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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 związku z wyczerpywaniem się zasobów węgla brunatnego w dotychczas 

czynnych odkrywkach pojawiają się plany uruchamiania nowych złóż. Środowisko górnicze i 

energetyczne prowadzi kampanię, która ma przekonać decydentów i polskie społeczeństwo, 

że nowe odkrywki są niezbędne do zabezpieczenia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Do 

około 2020 może zakończyć się prawie w całości wydobycie węgla w zagłębiu konińskim (do 

2033 wystarczy węgla w odkrywce Tomisławice, trwa proces otrzymywania pozwoleń 

administracyjnych dla odkrywki Ościsłowo, z których łącznie będzie pozyskiwane około 6 

mln ton węgla brunatnego rocznie), do około 2050 roku prowadzone będzie wydobycie węgla 

w odkrywkach Turów i Szczerców, z tym że od 2030 roku widoczne będzie systematyczny 

spadek wydobycia z tych odkrywek [Kasztelewicz 2008]. W związku z długotrwałym 

procesem administracyjnym i przygotowawczym odkrywek, obecnie prowadzone są w Polsce 

prace nad uruchomieniem kolejnych odkrywek. Najbardziej zaawansowane są prace z 

uruchomieniem złoża Ościsłowo (wielkopolskie), Złoczew (łódzkie) i Gubin (lubuskie). 

Pozyskanie zasobów energetycznych metodą odkrywkową, zwłaszcza z głębokości 

kilkudziesięciu metrów, a nawet ponad stu metrów, jak to ma być w przypadku odkrywki 

Brody, 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. Taki układ zależności powoduje, że istnieje 

konkurencja pomiędzy węglem brunatnym a wodą i żywnością.  

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 
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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.  

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? Pytania te są zasadne zwłaszcza dlatego, że w Polsce przewiduje się do 2050 

roku spadek zapotrzebowania na energię o 10% - 25%, produkcja z odnawialnych 

źródeł energii wzrośnie, a w planowanym na 2050 rok miksie energetycznym nie ma już 

miejsca dla węgla brunatnego (MG 2014, KIG…2012). 

 

Charakterystyka i założenia eksploatacyjne złoża Gubin 

 Złoże węgla brunatnego Gubin znajduje się w granicach administracyjnych gminy 

Gubin w powiecie krośnieńskim (Krosno Odrzańskie) oraz gminy Brody w powiecie żarskim. 

Granice złoża Gubin w sposób przybliżony określa od zachodu zakole rzeki Nysa Łużycka, 

wzdłuż której przebiega granica państwa, od północy i północnego wschodu granicę 

wyznacza nieczynna linia kolejowa Gubin – Lubsko a od południowego wschodu linia 

łącząca miejscowości Zasieki, Brody, Grodziszcze. Złoże podzielone jest rynnami 

erozyjnymi na cztery główne pola: Sadzarzewice, Węgliny, Mielno oraz Strzegów. Głównym 

kryterium, jakie przyjęto przy wyznaczaniu granic eksploatacji było maksymalne 

wykorzystanie zasobów bilansowych złoża przy możliwie najmniejszej ingerencji w 

szczególnie wartościowe elementy środowiska naturalnego terenów otaczających złoże. Do 

eksploatacji przeznaczono północną, środkową i wschodnią część złoża Gubin. Z eksploatacji 

planuje się wyłączyć pole Strzegów (w zachodniej części złoża) oraz pole Mielno-Brzozów 
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(w części południowej). Ze względu na ochronę terenów objętych ochroną w ramach 

projektowanego obszaru Natura 2000 – Jeziora Brodzkie (PLH 080052), wyłączono z 

projektowanej eksploatacji południowo-wschodnią część pola Węgliny. Z projektowanej 

eksploatacji wyłączono także zasoby bilansowe złoża w pasie wzdłuż granicznej rzeki Nysy 

Łużyckiej, zasoby bilansowe w rejonie miejscowości Koperno, odrębną enklawę pola 

Węgliny w rejonie miejscowości Kolonia Grabice, odnogi złoża w rejonie miejscowości 

Kozów, a także fragment zasobów bilansowych w zachodniej zatoce pola Węgliny (rys. 1) 

[Raport…2015a]. 

