknięcia kolejnych ujęć wody. Kwestia ta musi być jednym z zagadnień ponownego 

hydrogeologicznego modelu numerycznego.

8. W obrębie leja depresji dojdzie do utleniania siarki w minerałach siarczkowych i materii 

organicznej. Konsekwencją tego będą zmiany parametrów wody takie jak wzrost twardości 

ogólnej wody, zawartości siarczanów, żelaza i manganu, uruchomienie metali ciężkich, 

arsenu, uranu i toru. Po wypełnieniu się leja depresji zanieczyszczenia te będą migrowały w 

wodach podziemnych przez dziesięciolecia przyczyniając się do zamykania kolejnych ujęć 

wody. Kwestia ta musi być jednym z zagadnień ponownego hydrogeologicznego modelu 

numerycznego.

9. Brak precyzyjnych informacji na temat składu chemicznego wód dołowych 

odprowadzanych do wód powierzchniowych. Aby należycie ocenić ich wpływ na wody 

powierzchniowe konieczne jest wykonanie oznaczeń zawartości szeregu metali, metaloidów 
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i radionuklidów w węglu brunatnym. Mają one zróżnicowane negatywne oddziaływania na 

ekosystemy wód śródlądowych oraz morskich.

10. Należy oszacować ładunki metali ciężkich, metaloidów i radionuklidów zrzucanych wraz z 

wodami dołowymi do wód powierzchniowych. Ładunki te oprócz postaci rozpuszczonej 

muszą uwzględniać zawartości tych pierwiastków w zawiesinie i koloidach zrzucanych wraz 

z wodami dołowymi do wód powierzchniowych. Kwestia ta musi być jednym z zagadnień 

ponownego hydrogeologicznego modelu numerycznego.
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