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Wprowadzenie 

Życie człowieka i jego jakość determinuje przede wszystkim dostępność wody i 

żywności, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych oraz od energii, bez której nie ma 

ciepła, elektryczności, komunikacji, dóbr i in. a więc ważnych wyznaczników jakości 

naszego życia. W Polsce wyczerpują się kolejne złoża węgla brunatnego. W zagłębiu 

konińskim po zakończeniu wydobycia węgla z odkrywki Jóźwin IIB pozostanie wydobycie 

tylko w odkrywce Tomisławice [ME 2018a] (uruchomienie odkrywki Ościsłowo - 

zlokalizowanej w pobliżu odkrywki Jóźwin IIB - opóźnia się i wobec sporego oporu 

lokalnych społeczności, wytoczonych procesów sądowych itd. może już nie zostać 

uruchomiana). Kończy się także wydobycie węgla w złożu Bełchatów, jednak dzięki 

osiągnięciu pełnych mocy wydobywczych na złożu Szczerców w najbliższych kilkunastu 

latach (wydobycie zakończy się jednak około 2038 roku) możliwe będzie pełne zaspokojenie 

potrzeb Elektrowni Bełchatów o mocy 5420 MW. Jest to największa polska i 25 na świecie 

elektrownia, produkująca rocznie około 27-28 TWh, co stanowi ponad 20% produkcji 

krajowej. Na jej potrzeby wydobywane jest rocznie około 35 mln ton węgla brunatnego ze 

złóż Bełchatów i Szczerców. W celu zapewnienia odpowiedniej ilości węgla pozwalającej w 

pełni wykorzystać zainstalowane moce i okres techniczno-ekonomicznej żywotności 

poszczególnych bloków energetycznych w elektrowni władze PGE (właściciela Elektrowni 

Bełchatów) uważają, że konieczne jest uruchomienie wydobycia z kolejnej odkrywki około 

2030 roku [Matyśkiewicz 2011, ME 2018a]. Najbardziej zaawansowane są prace z 

uruchomieniem złoża Złoczew. W 2017 roku został opracowany dla niego Raport o 

oddziaływaniu wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew na środowisko. Z kolei 14 

maja 2019 r. Minister Energii pozytywnie zaopiniował, przekazany przez Ministra 

Środowiska projekt koncesji dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. na 

wydobywanie węgla brunatnego ze złoża Złoczew. 

Pozyskanie zasobów energetycznych metodą odkrywkową, zwłaszcza z głębokości 

kilkudziesięciu metrów, a nawet trzystu i więcej metrów, jak to ma być w przypadku 

odkrywki Złoczew, pociąga jednak za sobą konieczność osuszania wyrobiska, co powoduje 

straty w podziemnych zasobach wód, głównie słodkich, a poprzez występujące leje depresji 

wpływa także negatywnie na produkcję rolniczą. Przekształceniu ulega także znaczny obszar, 

który obejmuje odkrywka, elektrownia, zwałowiska zewnętrzne i pozostała niezbędna 

infrastruktura techniczna. Taki układ zależności powoduje, że istnieje konkurencja pomiędzy 

węglem brunatnym a wodą i żywnością.  
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Szacuje się, że popyt na produkty rolnicze podwoi się do 2050 roku w związku z 

rosnącym dobrobytem, marnotrawstwem żywności oraz wzrostem liczby ludności, z tym że 

około 30% tego wzrostu generować będą biopaliwa (FAO 2009, Zegar 2012).  

Już dziś istotną barierą wzrostu produkcji w rolnictwie jest niedobór wody słodkiej. W 

wielu regionach świata rolnictwo musi konkurować o wodę z przemysłem, przetwórstwem, 

górnictwem, a ostatnio także z wodochłonnym wydobyciem ropy i gazu ze złóż łupkowych. 

Duże zużycie wody wraz ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi mogą prowadzić 

do poważnych sytuacji kryzysowych zagrażających ładowi światowemu (Zegar 2012, GOS 

2011). Poważnym ostrzeżeniem jest sytuacja w Chinach, gdzie w ciągu 25 lat wyschła 

połowa rzek, a druga co do wielkości rzeka Chin – rzeka Żółta w 1997 roku całkowicie 

wyschła na 9 miesięcy (Bloomberg 2013). Powierzchnia gruntów nawadnianych wynosi 

obecnie około 270 mln ha i będzie nadal wzrastać. Wpływ zmian struktury produkcji 

rolniczej wywołany wzrostem popytu na produkty wysokiej jakości (zwierzęce i ogrodnicze) 

głównie w krajach rozwijających się (szacuje się, że do 2050 roku popyt na te produkty 

będzie rósł w tempie 6-7% rocznie) będzie generował dodatkowe zapotrzebowanie na wodę, 

gdyż na wyprodukowanie 1 tony mięsa potrzeba około 9-krotnie więcej wody niż na 

wyprodukowanie 1 tony zbóż. Rolnictwo już obecnie wykorzystuje 66-70% ogólnego zużycia 

wody słodkiej czerpanej z zasobów gruntowych i podziemnych oraz powierzchniowych 

(płynących), ale w 2030 roku pomimo wzrostu zużycia jego udział spadnie do około 49% 

(Zegar 2013), co świadczy, że inne dziedziny gospodarki światowej będą zużywały jeszcze 

więcej wody. Ponadto Polska zaliczana jest do krajów o małych zasobach wód słodkich, na 

co wskazuje m.in. fakt, że statystycznie na jednego Polaka rocznie przypada ok. 1600 m3 

wody, nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach UE. Nasze zasoby porównywalne 

są z Egiptem (NIK 2019) 

Przedstawione wyżej perspektywy prowadzą do postawienia dwóch pytań: czy 

Polska powinna z taką beztroską pozbywać się zapasów wód słodkich zlokalizowanych 

w podziemnych zbiornikach wodnych i czy powinniśmy lekką ręką zamieniać kolejne 

tysiące hektarów użytków rolnych na cele nierolnicze (także górnicze) i leśne, gdy w 

perspektywie kilkudziesięciu lat podwoi się światowe zapotrzebowanie na żywność, a 

ilość użytków rolnych systematycznie spada i nie ma już perspektyw na zmianę tej 

tendencji? Pytanie te są zasadne zwłaszcza dlatego, że w planowanym na 2050 rok 

miksie energetycznym w dokumentach z początku II dekady XXI wieku nie było już 

miejsca dla węgla brunatnego (MG 2014, KIG…2012), a w drugiej połowie tej dekady 

planowane już jest uruchomianie kolejnych odkrywek (Złoczew, Ościsłowo, Gubin jako 
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scenariusz bazowy (ME 2018a, ME 2018b, ME 2019) (świadczy to też o braku 

konsekwencji i konsensusu naczelnych organów państwa). Ponadto systematycznie 

spadające koszty produkcji ze źródeł odnawialnych wraz z magazynowaniem stawiają 

pod znakiem zapytania długoterminową ekonomiczną rentowność przedsięwzięć 

węglowych oraz przyrodniczą i społeczną zasadność. 

 

1. Charakterystyka i założenia eksploatacyjne złoża Złoczew 

 Złoże Złoczew położone jest w południowo-zachodniej części województwa 

łódzkiego na terenie powiatu sieradzkiego w gminach Złoczew i Burzenin oraz w powiecie 

wieluńskim w gminie Ostrówek w odległości około 4 km w kierunku południowo-wschodnim 

od miejscowości Złoczew i ok. 35 km (w linii prostej) na północny-zachód od Kopalni 

Bełchatów [Raport… 2017]. Złoże rozciąga się wąskim pasem szerokości 1000-1500 m na 

przestrzeni około 10 km, z południowego zachodu na północny wschód. Węgiel zalega na 

głębokości około 300 m, a maksymalna głębokość eksploatacyjna wyniesie około 340 

m.p.p.t. Projektowany obszar górniczy, stanowiący teren niezbędny do prowadzenia 

wydobycia kopaliny, obejmuje dodatkowo tereny miasta Złoczew oraz gminy Lututów w 

powiecie wieruszowskim. W ciągu około 38 lat eksploatacji odkrywki Złoczew bezpośrednio 

zostanie zajęty i przekształcony obszar o łącznej powierzchni około 6 080 ha (obszar 

górniczy), który obejmuje odkrywkę, zwałowisko zewnętrzne oraz obszar pod niezbędną 

infrastrukturę. Jest to teren w przewadze równinny. Struktura dotychczasowego 

zagospodarowania na tym terenie to w przeważającej części to użytki rolne (ponad 4 tys. ha, 

w tym grunty orne to ok. 3350 ha), sady, łąki i pastwiska stanowią około 660 ha obszaru, lasy 

ponad 22%, grunty rolne zabudowane stanowią 5%, natomiast pozostałe 7% to drogi, cieki, 

rowy i nieużytki (Kuliński i in., 2015; Raport…2017). 

Budowa odkrywki Złoczew rozpocznie się od wkopu udostepniającego złoże 

znajdującego się w jego zachodniej części. Wybór miejsca wkopu w największym stopniu 

zależy od lokalizacji najpłycej zalegającego pokładu oraz możliwie jak najkrótszej drogi 

transportu nadkładu na zwałowisko zewnętrzne. Udostepnienie złoża będzie trwało ok. 6,5 

roku po zdjęciu ok. 453,4 mln m3
 mas ziemnych (Kuliński i in., 2015). Zwałowisko 

zewnętrzne zlokalizowano po zachodniej stronie wkopu udostepniającego w odległości od 

ok.680 m do 1050m. Powierzchnia przeznaczona pod stopę zwałowiska wynosi ok. 19,3 km2, 

na której planuje się zazwałować 2,234 mld m3. Wierzchowina zwałowiska powstanie z 

przewyższeniem maksymalnie 221,0 m w stosunku do terenu [Raport… 2017]. 
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Łączna ilość nadkładu do zdjęcia w ciągu 38 lat wynosi 3 779,3 mln m3. Powierzchnia 

całkowita wyrobiska końcowego będzie wynosiła ok. 2 700 ha, natomiast jego pojemność ok. 

2 770 mln m3, a zbiornika wodnego odpowiednio ok. 2345 ha i ok. 2 250 mln m3. Zasoby 

przemysłowe węgla brunatnego obliczone w Projekcie studium eksploatacji złoża „Złoczew” 

wynoszą 450,7 mln ton. Przy zakładanych maksymalnych stratach eksploatacyjnych na 

poziomie 5%, zasoby operatywne węgla oszacowano na 428,1 mln ton [Matyśkiewicz 2011]. 

Kuliński i in [2015] zasoby przemysłowe oszacował na 538,5 mln Mg, a zasoby przewidziane 

do wydobycia na 485,8 mln Mg. Okres eksploatacji węgla brunatnego w projektowanej 

odkrywce Złoczew będzie trwał ok. 31 lat. W tym czasie przewiduje się średnioroczne 

wydobycie węgla w ilości ok. 18 mln Mg (maksymalnie 21 mln Mg). Średnia miąższość 

nadkładu oszacowano na 215 m, a miąższość węgla brunatnego na 51,4 m [Raport… 2017]. 

 

Rysunek 1. Lokalizacja złoża „Złoczew” 

Źródło: Matyśkiewicz 2011 

Obszar złoża położony jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. 

Obejmuje częściowo gminy Złoczew, Burzenin (powiat sieradzki) oraz gminę Ostrówek 

(powiat wieluński). Niewielka zachodnia część zwałowiska zewnętrznego znajduje się 

również w granicach gminy Lututów (powiat wieruszowski). W granicach projektowanej 

odkrywki, zwałowiska zewnętrznego i ich najbliższym sąsiedztwie przeważa zabudowa 

rozproszona, która tworzą wsie z przysiółkami m.in.: Miklesz, Janów, Oleśnica, Broszki, 

Siekanie, Doliny, Broszki Kolonia, Lipiny, Kolonia Łeszczyn, Koźliny, Dąbrowa Miętka, 
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Krzyżanka, Filipole, Kamionka, Wola Rudlicka, Bolków. Większe jednostki osadnicze 

stanowią wsie o stosunkowo zwartej zabudowie, do których należą Łeszczyn, Biesiec, Stolec 

oraz Milejów, które zamieszkuje ok. 3041 osób [Raport… 2017]. Większość z nich w 

związku z brakiem wolnych mieszkań i gospodarstw na sprzedaż będzie musiała się 

przesiedlić poza obszar dotychczas zamieszkiwanego powiatu, co równoznaczne jest z 

koniecznością szukania nowej pracy, a w wielu przypadkach (zwłaszcza rolników) także 

przekwalifikowania się. Obecna sytuacja na rynku pracy jest korzystna dla szukających 

zatrudnienia, nie można jednak przewidzieć, jaka będzie za kilkanaście lat, gdy rozpoczną się 

przymusowe przesiedlenia. Będzie się to wiązać ze sporymi i trudnymi aktualnie do 

oszacowania kosztami dla tych rodzin. 

 

2. Uwarunkowania hydrogeologiczne złoża Złoczew  

Złoże węgla brunatnego Złoczew położone jest w północno-wschodniej części 

Monokliny Przedsudeckiej, w rowie tektonicznym o szerokości ok. 1 km i długości ok. 10 km 

o przebiegu WWS-EEN. Od północnego wschodu rów ograniczony jest regionalną strefą 

zapadliskową Poznań-Kalisz-Radomsko, natomiast od południa ciągiem wypiętrzeń 

Widoradz-Wielun. Rów przecinają liczne uskoki poprzeczne o kierunku NW-SE, na których 

stwierdzono przemieszczenia pionowe. Projektowana odkrywka Złoczew położona jest w 

lewobrzeżnej części zlewni rzeki Warty. Obszar zlewni Warty w tym rejonie zasilany jest 

wodami dopływającymi z mniejszych cieków powierzchniowych oraz istniejącej sieci rowów 

melioracyjnych. Najważniejszymi rzekami w rejonie złoża Złoczew, które znajdą się pod 

wpływem oddziaływania odwadniania są rzeki: Oleśnica, Pyszna i dopływ Oleśnicy 

Burdynówka. Rzeka Warta przepływa wzdłuż wschodniej granicy złoża osiągając 

najmniejszą odległość od złoża około 3 km w okolicach Małej Wsi, gdzie uchodzi do niej 

rzeka Oleśnica. 