 

Rysunek 1. Przebieg granic eksploatacji złoża w wybranym wariancie kompromisowym przyjętym w projekcie 

zagospodarowania złoża (2012) 

Źródło: Raport…2015a 

 

Zasoby w tak określonych konturach rozpoznane w kategorii C1 i C2 wynoszą 857,9 

mln Mg z czego 642,6 mln Mg w pokładach serii II oraz 215,3 mln Mg w głębiej 
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zalegającym pokładzie IV. Przyjmując straty eksploatacyjne na poziomie 10% zasoby 

przeznaczone do wydobycia wyniosą 772,1 mln Mg. Pod względem geologicznym złoże 

Gubin składa się z kilku pokładów, z których znaczenie przemysłowe mają pokład II i głębiej 

położony pokład IV. Należy ono do złóż pokładowych, niezaburzonych tektonicznie. Jego 

górnicze zagospodarowanie komplikują głębokie rozmycia erozyjne, które dzielą go na kilka 

pól. Pokład II ma miąższość średnią od 8 do 12 m. Grubość nadkładu zmienia się od 49,8 m 

do 110,7 m. We wschodniej i południowej części złoża na głębokości od 120 do 162 

występuje pokład IV o zmiennej miąższości 1,6 do 25,5 m.  

Obszar przeznaczony pod eksploatację złoża Gubin posiada powierzchnię 10363 ha, 

z czego 6470 ha (62,43 %) znajduje się na terenie gminy Gubin, natomiast 3893 ha (37,57 

%) na terenie gminy Brody. Eksploatacja złoża obejmie powierzchnię około 7630 ha. W 

okresie prowadzenie prac wydobywczych wyrobisko będzie osiągało głębokość od 80 do 

140 m. Najgłębiej będzie w miejscach eksploatacji IV pokładu. Złoże w projektowanych 

granicach eksploatacji ma kształt podłużny z zachodnią zatoką w południowo-zachodniej 

części pola Węgliny [Raport…2015a].  

Dla przyjętego wariantu eksploatacji złoża (jeden front robót oraz wkop 

udostępniający zlokalizowany w północnej części pola Sadzarzewice) kierunek frontu robót 

przebiegać będzie od strony północnej w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w 

kierunku zachodniej zatoki pola Węgliny, na południe od zwałowiska zewnętrznego. Przez 

pierwsze dwa lata od momentu rozpoczęcia eksploatacji prowadzone będzie wyłącznie 

zdejmowanie nadkładu, który zostanie zwałowany na nadpoziomowym zwałowisku 

zewnętrznym. Planuje się budowę zwałowiska zewnętrznego w okolicy miejscowości Nowa 

Wioska, Kolonia Grabice i Luboszyce, w rejonie szerokiego rozmycia erozyjnego pomiędzy 

polami Sadzarzewice, Strzegów i Węgliny. Zwałowisko będzie miało kształt wydłużony, 

dopasowany do kształtu wyrobiska. Zajmie powierzchnię 701,5 ha. Jego wysokość będzie 

wynosić do 70 metrów (maksymalna rzędna wierzchowiny 125 m n.p.m.). Zwałowisko w 

południowej części zachodzi na część złoża pola Węgliny i w tym miejscu będzie ono miało 

charakter tymczasowy. Ta partia złoża będzie bowiem także wybrana [Raport…2015a].  

Zakłada się wielkość wydobycia na poziomie 19 mln Mg węgla brunatnego rocznie, 

co odpowiada zapotrzebowaniu na surowiec elektrowni o mocy ok. 2700 MW, która 

powstanie w pobliżu wkopu udostępniającego w okolicy wsi Koperno. Przy tak przyjętym 

rocznym poziomie wydobycia czas eksploatacji wyniesie ok. 40 lat [Karta informacyjna…].  

Na terenach nad złożem dominują tereny rolnicze. Około 20% terenów nad planowaną 

do eksploatacji częścią złoża stanowią gleby dobre. Znaczna część produkcji rolnej przypada 
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na duże ponad stu hektarowe gospodarstwa rolne, które z produkcyjnego i ekonomicznego 

punktu widzenia są najbardziej pożądane. Obszary po byłych PGR-ach (Datyń, Grodziszcze, 

Kumiałtowice, Zasieki) w znacznym stopniu uległy dewastacji. Użytkowane są w niewielkim 

stopniu, czego wyrazem jest także duża ilość nie wykorzystywanych rolniczo użytków 

rolnych (UR) [Karta informacyjna…]. 