W rejonie złoża węgla brunatnego Złoczew, ze względu na budowę geologiczną oraz 

zróżnicowane warunki hydrogeologiczne, wydzielono cztery piętra, a w ich obrębie osiem 

poziomów wodonośnych. Są to: 

- czwartorzędowe piętro wodonośne, składające się z poziomu: nadglinowego, 

międzyglinowego oraz podglinowego, 

- neogeńskie piętro wodonośne składające się z poziomu: neogeńskiego górnego, 

neogeńskiego dolnego i węglowo-węglanowego, 

- paleogeńskie piętro wodonośne, 

- mezozoiczne (jurajsko-kredowe) piętro wodonośne. 
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Najważniejszy dla rolnictwa i leśnictwa kompleks wodonośny przypowierzchniowy, 

tj. czwartorzędowy składa się tylko z jednego poziomu czwartorzędowego – nadglinowego. 

W poziomie nadglinowym (przypowierzchniowym) występuje zwierciadło swobodne, 

miejscami lekko napięte. Naporowy charakter zwierciadła wynika z występowania lokalnie 

płatów namułów rzecznych o niewielkiej miąższości. Kompleks ten jest zasilany przez 

infiltracje opadów atmosferycznych. W miejscach wymyć erozyjnych (dolin kopalnych) 

kontaktuje się z poziomami między i podglinowym oraz neogeńskim. Bazę drenażu stanowią 

lokalne cieki wód powierzchniowych. Według klasyfikacji jakości wód podziemnych wody 

piętra czwartorzędowego należą do I i II klasy ze względu na podwyższoną zawartość żelaza 

ogólnego. 

Odkrywka, w celu bezpiecznej eksploatacji górniczej, musi być systematycznie 

odwadniana poprzez studnie głębinowe w głębokościach od 150 do 350 m tak, by odwodnić 

odkrywkę do głębokości 340 m (-170 m n.p.m.). Wg autorów Raportu…[2017] prowadzenie 

odwodnienia spowoduje osuszenie górotworu w obrębie odkrywki do spągu eksploatacji oraz 

kilkaset metrów dookoła wyrobiska. Natomiast zaburzenie stosunków wodnych w obrębie 

wszystkich poziomów i horyzontów wodonośnych wystąpi w obszarze maksymalnie do 

około 8,5 km od odkrywki. Powstanie też lej depresji, tj. zmiany ciśnień piezometrycznych 

poziomów wodonośnych mezozoiku i neogenu, przemieszczający się w obszarze 314 km2. W 

poziomie przypowierzchniowym proces ten będzie występował bezpośrednio w rejonie skarp 

odkrywki oraz w sąsiedztwie pracy urządzeń odwadniających. 

Maksymalny zasięg lejów depresji (rys. 2) stanowi sumę maksymalnych zasięgów 

lejów depresji uzyskanych z prognoz na kolejne etapy eksploatacji złoża. Stąd podana 

powierzchnia stanowi łączna maksymalną powierzchnię wszystkich etapów eksploatacji, 

którą oszacowano: 

- dla poziomu kenozoicznego na 167,75 km2, 

- dla poziomu mezozoicznego na 311,53 km2.  

Po wyeksploatowaniu węgla odkrywka będzie sukcesywnie zasypywana nadkładem, a 

w wyrobisku końcowym powstanie zbiornik wody o powierzchni 2345 ha, zlokalizowany we 

wschodniej części odkrywki formowany i wypełniony wodą w ciągu 16 lat, tj. w 63 roku od 

rozpoczęcia eksploatacji. Tak szybkie napełnienie zbiornika możliwe będzie dzięki 

wykorzystaniu poboru wód z rzek Warta i Oleśnica w okresach podwyższonego przepływu 

wód w tych rzekach. Występujące niewielkie opady deszczu i długotrwałe susze i bezśnieżne 

zimy, których w ostatnich latach często doświadcza się w zlewni Warty sprawiają, że może 

nastąpić wydłużenie napełniania wodą zbiornika końcowego. 
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Z kolei J. Sawicki [2010] wskazuje, że rumosze wapieni, strefy zaangażowane 

tektonicznie oraz dawne zjawiska krasowe będą decydowały o przepływach wody przy 

odwadnianiu złoża. Należy liczyć się z tym, że najkorzystniejsze warunki dla przepływu 

wody podziemnej będą występować w stropowej części tej warstwy wodonośnej oraz w 

liniach uskoków. Znacznie gorsze warunki przepływu wody charakterystyczne będą dla 

wnętrza bloków pomiędzy uskokami oraz należy sądzić, że w miarę wzrostu głębokości 

zdolność przewodzenia wody będzie mniejsza. Przewidywany zasięg depresji określił on 

przez analogie do złóż węgla brunatnego już eksploatowanych oraz do kopalń cynku i ołowiu 

w rejonie Olkusza, gdzie w ich otoczeniu występują podobne utwory geologiczne: wapienie 

górnej jury oraz wapienie i dolomity triasowe. Dla tych ośrodków drenażu górniczego 

określono rzeczywiste spadki zwierciadła wody w kierunkach najbardziej rozwiniętego leja 

depresji.  

 

 
 

Rys. 2. Zasięgi prognozowanych maksymalnych lejów depresji związanych z eksploatacją odkrywki Złoczew 

Źródło: Raport… 2017. 
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Dla rejonu wkopu otwierającego, gdzie spąg węgla i konieczny poziom odwodnienia 

zalega na głębokości 70 m p.p.m., a swobodne zwierciadło wody utrzymuje się w pobliżu 

rzędnej +170, wielkość depresji wyniesie s = 240 m. Zasięg depresji Sawicki obliczył na 

około 13,9 km w kierunkach najbardziej sprzyjających dla jego rozwoju. Będzie to dotyczyć 

w opinii Sawickiego osi rowu tektonicznego Złoczewa i linii głównych uskoków, gdzie 

spodziewa się on występowania struktur krasowych. Dla najgłębszej części przyszłej 

odkrywki, gdzie spąg węgla występuje na poziomie 160 m poniżej poziomu morza. Depresja 

całkowita wyniesie 330 m, a łączny maksymalny zasięg leja depresji, w najbardziej 

uprzywilejowanych kierunkach, oszacował na około 16 km od centrum drenażu. Rozwój leja 

depresji w kierunku zachodnim i południowo-zachodnim będą ograniczały wychodnie słabo 

przepuszczalnych warstw jury środkowej lub wyklinowanie warstw jury górnej, zbudowanej 

w większości z wapieni [Sawicki 2010]. To oznacza, że powierzchnia zasięgu leja wyniesie 

od 615 km2 do 803 km2 [Wilczyński 2016]. 

 

3. Charakterystyka rolnictwa regionu łódzkiego 

Złoże Złoczew i wyznaczony obszar górniczy znajduje się w południowo-zachodniej 

części województwa łódzkiego w południowej części powiatu sieradzkiego i północnej części 

powiatu wieluńskiego. Województwo łódzkie cechuje się przeciętnymi warunkami 

przyrodniczymi o stosunkowo niskich opadach wynoszących w okresie wegetacyjnym około 

400 mm i okresem wegetacyjnym wynoszącym około 215 dni, co sprawia, że region ten jest 

wrażliwy na niedobory wody i boleśnie odczuje skutki pojawienia się leja depresji.  

Udział użytków rolnych w województwie łódzkim jest podobny do średniej w Polsce i 

wynosi 48,51%, natomiast w powiatach sieradzkim i wieluńskim jest znacznie wyższy i 

wynosi odpowiednio 59,2% i 54,56%, co świadczy o wybitnie rolniczym charakterze regionu, 

w którym planowana jest odkrywka. W obydwu powiatach jest łącznie 138,9 tys. ha użytków 

rolnych (UR), co stanowi blisko 0,9% UR w Polsce. Województwo łódzkie cechuje się 

natomiast wyższą o 21-37% niż przeciętnie w Polsce koncentracją zwierząt: bydła i trzody 

chlewnej. Powiat sieradzki bardziej specjalizuje się w produkcji bydła, gdzie koncentracja 

bydła jest wyższa niż średnio w województwie łódzkim o 31,5%, a krów o 9,4%, niższa jest 

natomiast koncentracja trzody chlewnej o 32,2%, a loch o 7,1%. Powiat wieluński cechuje się 

większą koncentracją trzody chlewnej, zwłaszcza macior (+30,3%), niższa jest natomiast 

koncentracja bydła i krów odpowiednio o 39,1% i 45,8% (tabela 1). Łącznie pogłowie bydła i 

świń w obydwu powiatach stanowi od 1,0 do 1,2% polskiego pogłowia. W szerszym obszarze 

odziaływania odkrywki najmniejszy udział UR ma powiat bełchatowski, gdzie udział UR 
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wynosi zaledwie 32,67%. Największą koncentracją bydła oprócz powiatu sieradzkiego 

cechuje się powiat łaski, w którym koncentracja tych zwierząt jest o kilka % wyższa niż 

średnio w województwie łódzkim (tabela 1).  

Tabela 1. Charakterystyka powiatów znajdujących się w obszarze oddziaływania odkrywki Złoczew na tle 

województwa łódzkiego, wielkopolskiego i Polski w 2010 roku 

Wyszczególnienie 

Udział 
UR 

[%] 

Powierzchnia 

UR [ha] 

Pogłowie zwierząt [szt.] Obsada zwierząt [szt./100 ha UR] 

bydło krowy 

trzoda 

chlewna lochy bydło krowy 

trzoda 

chlewna lochy 

Polska  49,58 15502969 5760585 2657365 15278051 1426575 37,16 17,14 98,55 9,20 

wielkopolskie 60,01 1789875 844289 304467 4819561 383753 47,17 17,01 269,27 21,44 

kaliski 77,27 62608 32812 11145 143985 15078 52,41 17,80 229,98 24,08 

ostrzeszowski 76,60 42400 23526 8498 89155 9369 55,49 20,04 210,27 22,10 

łódzkie 48,51 967524 454570 216146 1310591 108036 46,98 22,34 135,46 11,17 

sieradzki 59,20 88273 54536 21580 81048 9153 61,78 24,45 91,82 10,37 

wieluński 54,56 50613 14470 6124 70200 7365 28,59 12,10 138,70 14,55 

łaski 48,52 29997 14702 7169 21745 1907 49,01 23,90 72,49 6,36 

bełchatowski 32,67 31612 12068 6138 39206 2690 38,18 19,42 124,02 8,51 

pajęczański 45,02 36187 11587 5531 23276 2668 32,02 15,28 64,32 7,37 

wieruszowski 53,04 30613 8227 3316 65675 5493 26,87 10,83 214,53 17,94 

zduńskowolski 49,52 18285 5956 2388 17227 1660 32,57 13,06 94,21 9,08 

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim i wielkopolskim. Powszechny spis 

rolny 2010. GUS Łódź i Poznań 2012;  

W pozostałych powiatach poziom koncentracji bydła i krów jest niższy od średniej 

wojewódzkiej. W przypadku trzody chlewnej pozytywnie wyróżnia się natomiast powiat 

wieruszowski, który ma pogłowie świń i loch zbliżone do średniej w województwie 

wielkopolskim i do sąsiadującym z nim powiatem ostrzeszowskim. Na 100 ha UR w 2010 

roku przypadało w nim 214,5 szt. trzody chlewnej i 17,9 macior, tj. o około 60% więcej niż 

przeciętnie w województwie łódzkim. Najniższą koncentracją cechują się natomiast powiaty 

pajęczański i łaski, gdzie koncentracja pogłowia świń i loch jest niższa od średniej 

wojewódzkiej o około połowę. 

Ważne są również tendencje, które zachodzą w pogłowiu (rys. 3). Są one zasadniczo 

negatywne, gdyż pogłowie bydła i świń w 2010 roku w stosunku do 2002 roku w większości 

analizowanych powiatów uległo redukcji (negatywne są także na poziomie ogólnopolskim). 

Wyjątkiem było pogłowie bydła w całym województwie łódzkim (wzrost o 1,0%), powiat 

sieradzki (+18,8%) oraz powiat ostrzeszowski z województwa wielkopolskiego, gdzie 

pogłowie bydła wzrosło o 8,2% przy średnim wzroście pogłowia bydła w Polsce o 4,1%. 

Największe spadki pogłowia wystąpiły w powiatach pajęczańskim, bełchatowskim i 

wieluńskim, a więc w powiatach o stosunkowo niskiej koncentracji pogłowia bydła. Podobne 

tendencje wystąpiły w przypadku zmian pogłowia krów, gdzie najsilniejszy spadek sięgający 

około 1/3 zanotowały powiaty o niskiej koncentracji pogłowia krów, a więc wieluński, 

pajęczański, wieruszowski i bełchatowski. W całym województwie łódzkim pogłowie krów 
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spadło o 14,2%. Podobny lub niższy spadek zanotowały powiaty łaski (-14,7%), 

ostrzeszowski (-4,8%) i sieradzki (-3,9%), a więc powiaty o najwyższej koncentracji.  

W przypadku pogłowia trzody chlewnej jedynym powiatem, w którym wzrosło 

pogłowie był powiat bełchatowski (+25,67%), podczas gdy w Polsce spadło o 18,0%, a w 

województwie łódzkim spadło o 5,2%. Spadek pogłowia świń o 10,9% wystąpił w powiecie o 

najwyższej koncentracji pogłowia, tj. wieluńskim. Spadek pogłowia przekraczający 30% 

wystąpił w powiatach pajęczańskim i sieradzkim, a więc w powiatach o niższej niż średnio w 

Polsce koncentracji pogłowia świń. Najtrudniejsza sytuacja jest na rynku macior, gdzie 

pogłowie w Polsce spadło o ponad 25%, w województwie łódzkim o ponad 22,8%. W 

analizowanych powiatach spadło ono o blisko 20% w powiatach ostrzeszowskim (-15,0%), 

kaliskim (-16,9%) i bełchatowskim (-19,0%), a więc w powiatach (poza ostatnim) o 

najwyższej koncentracji macior. Spadek pogłowia przekraczający 30% wystąpił aż w 5 

powiatach, z czego w powiecie wieluńskim nastąpiło załamania się pogłowia loch, gdyż 

pogłowie spadło o 62,2%.  

Podsumowując można stwierdzić, że uwidacznia się proces specjalizacji wielu 

powiatów albo w kierunku produkcji bydlęcej, albo trzodowej. 

 

Rys. 3. Zmiany pogłowia w powiatach znajdujących się w obszarze oddziaływania odkrywki Złoczew na tle 

Polski i wybranych województw w latach 2002-2010. 

Źródło: Powszechny spis rolny 2010. GUS Łódź 2012; Powszechny spis rolny 2010. GUS Poznań 2012; Raport 

z wyników spisów powszechnych 2002. Województwo łódzkie. GUS, Łódź 2003; Raport z wyników spisów 

powszechnych 2002. Województwo wielkopolskie. GUS, Poznań 2003 
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4. Założenia metodyczne 

Złoże Złoczew i wyznaczony obszar górniczy znajduje się w południowo-zachodniej 

części województwa łódzkiego w południowej części powiatu sieradzkiego i północnej części 

powiatu wieluńskiego. Raport o odziaływaniu … na środowisko [2017] nie podaje 

dokładnych informacji o strukturze użytków na terenie planowanej odkrywki i zwałowiska 

zewnętrznego oraz jakości gruntów, podając jedynie definicje rodzajów gleb występujących 

na terenie obszaru górniczego oraz ogólnie, że na obszarze górniczym o powierzchni 6080 ha 

jest około 4 tys. ha użytków rolnych, w tym ok. 3350 ha gruntów ornych, sady, łąki i 

pastwiska stanowią około 660 ha obszaru, lasy ponad 22%, grunty rolne zabudowane 

stanowią 5%, natomiast pozostałe 7% to drogi, cieki, rowy i nieużytki (Kuliński i in., 2015; 

Raport…2017), co utrudnia określenie strat w rolnictwie wywołane uruchomieniem odkrywki 

na terenie obszaru górniczego. Analiza powyższych danych, rysunku 2 niniejszego 

opracowania i rys. 3.1.1-1. Raportu… [2017] wskazuje, że udział UR jest wyższy niż 

przeciętnie w powiecie sieradzkim (59,20%) i wieluńskim (54,56%) (tab 1.) i oszacowano go 

na 75%, dając w przybliżeniu 2700 ha UR w powiecie sieradzkim, gdzie znajdzie się 

odkrywka i większość infrastruktury technicznej i 1450 ha w powiecie wieluńskim, gdzie 

znajdzie się zwałowisko zewnętrzne. 

Autor ekspertyzy nie znalazł także informacji jaki przeciętnie obszar będzie 

wyłączony z użytkowania w czasie eksploatacji kopalni, dlatego przyjęto, że przeciętnie 

będzie wyłączone około 60% obszaru górniczego1 (bez obszaru zwałowiska zewnętrznego), 

dlatego w obliczeniach przyjęto, że straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej z obszaru 

odkrywki wyniosą 60%. Większość tych terenów będzie jednak utracona bezpowrotnie dla 

rolnictwa, gdyż na terenach pokopalnianych w wyniku rekultywacji wyrobisk dominują 

głównie lasy i tereny rekreacyjne [Kasztelewicz, Ptak 2011, Kasztelewicz, Sypniowski 2011, 

Gilewska, Otremba 2013], a zrekultywowane użytki reprezentując grupę gleb 

urbanoziemnych różnią się często znacząco od gleb ukształtowanych naturalnie wielu 

właściwościami: brakiem poziomu akumulacyjnego, ubóstwem środków pokarmowych, 

niestabilnością plonowania [Gruszczyński 2010]. W przypadku przedmiotowej odkrywki 

planuje się, że zbiornik wodny zajmie aż 2345 ha, tj. 38,4% całego obszaru górniczego. 

Przyjęte zatem, że na terenie wyrobiska po zakończonej rekultywacji utracone zostanie w 

stosunku do stanu wyjściowego 60% UR jest założeniem bardzo konserwatywnym, gdyż 

                                                 
1 W okresie udostępniania będzie to kilka-kilkanaście % obszaru górniczego i wraz z postępem udostępniania 

złoża będzie wrastać osiągając w końcowym okresie blisko 100% (w zależności od tempa rekultywacji i udziału 

obszarów rolnych po rekultywacji).  
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plany rekultywacji w KWBB wskazują, że na cele nierolnicze może być zrekultywowany 

prawie cały obszar, a ewentualne tereny na cele rolne mają służyć do produkcji roślin na cele 

energetyczne [Malina, Niezgoda 2017, KWB 2019] 

Wysokość zwałowiska zewnętrznego jak i dotychczasowe sposoby 

zagospodarowywania zwałowisk zewnętrznych sugerują, że i w przypadku złoża Złoczew 

wykorzystana zostanie rekultywacja leśna na całym obszarze około 2000 ha, dlatego straty w 

produkcji rolnej na tym obszarze będą całkowite. 

Inwestor szacuje, że eksploatacja złoża zajmie 38 lat, w 63 roku od rozpoczęcia 

eksploatacji przewiduje się zakończenie wypełnienie wodą zbiornika w wyrobisku 

końcowym, a więc po około 16 latach od rozpoczęcia napełniania, ale odbudowa stosunków 

wodnych wokół odkrywki nie nastąpi zapewne wcześniej jak po 76 latach od rozpoczęcia 

eksploatacji (w przypadku większości odkrywek czas odbudowy stosunków wodnych jest co 

najmniej równy okresowi osuszania). Przyjmując bardziej konserwatywny okres 

oddziaływania zdecydowano się przyjąć okres podany przez inwestora, tj. 63 lat, choć w 

podsumowaniu podany zostanie poziom strat w produkcji i kosztów zewnętrznych dla 76 lat. 

 

Szacowanie strat wokół odkrywki jest znacznie trudniejsze, gdyż wiąże się z trudnym 

do oszacowania: 

- rozwojem leja depresji wraz z postępem wydobycia węgla z odkrywki, 

- nakładaniem się lejów depresji i obniżania poziomów wodonośnych z odkrywek Złoczew i 

Szczerców, 

- zasięgiem leja depresyjnego, który kształtuje się nierównomiernie wokół odkrywki m.in. w 

zależności od głębokości odkrywki, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych, 

sieci hydrograficznej, ujęć wód podziemnych [Szczepiński, Straburzyńska-Janiszewska 2011; 

Szczepiński 2018], 

- negatywnym wpływem leja depresji w nadkładowych poziomach wodonośnych (lej 

osuszający) na poziom plonów, który będzie zależał od warunków pogodowych w 

poszczególnych latach (będzie potęgowany w latach ciepłych i suchych), jakości gleb, 

pojemności wodnej, połączeń hydraulicznych między poziomami wodonośnymi itd., 

- wpływem niższych plonów na ograniczenia w produkcji zwierzęcej w produkcji bydła i 

mleka, gdzie uzależnienie od pasz własnych jest prawie pełne, a w produkcji trzody chlewnej 

sięga około 50% [Pepliński i in 2004], 

- wpływem niższej opłacalności produkcji na inwestycje w produkcję roślinną i zwierzęcą 

(niższe zyski przełożą się na brak lub ograniczenie możliwości inwestycyjnych większości 
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gospodarstw, co w perspektywie kilkunastu lat doprowadzi do zacofania technologicznego 

tych gospodarstw i systematycznego powiększenia dystansu w zakresie produkcyjności i 

wydajności), 

- wpływem niższej opłacalności produkcji na rezygnacje rolników z prowadzenia produkcji 

zwierzęcej (ograniczenie ilości pasz własnych na skutek obniżenia plonów może 

spowodować najpierw zmniejszenie pogłowia, a w konsekwencji wzrost jednostkowych 

kosztów stałych i obniżenie opłacalności produkcji, a ostatecznie likwidację całego stada), co 

przekłada się na większe ograniczenia pogłowia w okresach, w których opłacalność jest 

niższa (np. większe ograniczenie pogłowia świń i loch w powiecie konińskim w stosunku do 

terenów ościennych w ostatnich latach, które cechują się wybitnie niekorzystnymi relacjami 

cenowymi), 

- wpływem mniejszej produkcji rolnej na obroty przemysłu rolno-spożywczego i dostawców 

środków produkcji z tego regionu. 

 

Warianty i scenariusze obliczeniowe 

W celu pełnej analizy potencjalnych skutków uruchomienia odkrywki konieczne jest 

przeprowadzenie wielowariantowej analizy. Ideowy schemat podejścia metodycznego do 

przeprowadzanych analiz zamieszczono w tabeli 2. Analiza dotyczyć będzie dwóch 

potencjalnych obszarów oddziaływania kopalni, a symulacje zostaną przeprowadzone w 

trzech ujęciach scenariuszowych. W sumie przeprowadzona analiza dla 6 wyników 

obrazujących przewidywany poziom strat w rolnictwie. 

Tabela 2. Scenariusze i obszary oddziaływania po ewentualnym uruchomieniu odkrywkowej kopalni węgla 

brunatnego na złożu Złoczew 

Wyszczególnienie 

Scenariusz 1 

- statyczny na podstawie 

sytuacji w rolnictwie w 

latach 2014-2018 (S1) 

Scenariusz 2 -dynamiczny 

- na podstawie trendów 

zachodzących w 

województwie łódzkim (S2) 

Scenariusz 3 - dynamiczny 

- na podstawie trendów 

zachodzących w rolnictwie 

niemieckim (S3) 

Obszar wyznaczonego 

leja depresji (obszar 1– 

O1) 

S1 - O1 

 

S2 - O1 

 
S3 - O1 

Obszar oddziaływania 

pełny – lej odprężeniowy 

(obszar 2 – O2) 

S1 - O2 

 

S2 - O2 

 
S3 - O2 

Źródło: opracowanie własne.  

I obszar obliczeniowy strat w produkcji roślinnej - formalny. 

W Raporcie… [2017] zakres lejów depresji oszacowano na przyjęto że średni obszar 

wspólnego leja depresji wyniesie:  

- 167,75 km2, tj. 16775 ha dla leja depresji dla poziomu kenozoicznego, 
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- 311,53 km2, tj. 31153 ha dla leja depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego. 

Jak wspomniano wcześniej Sawicki [2010] i Wilczyński [2016] zasięg leja szacują od 

615 km2 do 803 km2. W dalszej części obliczeń przyjęto, że obszar leja depresji, a więc 

obszaru, na którym lustro wody trwale obniży się o jeden metr, wyniesie 615 km2 tj. 61500 

ha. 

Obszar leja depresji znajduje się na terenie powiatów sieradzkiego, wieluńskiego i 

łaskiego, dlatego w obliczeniach przyjęto strukturę zasiewów oraz pogłowie zwierząt 

odpowiednie dla poszczególnych powiatów, a pozostałe dane dla województwa łódzkiego. 

II obszar obliczeniowy strat w produkcji roślinnej - rzeczywisty. 

Należy pamiętać, że w opracowaniach górniczych przyjmuje się, że do obszaru leja 

depresji zalicza się teren, na którym lustro wody zostanie trwale obniżone w wyniku 

odwodnienia o co najmniej 1 metr. W Raporcie… [2017] również obszar leja depresji 

określono na podstawie tego kryterium, dlatego można go określić jako obszar 

oddziaływania formalny. Dla roślin, szczególnie łąk i pastwisk, których plonowanie jest 

ściśle związane z wysokim poziomem wody gruntowej, długotrwałe obniżenie lustra 

wody nawet tylko o pół metra ma już istotne znaczenie plonotwórcze [Malewski 2011]. 

Zatem wpływ oddziaływania kopalni na rośliny uprawne i środowisko zapewne obejmie 

większy obszar, który pokrywa się z obszarem występowania leja odprężeniowego (Poczta i 

in. 2017). O skali strat może świadczyć przykład byłego województwa konińskiego, na 

terenie którego funkcjonuje wieloodkrywkowe zagłębie węgla brunatnego. W tabeli 3 

pokazano poziom plonów w byłym województwie konińskim i pozostałej części obecnego 

województwa wielkopolskiego w okresie 30 lat. Wynika z nich, że na terenie byłego 

województwa konińskiego poziom plonów relatywnie znacząco spadł do przeciętnych 

plonów uzyskiwanych na pozostałym terenie obecnego województwa wielkopolskiego, 

którego jest częścią. W latach 1956-1965, gdy zagłębie węglowe w okolicach Konina dopiero 

powstawało na terenie byłego województwa konińskiego plony były zaledwie o 6,65% niższe 

niż przeciętnie na terenie pozostałej części ówczesnego województwa poznańskiego, podczas 

gdy w latach 1991-1995 były już o 23,94% niższe, a w stosunku do lat 1981-1985 nastąpił 

spadek względnej wysokości plonów o prawie 6,3 punktów procentowych. W całym okresie 

nastąpił więc względny spadek plonów o 17,7%.  

Na terenie zagłębia konińskiego uruchomiono odkrywki głównie w centralnej, 

północnej i wschodniej części byłego województwa konińskiego, dlatego obszar 

oddziaływania tych odkrywek nie obejmował co najmniej 1/3 województwa. W związku z 

tym straty na obszarze oddziaływania odkrywek zapewne były wyższe niż średnio dla całego 



16 

 

województwa konińskiego (prawdopodobnie o połowę, czyli o więcej niż 25%). Ponadto 

lokalizacja niektórych odkrywek w pobliżu obecnych województw kujawsko-pomorskiego i 

łódzkiego sugeruje, że straty w rolnictwie wystąpiły także na znacznym obszarze w tych 

województwach (z racji odległości oraz zamknięcia najbardziej wysuniętych na południowy 

wschód odkrywek konińskich stosunki wodne na terenie województwa łódzkiego powinny 

wrócić do stanu pierwotnego do czasu uruchomienia odkrywki Złoczew).  

Określając obszar oddziaływania złoża Złoczew na rolnictwo uwzględniono: 

- fakt występowania jednej odkrywki, (w przypadku zagłębia konińskiego 

kilkanaście), 

- dużo większą w stosunku do odkrywek konińskich głębokość i wielkość złoża, 

- dłuższy okres osuszania złoża Złoczew niż większości odkrywek konińskich, 

- z racji braku danych GUS nt. poziomu plonów po 1997 roku na poziomie 

dokładniejszym niż wojewódzkim (dla 17 województw) można tylko spodziewać się, że 

względny spadek poziomu plonów po 1995 roku się nie zakończył, 

- obszar objęty obniżeniem poziomu wód gruntowych nie będzie stały, lecz będzie 

wzrastał w czasie osuszania złoża, a następnie zmniejszał. Problem osuszania nieograniczony 

w czasie z racji budowy zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym będzie dotyczył 

obszarów położonych najbliżej zbiornika końcowego.  