Eksploatacja odkrywkowa złoża węgla brunatnego wiąże się z koniecznością zajęcia 

dużych powierzchni terenów nad złożem, co wiąże się także z koniecznością wysiedleń. Z 

Karty Informacyjnej wynika, że wysiedlenia dotkną mieszkańców 15 wsi [Karta 

informacyjna…], w których mieszka około 2310 osób (Wikipedia). 

 W wyrobisku końcowym, powstałym po zakończeniu eksploatacji złoża zostanie 

utworzony zbiornik wodny o powierzchni około 2340 ha przygotowany do pełnienia funkcji 

określonych w kierunkach rekultywacji. 

 

Uwarunkowania hydrogeologiczne złoża Gubin 

 

Ocena wpływu odwodnienia kopalni na warunki hydrogeologiczne oparto na 

wynikach badań modelowych przeprowadzonych z wykorzystaniem numerycznego modelu 

hydrogeologicznego złoża węgla brunatnego Gubin. Wykorzystano także doświadczenia z 

przebiegu odwodnienia odkrywki Jänschwalde położonej po niemieckiej stronie Nysy 

Łużyckiej. Kopalnia ta może być traktowana jako analogiczna dla projektowanej kopalni 

Gubin, gdyż ich funkcjonowanie dotyczy różnych części tego samego basenu 

sedymentacyjnego. Dlatego przyjęto, że istnieją podobne warunki hydrogeologiczne. 

Ponieważ także wielkości tych kopalń są zbliżone, przyjęto także, że odwodnieniu kopalni 

Gubin towarzyszyć będzie dopływ wody o podobnej wielkości jak w przypadku KWB 

Jänschwalde, stąd i zasięg leja depresji może być analogiczny i oszacowany został na 16,4 

km licząc od środka ciężkości obszaru objętego systemem odwodnienia [Raport …2015b]. 

Obszar modelu hydrogeologicznego objął obszar 750 km2 nawiązujący do 

określonego maksymalnego zasięgu potencjalnego oddziaływania systemu odwodnienia 

kopalni Gubin na obszarze [Raport …2015b]: 

- południowo-zachodnią granicę poprowadzono wzdłuż koryta rzeki Nysy Łużyckiej. Nie 

stanowi ona ograniczenia dla rozwoju leja depresji, ale przyjmując w modelu wzdłuż niej 

warunek brzegowy III-go rodzaju można uwzględniać jej udział w tworzeniu warunków 

zasilania leja depresji oraz kontrolować jego rozwój; 
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- zachodnią i północno-zachodnią granicę modelu wyznaczają wschodnie kontury 

eksploatacji istniejącej kopalni Jänschwalde oraz projektowanej Jänschwalde-Nord. 

- północne ograniczenie badanego obszaru stanowi przebieg Budoradzanki, prawostronnego 

dopływu Nysy Łużyckiej; 

- północno-zachodnie obrzeże badanego obszaru poprowadzono po linii wododziału 

pomiędzy rzekami Nysą Łużycką i Odrą; 

- wschodnia granica obszaru przebiega odcinkami wzdłuż lokalnych cieków i wododziałów 

pomiędzy nimi; 

- południowa granica biegnie wzdłuż krawędzi wysoczyzny morenowej w obszarze 

Wzniesień Żarskich, na styku z obszarem Kotliny Zasieckiej. 

Zakłada się, że odwodnienie kopalni Gubin rozpocznie się z początkiem 2026 roku, 

dwa lata przed rozpoczęciem robót górniczych związanych z budową wkopu 

udostępniającego. W tym czasie prowadzona będzie eksploatacja i intensywne odwodnienie 

odkrywki Jänschwalde- Nord. Jednocześnie następować będzie stopniowa likwidacja systemu 

odwodnienia pola Jänschwalde. Działanie to wytworzy nowy stan hydrodynamiczny w 

otoczeniu projektowanej kopalni Gubin z uwagi na jej bliskie położenie względem kopalni 

niemieckiej. Obliczenia modelowe dla opisanego powyżej stanu wyjściowego wykazały, że w 

poziomie wodonośnym czwartorzędowym utrzymywać się mogą niewielkie obniżenia 

zwierciadła wody rzędu 2-3 m w rejonie miejscowości Strzegów, Późno, Markosice, a w 

rejonie miejscowości Polanowice może dojść do obniżenia zwierciadła wody o około 1 m. W 

miarę rozwoju eksploatacji i systemu odwodnienia kopalni Gubin leje depresji obu kopalń 

wchodzą w interferencję. Oszacowane maksymalne wielkości zasięgu lejów depresji wyniosą 

(rys. 2): 

- w poziomie czwartorzędowym - 5,5 km, 

- w poziomie międzywęglowym neogenu - 7,8 km, 

- w poziomie podwęglowym paleogeńsko-mezozoicznym - 8,6 km [Raport …2015a i b].  

Maksymalny rozwój lejów depresji następuje w okresie 22-37 lat eksploatacji - jest to 

spowodowane eksploatacją dolnego IV pokładu węgla. Wówczas to depresje na konturach 

systemu odwadniania wynoszące dla II pokładu 80-90 m wzrastają do wielkości 130-150 m. 

W okresie ostatnich lat eksploatacji i odwodnienia złoża, tj. 37-51 rok eksploatacji, następuje 

regresja lejów depresji ze wschodniej strony, przy jednoczesnym ich rozwoju w kierunku 

południowo-zachodnim. W poziomie czwartorzędowym lej depresji nie przekroczy Nysy 

Łużyckiej, natomiast nieznaczne przekroczenie jej linii będzie miało miejsce w przypadku 

leja depresji w międzywęglowym poziomie neogenu [Raport …2015b]. 
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Rys. 2. Maksymalny zasięg lejów depresji spowodowanych odwodnieniem złoża Gubin (w czwartorzędzie 

określony depresją 0,5 m, w trzeciorzędzie depresją 1,0 m) 

. 

Charakterystyka rolnictwa województwa lubuskiego 

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

części województwa lubuskiego na pograniczu powiatów krośnieńskiego i żarskiego. 
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Województwo lubuskie cechuje się dobrymi jak na Polskę warunkami przyrodniczymi o 

stosunkowo niskich opadach wynoszących w okresie wegetacyjnym około 425 mm i okresem 

wegetacyjnym wynoszącym około 225 dni.  

Udział użytków rolnych (UR) w województwie lubuskim jest znacznie niższy od 

średniej w Polsce (49,58%) i wynosi zaledwie 32,45%, natomiast w powiatach krośnieńskim i 

żarskim jest jeszcze niższy i wynosi odpowiednio 24,97% i 29,55%. Ponadto blisko 5% UR 

w województwie jest ugorowanych, a najwięcej w powiatach krośnieńskim – 16,0%, 

gorzowskim 7,3%, zielonogórskim 5,7% i żarskim 5,5% co świadczy o pewnej słabości 

rolnictwa regionu, w którym planowana jest odkrywka. W powiatach krośnieńskim i żarskim 

jest łącznie 68,1 tys. ha użytkowanych rolniczo UR, co stanowi blisko 0,4% UR w Polsce. 

 Województwo lubuskie cechuje się także znacznie niższą niż przeciętnie w Polsce 

koncentracją bydła i trzody chlewnej (odpowiednio o 58% i 63%). Spośród powiatów 

objętych szacowanym obszarem oddziaływania (tab. 1 i rys. 3) największą koncentracją 

pogłowia bydła i krów cechowały się powiaty zielonogórski i żarski, w których na 100 ha UR 

było odpowiednio 24,0 i 19,8 szt. bydła oraz 9,6 i 9,7 krów. Najniższą koncentracją tych 

zwierząt cechowały sie powiaty słubicki i żagański.  

 
 Rys. 3. Pogłowie bydła i trzody chlewnej w wybranych powiatach na tle województwa lubuskiego i Polski w 

2010 roku. 