- fakt, że na poziom plonów na terenie byłego województwa konińskiego niższe plony 

mogły wynikać z innych czynników niż górnicze, np. niższa jakość gleb, która utrudnia 

zwiększać poziom plonów (choć autor ekspertyzy zna rolników uzyskujących plony zbóż 

wyższe niż przeciętnie w kraju i województwie wielkopolskim na glebach klas V i VI, co 

wskazuje, że osiąganie wysokich plonów przy właściwej agrotechnice i odpowiedniej 

genetyce jest możliwe), niższe opady (choć problem niedobory opadów równie mocno dotyka 

większość województwa wielkopolskiego), niższa kultura rolna itp. 

 Uwzględniając wszystkie informacje opisane dotychczas w ramach wariantu II 

uzasadnione jest przyjęcie założenia, że obszar oddziaływania złoża Złoczew obejmie obszar 

odpowiadający całemu byłemu województwu konińskiemu. Obiektywizm ekspertyzy nakłada 

na autora przyjęcie jednak konserwatywnych założeń. W związku z tym przyjęto, że obszar 

oddziaływania będzie niższy i obejmie równowartość około 2/3 obszaru byłego województwa 

konińskiego), co daje około 221,8 tys. ha UR. Przyjęto, że obszar ten obejmie 90% 

powiatu sieradzkiego pomniejszony o obszar górniczy (odkrywki), całość powiatów 

wieluńskiego (bez zwałowiska zewnętrznego) i wieruszowskiego, 66% powiatu 

zduńskowolskiego, połowę pajęczańskiego i łaskiego oraz 33% bełchatowskiego. 
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Oddziaływanie odkrywki zaznaczy się także w województwie wielkopolskim w 

powiatach kaliskim (33% tego powiatu) i ostrzeszowskim (25% obszaru). Dla całego 

obszaru powiatów położonych na lewym brzegu Warty przyjęto poziom strat na poziomie 

17,7%, a więc spadku plonów na terenie byłego województwa konińskiego w relacji do reszty 

obecnego województwa wielkopolskiego w latach 1956-1995. W przypadku pozostałych 

powiatów (bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego i zduńskowolskiego) skutki 

oddziaływania po wschodniej stronie odkrywki ograniczy w pewnym stopniu oddzielająca od 

złoża Złoczew rzeka Warta, a na obszarze trzech pierwszych powiatów nastąpi 

współoddziaływanie odkrywki Złoczew i oddalonej o około 35 km odkrywki Szczerców (już 

występuje spadek plonów na skutek działania drugiej odkrywki). W związku z tym straty w 

produkcji rolnej wywołane eksploatacją złoża Złoczew w przypadku powiatów 

bełchatowskiego, łaskiego, pajęczańskiego powinny być niższe, dlatego przyjęto 2/3 wartości 

utraty plonów w stosunku do pierwszej grupy powiatów (co uwzględnia wydłużenie okresu 

osuszenia tych terenów na skutek eksploatacji tego złoża), a więc 11,7%. Na terenie powiatu 

zduńskowolskiego nie należy oczekiwać wpływu odkrywki Szczerców, dlatego całość strat 

będzie wynikać z odkrywki Złoczew, ale będą one nieznacznie niższe dzięki rzece Warta 

oddzielającej powiat od odkrywki i ustalono na 15,9%.  

W bezpośrednim pobliżu odkrywek straty w plonach zapewne są wyższe. W związku 

z powyższym przyjęto, że straty w poziomie plonowania na obszarze wyznaczonego leja 

depresji (615 km2 – Obszar I) będą o około 50% większe od średnich strat w wariancie II, tj. 

25%.  

W obydwu wariantach czas występowania strat ustalono na 63 lata, a więc na czas od 

rozpoczęcia eksploatacji do czasu pełnej odbudowy stosunków wodnych wokół kopalni 

szacowanej przez inwestora. 

 

Tabela 3. Poziom plonów zbóż na terenie obecnego województwa wielkopolskiego (bez byłego konińskiego) i 

byłego województwa konińskiego w latach 1956-1995 (dt*ha-1) 

Wyszczególnienie wielkopolskie konińskie wielkopolskie=100% 

1956-1960 16,85 15,72 93,35 

1961-1965 19,96 18,66 93,49 

1966-1970 18,61 16,93 90,98 

1976-1980 27,96 23,47 83,95 

1981-1985 31,46 25,90 82,33 

1986-1990 34,48 26,50 76,85 

1991-1995 32,66 24,84 76,06 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 Również w przypadku województwa łódzkiego eksploatacja węgla brunatnego z 

odkrywek Bełchatów (rozpoczęcie zdejmowania nadkładu nastąpiło w 1977 roku) miała 
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swoje przełożenie na poziom plonów (tab. 4). Szczególnie wyraźny spadek plonów względem 

sąsiedniego województwa wielkopolskiego nastąpił w latach 80. i w drugiej połowie lat 90., 

gdy spadek plonów względem województwa wielkopolskiego osiągnął swoje maksimum, tj. 

15,7% (14,18 punktu procentowego (pp.)).  

Tabela 4. Poziom plonów zbóż na terenie obecnego województwa wielkopolskiego i łódzkiego2 w latach 1971-

2018 (dt*ha-1) 

Wyszczególnienie wielkopolskie łódzkie wielkopolskie = 100% 

1971-1975 26,27 23,68 90,15 

1976-1980 23,32 20,97 89,91 

1981-1985 26,63 23,10 86,73 

1986-1990 34,10 27,83 81,61 

1991-1995 30,99 24,82 80,10 

1996-2000 32,39 24,61 75,97 

2001-2005 34,38 26,77 77,86 

2006-2010 34,26 28,71 83,79 

2011-2015 40,88 32,35 79,12 

2014-2018 41,56 33,52 80,67 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Trzeba wziąć jednak pod uwagę fakt, że odkrywka Bełchatów swym oddziaływaniem 

obejmowała znacznie mniejszą część obecnego województwa łódzkiego niż odkrywki 

konińskie byłego województwa konińskiego. Może to wskazywać na podobne, a nawet 

większe procentowe straty na obszarze oddziaływania odkrywek w rolnictwie łódzkim, niż w 

konińskim. 

Strukturę zasiewów określono na podstawie danych z powszechnego spisu rolnego z 

2010 roku [Charakterystyka gospodarstw…2012]. Ceny skupu zbóż, rzepaku, buraków 

cukrowych mleka, żywca wołowego i wieprzowego oraz prosiąt obliczono na podstawie 

średnich cen skupu podstawowych produktów rolnych odpowiednio w województwie 

łódzkim i wielkopolskim w latach 2014-2018. Wartość pozostałej produkcji obliczono wg 

proporcji wynikającej z udziału tych roślin w strukturze zasiewów w stosunku do udziału 

zbóż, rzepaku, ziemniaków i buraków cukrowych oraz ich wartości. Straty w pogłowiu 

zwierząt obliczono proporcjonalnie do udziału odkrywki w powierzchni UR analizowanych 

powiatów, tzn., jeśli np. w powiecie łaskim obszar oddziaływania odkrywki Złoczew 

obejmował połowę powiatu, to straty w produkcji zwierzęcej liczono dla połowy pogłowia.  

                                                 
2 W przypadku lat 1975-1996 sumowano wartości parametrów z województw, które w większej części weszły w 

skład danego województwa korygując o wartości parametrów w poszczególnych powiatach i gminach w 1974 i 

1996 (większość danych dostępna była w publikacjach z Powszechnego Spisu Rolnego) (Pepliński 2019). 
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Analiza dynamiki koncentracji pogłowia na terenie byłego województwa konińskiego 

w porównaniu ze zmianami na terenie obecnego województwa wielkopolskiego (bez byłego 

województwa konińskiego) nie dają jednolitych wskazówek na temat wpływu kopalni 

odkrywkowych na poziom pogłowia zwierząt (tabela 5). Pogłowie bydła na hektar użytków 

rolnych na terenie byłego województwa konińskiego w 2010 roku było wyższe o 36% niż w 

1959 roku, a pogłowie krów w tym samym czasie spadło o 25%, podczas gdy dla całej 

wielkopolski (bez byłego województwa konińskiego) było to odpowiednio 5% wzrostu i 46% 

spadku pogłowia. W przypadku trzody chlewnej wzrost koncentracji pogłowia świń i macior 

był znacząco niższy na terenie byłego województwa konińskiego niż w pozostałej części 

Wielkopolski i wynosił odpowiednio 43% i 15% oraz 312% i 173%. Po przeliczeniu na Duże 

Jednostki Przeliczeniowe w analizowanym okresie pogłowie w całym województwie 

wielkopolskim (bez byłego województwa konińskiego) wzrosło o 46,6%, podczas gdy w 

województwie konińskim o 20,2%, tj. o 18,0% mniej. Zauważalny jest zatem zanik na terenie 

byłego województwa konińskiego produkcji trzody chlewnej, rozwój produkcji bydła oraz 

stagnacja w pogłowiu krów mlecznych. Pomimo rozwoju produkcji bydlęcej pozostaje 

pytanie, o ile wzrosłoby pogłowie bydła i krów, gdyby nie było w tym regionie odkrywek? 

Podobny dylemat dotyczy województwa łódzkiego, w przypadku którego do 2002 

roku widoczny był wolniejszy spadek obsady bydła i krów niż w wielkopolskim oraz 

wolniejszy wzrost obsady trzody chlewnej i loch (tabela 6). Po 2002 roku zauważalna jest 

pewna stabilizacja, z tendencją niewielkiego względnego znaczenia bydła i krów oraz 

wzrostu znaczenia trzody chlewnej i loch. Zmiany poziomu pogłowia wskazują zatem dość 

dużą żywotność łódzkiego rolnictwa, którego rozwój, jak wskazują powyższe dane, 

zwłaszcza w południowej jego części ograniczyło pogorszenie warunków wodnych i 

spowodowane tym zmniejszenie ilości produkowanych pasz. 

 

Tabela 5. Koncentracja pogłowia na terenie obecnego województwa wielkopolskiego (bez konińskiego) i byłego 

województwa konińskiego w latach 1959-2010 (sztuk*100ha-1) 

Wyszcze-

gólnienie 

wielkopolskie konińskie wielkopolskie=100% 

bydło krowy trzoda maciory bydło krowy trzoda maciory bydło krowy trzoda maciory 

1959 43,64 30,28 72,79 8,60 39,16 28,78 68,35 8,82 89,73 95,03 93,91 102,63 

1965 52,32 28,26 102,18 11,08 43,60 27,43 90,98 11,61 83,35 97,07 89,04 104,79 

1975 71,32 29,47 155,92 14,54 74,90 29,40 89,56 10,56 105,02 99,76 57,44 72,60 

1985 59,23 26,75 153,25 15,38 58,16 28,54 82,96 10,33 98,19 106,70 54,14 67,14 

1996 44,22 16,79 252,15 23,40 45,11 21,12 118,85 12,02 102,02 125,74 47,13 51,36 

2002 38,91 15,45 285,65 27,55 43,38 20,66 148,78 15,56 111,48 133,72 52,09 56,51 

2010 46,08 16,18 299,89 23,46 53,27 21,67 97,60 10,12 115,61 133,94 32,54 43,14 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 
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Tabela 6. Koncentracja pogłowia na terenie obecnego województwa wielkopolskiego (bez konińskiego) i byłego 

województwa konińskiego w latach 1959-2010 (sztuk*100ha-1) 

Wyszcze- 

gólnienie 

wielkopolskie łódzkie wielkopolskie= 100% 

bydło krowy trzoda maciory bydło krowy trzoda maciory bydło krowy trzoda maciory 

1970 57,50 28,90 96,58 10,05 57,20 35,50 65,56 7,90 99,48 122,84 67,89 78,64 

1974 68,50 29,10 152,45 14,79 69,70 38,00 111,14 11,77 101,75 130,58 72,90 79,59 

1996 44,22 16,79 252,15 23,40 43,29 22,79  91,00 8,28 97,90 135,74 36,09 35,38 

2002 38,91 15,45 285,65 27,55 39,30 22,00 121,28 11,59 101,00 142,39 42,46 42,06 

2010 46,08 16,18 299,89 23,46 43,04 20,90 122,89 11,06 93,40 129,17 40,98 47,14 

2018 60,90 16,20 234,70 13,10 47,80 18,20 119,60 6,40 78,49 112,35 50,96 48,85 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Powstanie kopalni odkrywkowej w dowolnym terenie wywołuje zróżnicowane 

decyzje produkcyjne i inwestycyjne okolicznych rolników. Część rolników (najczęściej 

młodych) doświadczając spadku dochodów w produkcji roślinnej i ograniczenia ilości pasz 

dla zwierząt sprzedaje swoje gospodarstwa, przy okazji likwidując stada zwierząt. Inni chcąc 

zapewnić sobie dochody wyłącznie z rolnictwa będą powiększać areał uprawy oraz pogłowie 

zwierząt. Kolejna grupa rolników (najczęściej w średnim wieku) podejmie pracę poza 

rolnictwem prowadząc równocześnie wyłącznie produkcję roślinną. Najstarsi rolnicy wobec 

trudności z przekwalifikowaniem się oraz znalezieniem pracy poza rolnictwem często 

pozostaną bierni godząc się ze spadkiem dochodów. Będą uprawiać ziemię na 

dotychczasowym areale często ograniczając lub likwidując pogłowie zwierząt. O tym, jakie 

rozwiązanie wybiorą poszczególni rolnicy zależeć będzie od wielu czynników, do których 

należy zaliczyć m.in: 

- wiek i wykształcenie rolników, 

- wielkość gospodarstwa oraz skalę produkcji zwierzęcej, 

- jakość gleb, 

- rzeczywisty spadek plonów i dochodów wywołany lejem depresji, 

- przeciętną rentowność produkcji (poszczególnych produktów, jak i całości 

produkcji) prowadzonej przez rolników i in. 

W związku z powyższym poziom szacowanego ograniczenia produkcji zwierzęcej na 

terenie leja depresji wyłącznie w oparciu o dostępność pasz własnych w przypadku bydła 

określono na poziomie niższym niż szacowanych strat w plonach, tj. 20% w obszarze leja 

depresji (wariant I), a w wariancie II dla lewobrzeżnej części obszaru 15%, a dla 

prawobrzeżnej części  (bez powiatu zduńskowolskiego) 10% (przyjęto, że część brakujących 

pasz zostanie pozyskana z dodatkowej powierzchni paszowej), a w przypadku trzody 
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chlewnej odpowiednio 12,5%, 9% i 5,8%3 (przyjęto, że pasze własne stanowią 50% pasz). 

Dla powiatu zduńskowolskiego było to 13,5% (bydło) i 8,1% (trzoda).  

Szacowanie kosztów uruchomienia odkrywki może odbywać się na poziomie 

utraconych przychodów, jak i straconych zysków, które w literaturze ekonomicznej określa 

się mianem kosztów zewnętrznych.  

Dla produkcji roślinnej utraconą produkcję obliczono ze wzoru: 

Kr = ∑ A*P*S*C , gdzie 

Kr – koszty w produkcji roślinnej [zł], 

A– areał uprawy danej rośliny[ha], 

P – plon [t*h-1], 

S – poziom strat [%], 

C – cena skupu [zł*t-1]. 

W przypadku obszaru z lejem depresji całość utraconej produkcji oznacza także taką 

samą utratę zysków, gdyż rolnik niezależnie od poziomu plonów musi w zasadzie ponieść te 

same koszty. Jeśli więc na skutek działalności kopalni nastąpi spadek poziomu wód 

gruntowych, to rolnicy i tak będą musieli wykonać wszystkie prace uprawowe, ponieść te 

same nakłady pracy i środków produkcji, ale uzyskają niższe plony. 

W przypadku produkcji na terenie obszaru górniczego utracone zyski wynikać będą z 

zaprzestanej produkcji i szacowanej rentowności produkcji roślinnej, którą w niniejszej 

ekspertyzie przyjęto na 25%. Podstawą wyliczenia była średnia rentowność produkcji rolnej 

(roślinnej i zwierzęcej) w latach 2010-2015, która wyniosła 23,1%, który będzie powiększony 

o straty generowane także przez gorsze wykorzystanie posiadanych środków trwałych takich 

jak maszyny i budynki. 

W przypadku produkcji zwierzęcej utracone przychody związane są z zaprzestaniem 

lub ograniczeniem produkcji i obliczono je ze wzoru: 

Kz = ∑ Po*W*S*C , gdzie 

Kz – koszty w produkcji zwierzęcej [zł], 

Po – pogłowie [szt], 

W – wydajność lub produkcja [l, szt, kg*szt-1], 

S – poziom strat [%], 

                                                 
3 Strat na poszczególnych obszarach nie należy sumować, gdyż kalkulacja przedstawia osobno dwa warianty 

obliczeń. Na obszarze I, gdzie lutro wody obniżyło się o co najmniej 1 metr przeciętne straty w produkcji rolnej 

są większe niż na obszarze II, który obejmuje całość obszaru I i obszar, gdzie lutro wody obniżyło się o mniej 

niż 1 metr, i w związku z tym przeciętne straty są znacznie mniejsze niż na obszarze I. Przyjęty do obliczeń 

poziom strat jest uśrednionym poziomem strat dla całego obszaru II. 
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C – cena skupu [zł*l-1, zł*szt-1, zł*kg-1]. 

Wartość utraconych zysków obliczono podobnie, jak w przypadku produkcji roślinnej. 

Przyjęto również, że rentowność produkcji wynosi 25%.  

 

Scenariusze obliczania strat w produkcji i kosztów zewnętrznych w rolnictwie 

Scenariusz 1 

W scenariuszu 1 – statycznym uwzględnione zostały ostatnie dostępne parametry 

techniczno-ekonomiczne dla rolnictwa dla poszczególnych województw. Poziom plonów 

ustalono na podstawie danych z roczników statystycznych GUS z lat 2014-2018 odpowiednio 

dla powiatów z województwa łódzkiego i wielkopolskiego: 

- plony zbóż odpowiednio: 33,6 dt/ha i 41,7 dt/ha, 

- plony ziemniaków odpowiednio: 260,6 dt/ha i 266,0 dt/ha, 

- plony buraków cukrowych odpowiednio: 630,2 dt/ha i 647,6 dt/ha, 

- plony rzepaku odpowiednio: 27,6 dt/ha i 29,3 dt/ha,  

Na podstawie danych GUS o produkcji żywca wieprzowego i wołowego w wadze 

żywej oraz pogłowiu w czerwcu przyjęto, że z jednej sztuki bydła (bez krów) uzyskuje się 

300 kg żywca wołowego, a z jednej sztuki trzody chlewnej 210 kg żywca wieprzowego. W 

przypadku wydajności mlecznej krów oraz plenności loch przyjęto średnie dla województw 

które wynoszą w przypadku krów 5795 l mleka w województwie łódzkim i 7075 l mleka w 

wielkopolskim [Fizyczne rozmiary…2018], a od jednej maciory odpowiednio 19,0 i prosiąt 

22,3 prosiąt [Zwierzęta gospodarskie…2019]. Ponieważ ostatnie dane o pogłowiu zwierząt na 

poziomie powiatowym pochodzą z 2010 roku, a w latach 2010-2018 wielkość pogłowia 

poszczególnych grup zwierząt w analizowanych województwach uległa znacznym zmianom, 

dlatego dokonano korekty wielkości pogłowia w poszczególnych powiatach proporcjonalnie 

do zmian, które zaszły w poszczególnych województwach.  

Scenariusz 2 

W scenariuszu 2 – dynamicznym (obliczonym na podstawie trendów 

zachodzących w rolnictwie w województwie łódzkim i wielkopolskim) przyjęto 

prognozowany stan rolnictwa w tym województwie za około 30 lat, tj. w 2050 roku na 

podstawie dotychczasowych tendencji występujących w łódzkim i wielkopolskim po 1990 

roku. W związku z powyższym przyjęto odpowiednio (w przypadku wartości % w stosunku 

do scenariusza 1): 

- plony zbóż odpowiednio: 42,2 dt/ha i 52,1 dt/ha, 

- plony ziemniaków odpowiednio: 357,5 dt/ha i 359,9 dt/ha, 
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- plony buraków cukrowych odpowiednio: 941,2 dt/ha i 954,1 dt/ha, 

- plony rzepaku odpowiednio: 34,4 dt/ha i 37,0 dt/ha, 

- mleczność krów odpowiednio: 7894 l/krowę i 9499 l/krowę, 

- produkcja żywca wieprzowego i wołowego: +20% i +20%, 

- plenność loch odpowiednio: 25,6 prosiąt /lochę i 27,2 prosiąt na lochę, 

- pogłowie bydła odpowiednio: +12,0% i +18,9%, 

- pogłowie krów odpowiednio: -21,1% i -22,1%, 

- pogłowie trzody odpowiednio: + 14,4% i +18,9%, 

- pogłowie loch odpowiednio: - 22,0% i -14,6%, 

- skup produktów roślinnych przez przemysł rolno-spożywczy proporcjonalnie do 

zmian wartości produkcji roślinnej pomiędzy scenariuszem 1 i 2. 

Scenariusz 3 

W scenariuszu 3 – również dynamicznym (opartym na metodzie analogii 

przestrzenno-czasowych) została również przeprowadzona symulacja stanu polskiego 

rolnictwa w 2050 roku, ale na przykładzie rolnictwa niemieckiego. W 1980 roku w 

Niemczech poziom produktywności i efektywności rolnictwa był podobny do obecnego 

poziomu rozwoju rolnictwa w Wielkopolsce. Przyjmując, że rolnictwo w województwie 

wielkopolskim i łódzkim będzie rozwijać się w kolejnych latach podobnie jak rolnictwo 

niemieckie (choć prawdopodobnie będzie rozwijać się szybciej nadrabiając stracony dystans 

rozwojowy), dlatego w 2050 roku rolnictwo wielkopolskie będzie osiągać parametry 

techniczno-ekonomiczne zbliżone do tych, które obecnie występują w Niemczech. Ponieważ 

obecnie poziom rozwoju rolnictwa w łódzkim jest niższy niż w wielkopolskim utrzymano 

dzielący te województwa dystans. W związku z powyższym przyjęto (w przypadku wartości 

% w stosunku do scenariusza 1): 

- plony zbóż odpowiednio: 61,7 dt/ha i 76,2 dt/ha, 

- plony ziemniaków odpowiednio: 437,0 dt/ha i 446,0 dt/ha, 

- plony buraków cukrowych odpowiednio: 724,0 dt/ha i 744,0 dt/ha, 

- plony rzepaku odpowiednio: 36,8 dt/ha i 39,1 dt/ha, 

- mleczność krów odpowiednio: 6197 l/krowę i 7293 l/krowę, 

- plenność loch odpowiednio: 25,9 prosiąt /lochę i 28,0 prosiąt na lochę, 

- produkcja żywca wieprzowego i wołowego: +20% i +20%, 

Dla określenia szacowanych zmian pogłowia zwierząt porównano poziom pogłowia w 

latach 1980-2015 w dwóch najważniejszych dla rolnictwa niemieckich landach: Nadrenii 

Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii [www-genesis.destatis.de], dlatego przyjęto: 
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- pogłowie bydła dla obydwu województw: +31,2%, 

- pogłowie krów dla obydwu województw: -26,3%, 

- pogłowie trzody dla obydwu województw: + 33,3%, 

- pogłowie loch dla obydwu województw: - 37,0%, 

- skup produktów roślinnych przez przemysł rolno-spożywczy proporcjonalnie do 

zmian wartości produkcji roślinnej pomiędzy scenariuszem 1 i 3. 

Przemysł rolno-spożywczy 

Ograniczenie obrotów przemysłu rolno-spożywczego oszacowano na podstawie 

wywiadu przeprowadzonego z kierownictwem jednego z czołowych przedsiębiorstw 

przemysłu rolno-spożywczego. Wg ich wiedzy udział surowców rolnych w wartości 

sprzedaży przemysłu rolno-spożywczego wynosi zazwyczaj około 40-50% (do obliczeń 

przyjęto 50%). Przyjęto, że do przetwórstwa trafia 80% produkcji żywca wieprzowego i 

wołowego oraz mleka [Rynek mleka 2015, Rynek mięsa 2015], choć w regionach o wyższej 

niż przeciętnie skali działania, takich jak analizowany region udział ten jest wyższy i wynosi 

85-90%. Dla produkcji roślinnej przyjęto jako wartość bazową średnią wartość skupu 

produktów roślinnych w latach 2013-2017, która wyniosła w województwie łódzkim 936,2 

zł*ha UR-1 i 1702,0 zł*ha UR-1 w województwie wielkopolskim [Skup i ceny …]. 

 

5. Koszty ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej 

Budowa kopalni odkrywkowej pociąga za sobą wiele skutków środowiskowych, 

społecznych i gospodarczych.  

Nieodwracalnie przekształcone zostanie kolejne 61 km2 powierzchni terenu 

górniczego, przez co zniszczone zostanie 33 wsie i przysiółki na obszarze złoża i w zarysie 

skarp zewnętrznych wyrobiska. 

 Wystąpienie leja osuszającego i odprężeniowego spowoduje wyschnięcie kolejnych 

studni, które albo będą musiały być pogłębione, albo staną się bezużyteczne.  

W przypadku rolnictwa i agrobiznesu do najważniejszych czynników generujących 

straty należy wymienić: 

- bezpowrotne i czasowe wyłączenie z produkcji rolnej użytków rolnych i leśnych na 

terenie odkrywki i bezpośrednio przy niej, 

 - bezpowrotne naruszenie stosunków wodnych wokół kopalni w związku z 

wystąpieniem leja depresji, co dla rolnictwa wiąże się z pogorszeniem stosunków wodnych i 

obniżeniem plonowania  
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- likwidację wszystkich gospodarstw znajdujących się na terenie powstającej kopalni 

oraz wielu gospodarstw, które utracą znaczącą część ziemi na rzecz budowanej kopalni, 

- ograniczenie produkcji zwierzęcej w zlikwidowanych gospodarstwach oraz 

ograniczenie produkcji w gospodarstwach, które stracą użytki rolne na rzecz kopalni, jak i 

znajdą się na terenie leja depresji na skutek zmniejszenia produkcji pasz własnych, 

- dalsze ograniczenie zaplecza surowcowego dla przemysłu rolno-spożywczego,  

- utratę miejsca pracy, a w przypadku zmiany miejsca zamieszkania zerwanie więzi 

społecznych, co szczególnie dotkliwe jest dla dzieci. 

Wartość niezrealizowanej produkcji rolnej na terenie odkrywki zależy od areału 

uprawy poszczególnych roślin, ich plonów oraz cen skupu, a w przypadku produkcji 

zwierzęcej od ilości pogłowia, jego produkcyjności oraz cen skupu. 

Utratę wartości produkcji roślinnej na terenie odkrywki i zwałowiska zewnętrznego 

oszacowano w zależności od przyjętego scenariusza na 12,6-19,5 mln zł rocznie, przy 

średniej dla tych scenariuszy 15,9 mln zł rocznie, co przy 25% rentowności stanowi 

przeciętnie 4,0 mln zł utraconych zysków przez rolników, którzy będą musieli porzucić 

uprawę na tym obszarze. W ciągu 63 lat funkcjonowania odkrywki i odbudowy stosunków 

wodnych spowoduje to nie wytworzenie produktów roślinnych o wartości 791,2-1227 mln zł 

(średnio 1000 mln zł) i utratę około 250 mln zł potencjalnych zysków (tabele 9, 12, 15).  

Znaczące koszty wystąpią także na obszarze wyznaczonego leja depresji, tj. w 

obszarze I. Roczna wartość utraconych produktów roślinnych, oszacowano na 41,8-64,8 mln 

zł, (średnio dla trzech scenariuszy 52,9 mln zł), co w ciągu 63 lat oddziaływania kopalni 

oznacza prawdopodobną niewytworzoną produkcję roślinną o wartości 2,59 mld zł, z czego 

ponad połowę przypadnie na rolników z powiatu sieradzkiego. Jeśli natomiast uwzględni się 

skutki odwodnienia na użytki rolne w obszarze, gdzie lustro wody trwale obniży się o mniej 

niż jeden metr (obszar II), to po uwzględnieniu utraconej produkcji na obszarze odkrywki i 

zwałowiska zewnętrznego (obszaru górniczego) najbardziej prawdopodobny poziom nie 

wytworzonej produkcji roślinnej może wynieść aż 186,1 mln zł rocznie (od 147,7 do 229,0 

mln zł rocznie w zależności od scenariusza) tj. 11,7 mld zł w całym okresie oddziaływania 

odkrywki (tabela 7). Ponieważ koszty te wynikają ze spadku poziomu plonów, dlatego prawie 

w całości oznaczają one dla rolników z tego obszaru spadek zysku (11,0 mld zł, tj. 174,2 mln 

zł rocznie – tabela 8), które nie zostaną przeznaczone na inwestycje i konsumpcję. Przełoży 

się to na obroty miejscowych firm, nie tylko z otoczenia rolnictwa. 

Poziom strat w produkcji zwierzęcej determinuje poziom koncentracji produkcji 

zwierzęcej. Region objęty szacowanym obszarem oddziaływania kopalni Złoczew w 
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większości cechuje się wyższą niż przeciętnie w Polsce koncentracją pogłowia bydła i trzody 

chlewnej. Niemniej poziom szacowanych strat w produkcji zwierzęcej jest znaczny. 

Likwidacja stad zwierząt z przeznaczonych do wysiedlenia gospodarstw rolnych spowoduje 

ubytek produkcji zwierzęcej o przeciętnej dla 3 scenariuszy wartości 11,4 mln zł rocznie, co 

w okresie 63 lat daje 720,9 mln zł (tabela 10,13,16 załącznika). Przy 25% rentowności 

oznacza to koszty zewnętrzne na tym terenie o wartości 2,9 mln zł rocznie i 180,2 mln zł w 

całym analizowanym okresie.  

Na obszarze oszacowanego leja depresji (obszar I) oszacowana redukcja produkcji 

zwierzęcej oszacowano na 28,3 mln zł rocznie i 1,24 mld zł w całym analizowanym okresie, 

co przekłada się na utratę zysków przez lokalne rolnictwo na poziomie odpowiednio 4,93 mln 

zł i 310,5 mln zł. W bardziej realnym, pełnym obszarze oddziaływania niezrealizowana 

produkcja zwierzęca wraz ze stratami wynikającymi z zaniechania produkcji na obszarze 

górniczym wyniesie 115,4 mln zł (od 97,2 do 125,2 mln zł w różnych scenariuszach), tj. 7,27 

mld zł (od 6,12 do 7,89 mld zł) w całym analizowanym okresie, a poniesione koszty 

zewnętrzne wyniosą średnio we wszystkich scenariuszach odpowiednio 28,8 mln zł i 1,82 

mld zł.  

Łącznie rolnictwo z tego obszaru nie wytworzy surowców rolnych (wraz ze stratami 

poniesionymi na terenie odkrywki i zwałowiska) o wartości 88,0 mln zł rocznie w przypadku 

obszaru I i 301,5 mln zł rocznie na terenie obszaru II. Ponieważ okres generowania strat przez 

odkrywkę Złoczew wyniesie co najmniej 63 lata, dlatego też wysokość strat wyniesie 

odpowiednio 5,54 mld zł i 18,99 mld zł. Istotniejsze dla oceny skutków uruchomienia 

odkrywki są utracone przez rolnictwo zyski, czyli oszacowane koszty zewnętrzne. Ponieważ 

duży udział w utraconej produkcji rolniczej ma produkcja roślinna na obszarze oddziaływania 

odkrywki, gdzie utrata w wartości produkcji z zasady jest równoznaczna z utrata zysków, 

dlatego też koszty zewnętrzne dla rolników będą niewspółmiernie duże i wyniosą 

odpowiednio 52,7 mln zł i 203,0 mln zł rocznie, co w całym okresie oznacza utratę od 3,32 

mld zł oraz najbardziej prawdopodobnych około 12,79 mld zł Jeśli przyjmie się, że w 

podregionie sieradzkim przeciętne gospodarstwo ma 6,68 ha UR, powierzchnia leja depresji 

(obszar I) 34724 ha UR, a powierzchnia oddziaływania w obszarze II 221 775 ha UR, to na 

tych obszarach funkcjonuje odpowiednio około 5200 i 33200 gospodarstw). Przy tych 

założeniach przeciętna roczna utrata zysku dla obszaru wyznaczonych lejów depresji (bez 

obszaru odkrywki) sięgnie prawdopodobnie odpowiednio 8,82 tys. zł/gospodarstwo i 5,91 

tys. zł/gospodarstwo, a w całym okresie nie będą mogły one wydać odpowiednio 556 tys. 

zł/gospodarstwo i 372 tys. zł/gospodarstwo. 
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Znaczące koszty poniesie także przemysł rolno-spożywczy. Wynika to w dużej mierze 

z ograniczonych możliwość importu nieprzetworzonych surowców, takich jak żywiec 

wieprzowy i wołowy oraz mleko. Możliwe jest natomiast uzupełnienie tych braków w formie 

półproduktów np. półtusz wieprzowych. Szczególnie dotkliwe będą ograniczenia surowcowe 

dla przetwórców, którzy większość lub całość surowców rolnych kupują od rolników z 

obszaru oddziaływania odkrywki. Chcąc ograniczyć negatywne skutki wynikające z utraty 

producentów z obszaru odkrywki i mniejszych zbiorów w gospodarstwach położonych na 

terenie leja depresji przetwórcy będą zmuszeni do dalszego poszerzenia promienia, z którego 

będą skupować surowiec, a to będzie się wiązać z wyższymi kosztami logistyki. Nie można 

jednak wykluczyć upadku niektórych przedsiębiorstw przetwórczych oraz ograniczenia skali 

inwestycji, gdyż w skali kraju ubytków produkcji nie da się w prosty sposób uzupełnić. 

Większości produktów rolnych nie ma ograniczeń produkcyjnych i jeśli któryś z rolników 

chce może zwiększyć skalę produkcji. Ograniczenia produkcji wywołane odkrywką Złoczew 

nie wpłyną znacząco na rynek i nie zmienią cen oferowanych rolnikom, więc nie będzie 

symptomu inicjującego dodatkowe inwestycje i rozwój produkcji.  

Szacowane roczne koszty mierzone obrotami przedsiębiorstw przemysłu 

przetwórczego wyniosą 23,4 mln zł dla obszaru górniczego. Dla obszaru szacowanych lejów 

depresji koszty mogą wynieść 46,4 mln zł (obszar I) a w najbardziej realnym II wariancie 

obliczeń straty w obrotach firm przetwórczych sięgną 243,4 mln zł rocznie (tabela 7). Spadek 

obrotów przełoży się także na spadek zysków, który przy 3,5% rentowności obrotu [Rocznik 

…2018] będzie oznaczał roczny ubytek zysków w wysokości 0,82 mln zł dla obszaru 

odkrywki oraz 1,62 mln zł i 8,52 mln zł dla I i II obszaru obliczeniowego (tabela 11,14,17). 

W całym okresie oddziaływania odkrywki niezrealizowana produkcja przemysłu rolno 

spożywczego dla tych obszarów wyniesie odpowiednio 1,47 mld zł, 2,92 mld zł i 15,33 mld 

zł, a koszty zewnętrzne w postaci utraconych zysków dla przemysłu wyniosą odpowiednio 

51,6 mln zł, 102,2 mln zł oraz 536,6 mln zł. Środki te nie zostaną przeznaczone na inwestycje 

i dywidendy, a podatki z tych zysków nie zasilą lokalnych budżetów, gdyż koszty te poniosą 

głównie przedsiębiorstwa zlokalizowane w pobliżu planowanej kopalni. 

Koszty w handlu hurtowym i detalicznym będą niewielkie, gdyż niedobory produktów 

spożywczych będą importowane, albo eksport z Polski będzie zmniejszony. 

Łączne koszty wywołane uruchomieniem odkrywki Złoczew oszacowane tylko dla 

rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego mierzone spadkiem poziomu obrotów wyniosą w 

ciągu 63 lat od 9,94 mld zł (odkrywka + obszar przyjętego do obliczeń leja depresji) do 
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najbardziej realnych w ocenie autora ekspertyzy 35,80 mld zł dla pełnego obszaru 

oddziaływania. Natomiast szacowane koszty zewnętrzne rozumiane jako utrata zysków 

wyniosą odpowiednio 3,48 mld zł oraz najbardziej prawdopodobne 13,38 mld zł. Jeśli czas 

napełniania zbiornika końcowego zakończy się w 76 roku, to niezrealizowana produkcja 

wyniesie w przypadku I obszaru 11,99 mld zł, a obszaru II 43,18 mld zł, a koszty zewnętrzne 

wzrosną odpowiednio do 4,19 mld zł i 16,14 mld zł. 

Zasoby przemysłowe węgla brunatnego szacowane są na 450 mln ton, co przy cenie 

75-100 zł/tonę daje wartość węgla od 33,8 do 45,1 mld zł. Uwzględniając nawet wyższą 

wartość węgla oznacza to, że aby pomnożyć dochód narodowy Polski rentowność spalenia 

wydobytego węgla w elektrowniach powinna wynosić ponad 7,7% (jeśli uwzględni się tylko 

obszar leja depresji), a w najbardziej realnym scenariuszu kosztów zewnętrznych ponad 

29,8%. Przy niższej wycenie węgla, która pozwoli uzyskać wyższy zysk w elektrowni 

wskaźniki te powinny wynieść odpowiednio 10,3% i 39,7%. Uzyskiwana rentowność przez 

PGE S.A. (czyli spółka matka spółki odpowiedzialnej za potencjalną eksploatację złoża 

Złoczew) w latach 2009-2017 wyniosła przeciętnie 10,5%, czyli pozwoliłaby co najwyżej 

pokryć koszty utraconych przez rolników i przetwórstwo zysków na I obszarze 

oddziaływania. 

W związku z tym zasadność ekonomiczna dla uruchomienia odkrywki Złoczew 

jest wysoce wątpliwa, gdyż wartość wydobytego węgla może być niższa od strat 

wywołanych tylko w rolnictwie i przetwórstwie. Ponieważ ekspertyza nie uwzględnia 

kosztów zewnętrznych w leśnictwie, środowisku oraz kosztów społecznych związanych z 

koniecznością przesiedlenia ponad 3000 osób oraz kosztów związanych z pogorszeniem 

stanu zdrowia wynikającego z emisji zanieczyszczeń w procesie spalania węgla, dlatego 

konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych ekspertyz szacujących również te koszty.  

Szacowany poziom strat będzie prawdopodobnie trudno zredukować i w ocenie autora 

są one typowe dla większości odkrywek węgla brunatnego, gdyż autor ekspertyzy poziom 

strat określił dokonując porównań statystycznych z innymi funkcjonującymi w Polsce 

odkrywkami. Autorowi ekspertyzy nie jest wiadome, czy istnieją, a jeśli istnieją, to jak 

kosztowne są metody zapobiegania lub ograniczania lejów depresji. Wymagałoby to 

przeprowadzenia stosownych badań i analiz przez kompetentną w temacie osobę. 

 

 

 

 

 



29 

 

Tabela 7. Szacowane straty w produkcji rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym wywołane uruchomieniem 

odkrywki Złoczew 

Wyszczególnienie 

Scenariusz 1 - 

statyczny na 

podstawie 

sytuacji w 

rolnictwie w 

latach 2014-

2018 (S1) 

Scenariusz 2 -

dynamiczny - na 

podstawie trendów 

zachodzących w 

województwie 

łódzkim (S2) 

Scenariusz 3 - 

dynamiczny - na 

podstawie 

trendów 

zachodzących w 

rolnictwie 

niemieckim (S3) Średnio 

Obszar 

wyznaczonego leja 

depresji (obszar 1– 

O1)* 

produkcja roślinna 2833 3516 4391 3580 

produkcja zwierzęca 1651 2097 2141 1963 

przemysł rolno-spożywczy 3890 4595 4698 4394 

razem 8374 10208 11230 9937 

Obszar 

oddziaływania 

pełny – lej 

odprężeniowy 

(obszar 2 – O2)* 

produkcja roślinna 9306 11432 14427 11722 

produkcja zwierzęca 6122 7799 7888 7269 

przemysł rolno-spożywczy 14947 17600 17865 16804 

razem 30376 36831 40180 35795 

Źródło: Obliczenia własne 

* - podane wartości dotyczą łącznie strat produkcyjnych na obszarze obszaru górniczego (odkrywka + 

zwałowisko zewnętrzne) oraz odpowiednio obszaru 1 i obszaru 2. 

 

Tabela 8. Szacowane koszty zewnętrzne w produkcji rolnej i przetwórstwie rolno-spożywczym wywołane 

uruchomieniem odkrywki Złoczew  

Wyszczególnienie 

Scenariusz 1 - 

statyczny na 

podstawie sytuacji 

w rolnictwie w 

latach 2014-2018 

(S1) 

Scenariusz 2 -

dynamiczny - na 

podstawie trendów 

zachodzących w 

województwie 

łódzkim (S2) 

Scenariusz 3 - 

dynamiczny - na 

podstawie trendów 

zachodzących w 

rolnictwie 

niemieckim (S3) Średnio 

Obszar 

wyznaczonego leja 

depresji (obszar 1– 

O1)* 

produkcja roślinna 2240 2779 3471 2830 

produkcja zwierzęca 413 524 535 491 

przemysł rolno-spożywczy 136 161 164 154 

razem 2789 3464 4171 3475 

Obszar 

oddziaływania pełny 

– lej odprężeniowy 

(obszar 2 – O2)* 

produkcja roślinna 8713 10695 13507 10972 

produkcja zwierzęca 1531 1950 1972 1817 

przemysł rolno-spożywczy 523 616 625 588 

razem 10767 13261 16104 13377 

 Źródło: Obliczenia własne 

* - podane wartości dotyczą łącznie strat produkcyjnych na obszarze obszaru górniczego (odkrywka + 

zwałowisko zewnętrzne) oraz odpowiednio obszaru 1 i obszaru 2. 
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Tabela 9. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji roślinnej - Scenariusz 1 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński 

powiat 
łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński 

powiat 
łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski 

powiat 
kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

powierzchnia [ha UR] 3000 1500,0 17294,5 15937,8 1492,0 76446 49113 14998,5 10537,3 18093,5 30613,0 12190,0 24751,7 9784,0 

straty [%] 60 100,0 25,0 25,0 25,0 17,7 17,7 11,7 11,7 11,7 17,7 15,9 17,7 17,7 

Areał uprawy [ha] 

zboża 1676 984 9662 10458 873 42707 32227 8780 5796 11788 22403 8000 16603 6701 

ziemniaki 460 178 2650 1896 38 11715 5843 378 284 583 1280 367 693 206 

buraki cukrowe 7 5 42 53 10 183 163 96 24 114 138 75 99 3 

rzepak 23 16 131 167 30 578 514 303 75 360 436 236 320 11 

pozostałe 834 317 4810 3364 541 21262 10366 5442 4359 5249 6356 3513 7036 2863 

Plony [t*ha-1] 

zboża 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 3,36 4,17 4,17 

ziemniaki 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,06 26,60 26,60 

buraki cukrowe 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 63,02 64,76 64,76 

rzepak 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,93 2,93 

ceny skupu [zł*t-1] 

zboża 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 592,5 592,5 

ziemniaki 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 631,6 631,6 

buraki cukrowe 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 111,8 111,8 

rzepak 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 

średnia wartość prod. ze zbóż, 

ziemniaków, buraków i rzepaku [zł/ha] 4074,9 3482,6 4074,9 3482,6 2463,9 4074,9 3482,6 2463,9 2449,4 2506,6 2539,6 2472,9 3091,3 2900,0 

utracona wartość 

produkcji  [mln zł/ 
rok] 

zboża 1,96 1,92 4,71 5,10 0,43 14,75 11,13 2,00 1,32 2,69 7,74 2,48 7,25 2,93 

ziemniaki 3,24 2,10 7,79 5,57 0,11 24,39 12,16 0,52 0,39 0,80 2,66 0,69 2,06 0,61 

buraki cukrowe 0,03 0,04 0,08 0,10 0,02 0,24 0,21 0,08 0,02 0,10 0,18 0,09 0,13 0,00 

rzepak 0,06 0,07 0,14 0,17 0,03 0,43 0,38 0,15 0,04 0,18 0,32 0,16 0,25 0,01 

pozostałe 2,04 1,10 4,90 2,93 0,33 15,34 6,39 1,57 1,25 1,54 2,86 1,38 3,85 1,47 

Razem 7,33 5,22 17,62 13,88 0,92 55,14 30,27 4,32 3,02 5,30 13,76 4,79 13,54 5,02 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 1,83 1,31 17,62 13,88 0,92 55,14 30,27 4,32 3,02 5,30 13,76 4,79 13,54 5,02 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

utracona wartość produkcji  [mln zł] 462,09 329,10 1109,95 874,20 57,90 3473,63 1907,26 271,98 189,95 333,78 866,93 301,96 853,22 316,40 

koszty zewnętrzne [mln zł] 115,52 82,28 1109,95 874,20 57,90 3473,63 1907,26 271,98 189,95 333,78 866,93 301,96 853,22 316,40 

łącznie utracona wartość produkcji  

[mln zł] 791,20 2042,05 8515,11 

łączne koszty zewnętrzne [mln zł] 4 197,80 2042,05 8515,11 

 Źródło: Obliczenia własne   

                                                 
4 Identyczny poziom strat produkcyjnych i utraty zysków w produkcji roślinnej wyjaśniono na str. 21 
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Tabela 10. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji zwierzęcej - Scenariusz 1 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński 

powiat 
łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński 

powiat 
łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski 

powiat 
kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

powierzchnia powiatów [% UR]* 3,40 2,96 19,59 31,49 4,97 86,60 97,04 50,00 33,33 50,00 100,00 66,67 33,33 25,00 

straty [%] 

bydło 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 13,5 15,0 15,0 

krowy 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 13,5 15,0 15,0 

trzoda chlewna 60,0 100,0 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 5,8 5,8 5,8 9,0 8,1 9,0 9,0 

maciory 60,0 100,0 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 5,8 5,8 5,8 9,0 8,1 9,0 9,0 

pogłowie w 

całym 
powiecie 

[szt.] 

bydło 55487,7 14722,5 55488 14723 14959 55488 14723 14959 12279 11789 8371 6060 42363 30374 

krowy 17580,8 4989,1 17581 4989 5840 17581 4989 5840 5001 4506 2701 1945 10614 8093 

trzoda chlewna 78875,9 68318,6 78876 68319 21162 78876 68319 21162 38155 22652 63915 16765 134468 83262 

maciory 5297,4 4262,6 5297 4263 1104 5297 4263 1104 1557 1544 3179 961 9602 5966 

ceny skupu 

żywiec wołowy [zł*kg-1] 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,29 6,29 

mleko [zł*l-1] 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,26 1,26 

tuczniki [zł*kg-1] 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,72 4,72 

prosięta [zł*szt-1] 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 152,61 152,61 

Produ-

ktywność 

żywiec wołowy [kg/szt.] 300,0 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 

mleko [l/krowę] 5795,0 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 5795,00 7075,00 7075,00 

tuczniki [kg/szt.] 210,0 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 

prosięta [szt./maciorę] 19,0 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 22,30 22,30 

straty w 

produkcji 
[mln zł/rok] 

żywiec wołowy 1,42 0,53 2,74 1,13 0,17 9,07 2,61 0,84 0,45 0,67 1,57 0,68 2,99 1,58 

mleko 2,41 1,00 4,64 2,12 0,39 15,37 4,89 1,97 1,12 1,52 2,73 1,18 4,75 2,72 

tuczniki 1,54 1,94 1,85 2,58 0,13 5,89 5,72 0,59 0,71 0,63 5,51 0,87 4,00 1,86 

prosięta 0,33 0,38 0,39 0,51 0,02 1,25 1,13 0,10 0,09 0,14 0,87 0,16 0,98 0,46 

Razem 5,71 3,85 9,62 6,33 0,71 31,58 14,34 3,49 2,37 2,95 10,67 2,89 12,72 6,60 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 1,43 0,96 2,40 1,58 0,18 7,90 3,59 0,87 0,59 0,74 2,67 0,72 3,18 1,65 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

utracona wartość produkcji  [mln zł] 359,46 242,56 605,88 398,79 44,42 1989,83 903,69 219,90 149,11 186,01 672,46 181,78 801,30 416,05 

koszty zewnętrzne [mln zł] 89,86 60,64 151,47 99,70 11,10 497,46 225,92 54,97 37,28 46,50 168,12 45,45 200,32 104,01 

łącznie utracona wartość produkcji  

[mln zł] 602,02 1049,08 5520,14 

łączne koszty zewnętrzne [mln zł] 150,50 262,27 1380,03 

 Źródło: Obliczenia własne 

* - udział powierzchni odkrywki, leja depresji lub obszaru oddziaływania odkrywki w powierzchni odpowiednich powiatów   
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Tabela 11. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji przemysłu rolno-spożywczego - Scenariusz 1 

Wyszczególnienie Odkrywka 

Zwałowisko 

zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 

sieradzki 

powiat 

wieluński powiat łaski 

powiat 

sieradzki 

powiat 

wieluński powiat łaski 

powiat 

bełchatowski 

powiat 

pajęczański 

powiat 

wieruszowski 

powiat 

zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 

ostrzeszowski 

Produkcja roślinna 

powierzchnia [ha] 3000,0 1500,0 17294,5 15937,8 1492,0 76445,7 49113,0 14998,5 10537,3 18093,5 30613,0 12190,0 24751,7 9784,0 

straty [%] 60,0 100,0 25,0 25,0 25,0 17,7 17,7 11,7 11,7 11,7 17,7 15,9 17,7 17,7 

skup [zł*ha-1] 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 936,2 1642,8 1642,8 

straty [mln zł] 3,37 2,81 8,10 7,46 0,70 25,34 16,28 3,28 2,30 3,96 10,15 3,63 14,39 5,69 

Produkcja zwierzęca 

straty [mln zł] 

żywiec wołowy 2,28 0,85 4,38 1,81 0,27 14,51 4,17 1,34 0,71 1,07 2,51 1,09 4,79 2,52 

mleko 3,86 1,59 7,42 3,38 0,63 24,60 7,82 3,15 1,80 2,43 4,36 1,89 7,60 4,34 

tuczniki 2,47 3,10 2,96 4,12 0,20 9,42 9,15 0,94 1,13 1,01 8,82 1,39 6,39 2,97 

razem 8,60 5,55 14,76 9,31 1,09 48,53 21,14 5,43 3,64 4,51 15,69 4,36 18,78 9,84 

straty produkcja roślinna + 
zwierzęca [mln zł] 11,97 8,35 22,85 16,77 1,79 73,86 37,42 8,71 5,95 8,46 25,83 7,99 33,18 15,53 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 0,42 0,29 0,80 0,59 0,06 2,59 1,31 0,30 0,21 0,30 0,90 0,28 1,16 0,54 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Straty w produkcji wywołane 

odkrywką [mln zł] 754,36 526,33 1439,67 1056,67 112,96 4653,35 2357,30 548,71 374,57 533,23 1627,45 503,59 2090,11 978,10 

Koszty zewnętrzne wywołane 

odkrywką [mln zł] 26,40 18,42 50,39 36,98 3,95 162,87 82,51 19,20 13,11 18,66 56,96 17,63 73,15 34,23 

Łączne straty w produkcji [mln 

zł] 1280,70 2609,31 13666,41 

Łączne koszty zewnętrzne [mln 

zł] 44,82 91,33 478,32 

 Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela 12. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji roślinnej - Scenariusz 2 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

powierzchnia [ha UR] 3000 1500 17294 15938 1492 76446 49113 14999 10537 18094 30613 12190 24752 9784 

straty [%] 60,0 100,0 25,0 25,0 25,0 17,7 17,7 11,7 11,7 11,7 17,7 15,9 17,7 17,7 

Areał uprawy 

[ha] 

zboża 1676 984 9662 10458 873 42707 32227 8780 5796 11788 22403 8000 16603 6701 

ziemniaki 460 178 2650 1896 38 11715 5843 378 284 583 1280 367 693 206 

buraki cukrowe 7 5 42 53 10 183 163 96 24 114 138 75 99 3 

rzepak 23 16 131 167 30 578 514 303 75 360 436 236 320 11 

pozostałe 834 317 4810 3364 541 21262 10366 5442 4359 5249 6356 3513 7036 2863 

Plony [t*ha-1] 

zboża 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 5,21 5,21 

ziemniaki 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,75 35,99 35,99 

buraki cukrowe 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 94,12 95,41 95,41 

rzepak 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,44 3,70 3,70 

ceny skupu 

[zł*t-1] 

zboża 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 592,5 592,5 

ziemniaki 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 631,6 631,6 

buraki cukrowe 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 111,8 111,8 

rzepak 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 

średnia wartość prod. ze zbóż, 

ziemniaków, buraków i rzepaku 
[zł/ha] 4074,9 3482,6 4074,9 3482,6 2463,9 4074,9 3482,6 2463,9 2449,4 2506,6 2539,6 2472,9 3091,3 2900,0 

utracona 

wartość 

produkcji  [mln 
zł/ rok] 

zboża 2,46 2,41 5,91 6,40 0,53 18,51 13,97 2,51 1,66 3,37 9,71 3,11 9,07 3,66 

ziemniaki 4,45 2,88 10,69 7,65 0,15 33,45 16,68 0,71 0,53 1,10 3,66 0,94 2,79 0,83 

buraki cukrowe 0,05 0,05 0,11 0,15 0,03 0,36 0,32 0,12 0,03 0,15 0,27 0,13 0,19 0,01 

rzepak 0,07 0,08 0,17 0,22 0,04 0,53 0,47 0,18 0,05 0,22 0,40 0,20 0,32 0,01 

pozostałe 2,04 1,10 4,90 2,93 0,33 15,34 6,39 1,57 1,25 1,54 2,86 1,38 3,85 1,47 

Razem 9,07 6,53 21,79 17,34 1,09 68,19 37,83 5,10 3,52 6,37 16,89 5,76 16,22 5,98 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 2,27 1,63 21,79 17,34 1,09 68,19 37,83 5,10 3,52 6,37 16,89 5,76 16,22 5,98 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

utracona wartość produkcji  [mln 

zł] 571,50 411,30 1372,75 1092,52 68,37 4296,07 2383,59 321,17 221,53 401,50 1064,34 363,08 1021,55 376,50 

koszty zewnętrzne [mln zł] 142,88 102,82 1372,75 1092,52 68,37 4296,07 2383,59 321,17 221,53 401,50 1064,34 363,08 1021,55 376,50 

łącznie utracona wartość 

produkcji  [mln zł] 982,80 2533,65 10449,33 

łączne koszty zewnętrzne [mln 

zł] 245,70 2533,65 10449,33 

 Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela 13. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji zwierzęcej - Scenariusz 2 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

powierzchnia powiatów [% UR]* 3,40 2,96 19,59 31,49 4,97 86,60 97,04 50,00 33,33 50,00 100,00 66,67 33,33 25,00 

straty [%] 

bydło 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 13,5 15,0 15,0 

krowy 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 13,5 15,0 15,0 

trzoda chlewna 60,0 100,0 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 5,8 5,8 5,8 9,0 8,1 9,0 9,0 

maciory 60,0 100,0 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 5,8 5,8 5,8 9,0 8,1 9,0 9,0 

pogłowie 
w całym 

powiecie 

[szt] 

bydło 62146 16489 62146 16489 16754 62146 16489 16754 13752 13204 9375 6787 50369 36114 

krowy 13871 3936 13871 3936 4608 13871 3936 4608 3945 3555 2131 1535 8269 6305 

trzoda chlewna 90234 78157 90234 78157 24210 90234 78157 24210 43650 25914 73119 19180 159882 98998 

maciory 4132 3325 4132 3325 861 4132 3325 861 1214 1204 2480 749 8200 5095 

ceny 
skupu 

żywiec wołowy 
[zł*kg-1] 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,29 6,29 

mleko [zł*l-1] 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,26 1,26 

tuczniki [zł*kg-1] 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,72 4,72 

prosięta [zł*szt-1] 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 152,61 152,61 

produ-

ktywność 

żywiec wołowy 

[kg/szt.] 360,0 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

mleko [l/krowę] 7894,0 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 7894,00 9499,00 9499,00 

tuczniki [kg/szt.] 252,0 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

prosięta [szt./maciorę] 25,6 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 27,20 27,20 

straty w 
produkcji 

[mln 

zł/rok] 

żywiec wołowy 2,18 0,82 4,18 1,75 0,27 13,86 4,04 1,34 0,72 1,07 2,40 1,04 4,76 2,53 

mleko 2,59 1,07 4,98 2,27 0,42 16,52 5,25 2,11 1,21 1,63 2,93 1,27 4,97 2,84 

tuczniki 2,12 2,66 2,54 3,54 0,17 8,09 7,85 0,81 0,97 0,86 7,57 1,19 5,70 2,65 

prosięta 0,35 0,40 0,41 0,54 0,02 1,32 1,19 0,10 0,10 0,14 0,91 0,17 1,02 0,48 

Razem 7,23 4,96 12,12 8,09 0,88 39,78 18,33 4,36 2,99 3,70 13,81 3,67 16,45 8,49 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 1,81 1,24 3,03 2,02 0,22 9,95 4,58 1,09 0,75 0,93 3,45 0,92 4,11 2,12 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

utracona wartość prod.  [mln zł] 455,43 312,36 763,47 509,84 55,58 2506,35 1154,60 274,93 188,65 233,29 870,14 231,06 1036,58 535,12 

koszty zewnętrzne [mln zł] 113,86 78,09 190,87 127,46 13,90 626,59 288,65 68,73 47,16 58,32 217,54 57,76 259,14 133,78 

łącznie utracona wartość 

produkcji  [mln zł] 767,80 1328,89 7030,72 

łączne koszty zewnętrzne [mln 

zł] 191,95 332,22 1757,68 

 Źródło: Obliczenia własne 

* - udział powierzchni odkrywki, leja depresji lub obszaru oddziaływania odkrywki w powierzchni odpowiednich powiatów 
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Tabela 14. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji przemysłu rolno-spożywczego - Scenariusz 2 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

Produkcja roślinna 

powierzchnia [ha] 3000,0 1500,0 17294,5 15937,8 1492,0 76445,7 49113,0 14998,5 10537,3 18093,5 30613,0 12190,0 24751,7 9784,0 

straty [%] 60,0 100,0 25,0 25,0 25,0 17,7 17,7 11,7 11,7 11,7 17,7 15,9 17,7 17,7 

skup [zł*ha-1] 1157,9 1170,0 1157,9 1170,0 1105,5 1157,9 1170,0 1105,5 1091,8 1126,1 1149,4 1125,7 1966,9 1954,9 

straty [mln zł] 3,4 2,8 8,1 7,5 0,7 25,3 16,3 3,3 2,3 4,0 10,1 3,6 14,4 5,7 

Produkcja zwierzęca 

straty [mln zł] 

żywiec wołowy 3,48 1,32 6,69 2,80 0,43 22,17 6,46 2,15 1,16 1,71 3,84 1,67 7,62 4,05 

mleko 4,15 1,71 7,97 3,64 0,67 26,44 8,41 3,38 1,93 2,61 4,69 2,03 7,95 4,54 

tuczniki 3,38 4,26 4,06 5,66 0,28 12,94 12,56 1,29 1,55 1,38 12,10 1,91 9,12 4,24 

razem 11,01 7,29 18,73 12,09 1,38 61,54 27,42 6,82 4,64 5,70 20,64 5,60 24,69 12,83 

straty produkcja roślinna + 
zwierzęca [mln zł] 14,38 10,10 26,82 19,55 2,07 86,88 43,70 10,10 6,94 9,65 30,78 9,23 39,09 18,52 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 0,50 0,35 0,94 0,68 0,07 3,04 1,53 0,35 0,24 0,34 1,08 0,32 1,37 0,65 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Straty w produkcji wywołane 

odkrywką [mln zł] 906,24 636,05 1689,80 1231,73 130,72 5473,34 2752,94 636,26 437,36 608,17 1939,27 581,62 2462,44 1166,68 

Koszty zewnętrzne wywołane 

odkrywką [mln zł] 31,72 22,26 59,14 43,11 4,58 191,57 96,35 22,27 15,31 21,29 67,87 20,36 86,19 40,83 

Łączne straty w produkcji [mln 

zł] 1542,29 3052,25 16058,10 

Łączne koszty zewnętrzne [mln 

zł] 53,98 106,83 562,03 

 Źródło: Obliczenia własne 
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Tabela 15. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji roślinnej - Scenariusz 3 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

powierzchnia [ha UR] 3000 1500 17294 15938 1492 76446 49113 14999 10537 18094 30613 12190 24752 9784 

straty [%] 60,0 100,0 25,0 25,0 25,0 17,7 17,7 11,7 11,7 11,7 17,7 15,9 17,7 17,7 

Areał uprawy 

[ha] 

zboża 1676 984 9662 10458 873 42707 32227 8780 5796 11788 22403 8000 16603 6701 

ziemniaki 460 178 2650 1896 38 11715 5843 378 284 583 1280 367 693 206 

buraki cukrowe 7 5 42 53 10 183 163 96 24 114 138 75 99 3 

rzepak 23 16 131 167 30 578 514 303 75 360 436 236 320 11 

pozostałe 834 317 4810 3364 541 21262 10366 5442 4359 5249 6356 3513 7036 2863 

Plony [t*ha-1] 

zboża 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 6,17 7,62 7,62 

ziemniaki 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 43,70 44,60 44,60 

buraki cukrowe 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 72,40 74,40 74,40 

rzepak 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,91 3,91 

ceny skupu 

[zł*t-1] 

zboża 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 580,3 592,5 592,5 

ziemniaki 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 451,3 631,6 631,6 

buraki cukrowe 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 111,8 111,8 

rzepak 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 1514,1 

średnia wartość prod. ze zbóż, 

ziemniaków, buraków i rzepaku 
[zł/ha] 4074,9 3482,6 4074,9 3482,6 2463,9 4074,9 3482,6 2463,9 2449,4 2506,6 2539,6 2472,9 3091,3 2900,0 

utracona 

wartość 

produkcji  [mln 
zł/ rok] 

zboża 3,60 3,52 8,65 9,36 0,78 27,06 20,42 3,67 2,42 4,93 14,20 4,55 13,27 5,36 

ziemniaki 5,44 3,52 13,07 9,35 0,19 40,89 20,39 0,87 0,65 1,34 4,47 1,15 3,46 1,03 

buraki cukrowe 0,04 0,04 0,09 0,11 0,02 0,28 0,24 0,10 0,02 0,11 0,21 0,10 0,15 0,01 

rzepak 0,08 0,09 0,18 0,23 0,04 0,57 0,51 0,20 0,05 0,23 0,43 0,21 0,34 0,01 

pozostałe 2,04 1,10 4,90 2,93 0,33 15,34 6,39 1,57 1,25 1,54 2,86 1,38 3,85 1,47 

Razem 11,19 8,28 26,89 21,98 1,36 84,14 47,96 6,40 4,40 8,16 22,16 7,40 21,06 7,87 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 2,80 2,07 26,89 21,98 1,36 84,14 47,96 6,40 4,40 8,16 22,16 7,40 21,06 7,87 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

utracona wartość produkcji  [mln 

zł] 705,16 521,36 1693,79 1384,87 85,85 5300,78 3021,43 403,26 277,04 513,88 1396,07 465,89 1326,48 495,62 

koszty zewnętrzne [mln zł] 176,29 130,34 1693,79 1384,87 85,85 5300,78 3021,43 403,26 277,04 513,88 1396,07 465,89 1326,48 495,62 

łącznie utracona wartość 

produkcji  [mln zł] 1226,51 3164,52 13200,45 

łączne koszty zewnętrzne [mln 

zł] 306,63 3164,52 13200,45 

 Źródło: Obliczenia własne  
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Tabela 16. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji zwierzęcej - Scenariusz 3 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

powierzchnia powiatów [% UR]* 3,40 2,96 19,59 31,49 4,97 86,60 97,04 50,00 33,33 50,00 100,00 66,67 33,33 25,00 

straty [%] 

bydło 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 13,5 15,0 15,0 

krowy 60,0 100,0 20,0 20,0 20,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 15,0 13,5 15,0 15,0 

trzoda chlewna 60,0 100,0 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 5,8 5,8 5,8 9,0 8,1 9,0 9,0 

maciory 60,0 100,0 12,5 12,5 12,5 9,0 9,0 5,8 5,8 5,8 9,0 8,1 9,0 9,0 

pogłowie w 
całym 

powiecie 

[szt] 

bydło 72800 19316 72800 19316 19626 72800 19316 19626 16110 15467 10982 7951 55580 39850 

krowy 12957 3677 12957 3677 4304 12957 3677 4304 3685 3321 1991 1434 7823 5965 

trzoda chlewna 105142 91069 105142 91069 28209 105142 91069 28209 50861 30195 85199 22348 179245 110988 

maciory 3337 2685 3337 2685 695 3337 2685 695 981 973 2003 605 6049 3759 

ceny skupu 

żywiec wołowy [zł*kg-

1] 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,14 6,29 6,29 

mleko [zł*l-1] 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,26 1,26 

tuczniki [zł*kg-1] 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,56 4,72 4,72 

prosięta [zł*szt-1] 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 159,97 152,61 152,61 

produ-

ktywność 

żywiec wołowy 

[kg/szt.] 360,0 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 

mleko [l/krowę] 6197,0 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 6197,00 7293,00 7293,00 

tuczniki [kg/szt.] 252,0 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 252,00 

prosięta [szt./maciorę] 25,9 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 25,90 28,00 28,00 

straty w 
produkcji 

[mln zł/rok] 

żywiec wołowy 2,70 1,02 5,18 2,18 0,34 17,18 5,03 1,69 0,92 1,34 2,98 1,30 5,40 2,88 

mleko 1,90 0,78 3,65 1,67 0,31 12,12 3,85 1,55 0,88 1,20 2,15 0,93 3,61 2,06 

tuczniki 2,46 3,10 2,96 4,12 0,20 9,42 9,14 0,94 1,13 1,01 8,82 1,39 6,39 2,97 

prosięta 0,28 0,33 0,34 0,44 0,02 1,08 0,97 0,08 0,08 0,12 0,75 0,14 0,78 0,36 

Razem 7,34 5,24 12,13 8,40 0,86 39,79 19,00 4,27 3,01 3,66 14,69 3,75 16,18 8,27 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 1,84 1,31 3,03 2,10 0,22 9,95 4,75 1,07 0,75 0,92 3,67 0,94 4,04 2,07 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

utracona wartość produkcji  [mln zł] 462,73 330,19 764,50 529,34 54,47 2506,88 1196,83 268,76 189,53 230,63 925,59 236,10 1019,32 520,94 

koszty zewnętrzne [mln zł] 115,68 82,55 191,12 132,33 13,62 626,72 299,21 67,19 47,38 57,66 231,40 59,03 254,83 130,24 

łącznie utracona wartość 

produkcji  [mln zł] 792,92 1348,30 7094,58 

łączne koszty zewnętrzne [mln zł] 198,23 337,08 1773,65 

 Źródło: Obliczenia własne 

* - udział powierzchni odkrywki, leja depresji lub obszaru oddziaływania odkrywki w powierzchni odpowiednich powiatów   



38 

 

Tabela 17. Straty w produkcji i koszty zewnętrzne w produkcji przemysłu rolno-spożywczego - Scenariusz 3 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Obszar I Obszar II 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
sieradzki 

powiat 
wieluński powiat łaski 

powiat 
bełchatowski 

powiat 
pajęczański 

powiat 
wieruszowski 

powiat 
zduńskowolski powiat kaliski 

powiat 
ostrzeszowski 

Produkcja roślinna 

powierzchnia [ha] 3000,0 1500,0 17294,5 15937,8 1492,0 76445,7 49113,0 14998,5 10537,3 18093,5 30613,0 12190,0 24751,7 9784,0 

straty [%] 60,0 100,0 25,0 25,0 25,0 17,7 17,7 11,7 11,7 11,7 17,7 15,9 17,7 17,7 

skup [zł*ha-1] 1428,6 1483,1 1428,6 1483,1 1388,1 1428,6 1483,1 1388,1 1365,4 1441,3 1507,6 1444,4 2554,0 2573,4 

straty [mln zł] 3,4 2,8 8,1 7,5 0,7 25,3 16,3 3,3 2,3 4,0 10,1 3,6 14,4 5,7 

Produkcja zwierzęca 

straty [mln zł] 

żywiec wołowy 4,31 1,64 8,29 3,48 0,54 27,48 8,05 2,71 1,46 2,15 4,77 2,07 8,65 4,60 

mleko 3,04 1,26 5,85 2,67 0,49 19,38 6,16 2,48 1,41 1,91 3,44 1,49 5,77 3,30 

tuczniki 3,94 4,96 4,74 6,59 0,32 15,07 14,63 1,50 1,81 1,61 14,10 2,22 10,23 4,75 

razem 11,30 7,86 18,87 12,74 1,35 61,94 28,84 6,69 4,69 5,67 22,31 5,78 24,65 12,65 

straty produkcja roślinna + 
zwierzęca [mln zł] 14,67 10,67 26,97 20,20 2,05 87,28 45,12 9,97 6,99 9,63 32,46 9,41 39,04 18,34 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 0,51 0,37 0,94 0,71 0,07 3,05 1,58 0,35 0,24 0,34 1,14 0,33 1,37 0,64 

Czas generowania strat [lat] 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Straty w produkcji wywołane 

odkrywką [mln zł] 924,28 672,01 1699,08 1272,81 129,34 5498,50 2842,43 628,27 440,53 606,56 2044,83 592,75 2459,60 1155,54 

Koszty zewnętrzne wywołane 

odkrywką [mln zł] 32,35 23,52 59,47 44,55 4,53 192,45 99,48 21,99 15,42 21,23 71,57 20,75 86,09 40,44 

Łączne straty w produkcji [mln 

zł] 1596,29 3101,23 16269,00 

Łączne koszty zewnętrzne [mln 

zł] 55,87 108,54 569,42 

 Źródło: Obliczenia własna 
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