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. Powszechny spis rolny 2010. GUS 

Zielona Góra 2012; Raport z wyników spisów powszechnych 2002. Województwo lubuskie. GUS, Zielona Góra 

2003 
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W przypadku pogłowia świń i loch najwyższą koncentracją cechowały się powiaty 

zielonogórski i żagański (odpowiednio 37,3 i 30,0 świń/100 ha UR oraz 3,9 i 2,6 loch/100 ha 

UR). Najniższa koncentracja pogłowia tych zwierząt wystąpiła w powiatach słubickim, 

żarskim, a w przypadku loch także krośnieńskim. W każdym z analizowanych powiatów 

koncentracja pogłowie bydła i krów było niższe o co najmniej 1/3, a pogłowie świń i loch co 

najmniej o połowę. Tak niska koncentracja pogłowia ma również przełożenie na straty, które 

powstaną na skutek ewentualnego uruchomienia kopalni odkrywkowej węgla brunatnego ze 

złoża Brody.  

 
Tabela 1. Charakterystyka powiatów na tle województwa lubuskiego 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 

lubuskie 32,45 450993 70011 28380 164910 14682 15,52 6,29 36,57 3,26 

krośnieński 24,97 34733 4886 2004 6756 390 14,07 5,77 19,45 1,12 

słubicki 35,93 35921 2255 847 2304 260 6,28 2,36 6,41 0,72 

zielonogórski 29,83 40270 9684 3863 15015 1578 24,05 9,59 37,29 3,92 

żagański 32,25 36480 3142 1289 10940 962 8,61 3,53 29,99 2,64 

żarski 29,55 41159 8143 3992 4152 485 19,78 9,70 10,09 1,18 

 Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. Powszechny spis rolny 2010. GUS 

Zielona Góra 2012; Raport z wyników spisów powszechnych 2002. Województwo lubuskie. GUS, Zielona Góra 

2003  

 

Ważne są również tendencje, które zachodzą w pogłowiu (rys. 4). 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 ogółem w całej Polsce (wzrost o 4,1%), powiat 

zielonogórski, gdzie pogłowie bydła i krów wzrosło odpowiednio o 24,4% i 15,0%, powiat 

krośnieński, gdzie pogłowie wzrosło odpowiednio 16,4% i 12,6% oraz powiat żarski, gdzie 

było to odpowiednio 5,7% i 11,7% przy średnim spadku pogłowia bydła i krów w 

województwie lubuskim o 4,4% i 10,1%. Największe spadki pogłowia wystąpiły w 

powiatach słubickim (o około 50%) i żagańskim (odpowiednio o 24,6% i 35,3%), a więc w 

powiatach o stosunkowo niskiej koncentracji pogłowia bydła i krów.  

W przypadku pogłowia trzody chlewnej zmiany były duża bardziej niekorzystne 

nawet na tle średniej w Polsce, gdzie pogłowie świń spadło średnio o 10,9%, a macior o 

ponad 25%, gdyż średnio w województwie lubuskim spadek pogłowia wyniósł odpowiednio 

42,7% i 49,5%. Najmniejszy spadek pogłowia świń wystąpił w powiecie krośnieńskim i 

wyniósł 26,9%, ale nastąpiło załamanie się pogłowia macior aż o 79,9% oraz w powiecie 

zielonogórskim, gdzie pogłowie spadło odpowiednio o 41,1% i 38,0%. Praktyczny zanik 
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pogłowia świń wystąpił w powiecie słubickim, gdzie spadek pogłowia sięgnął ponad 90%. W 

całym powiecie w 2010 roku było zaledwie 2304 świń, w tym 260 loch. 

Podsumowując można stwierdzić, że kondycja gospodarstw z tego obszaru wydaje się 

być coraz trudniejsza, gdyż zanika na tym terenie pogłowie świń, pogłowie bydła nie rośnie, a 

obszar nie wykorzystanych UR nadal jest zbyt duży. 

 

 

Rys. 4. Zmiany pogłowia w wybranych powiatach na tle Polski i wybranych województw w latach 2002-2010. 

Źródło: Powszechny spis rolny 2010. GUS Zielona Góra 2012; Raport z wyników spisu powszechnego 2002. 

Województwo lubuskie. GUS, Zielona Góra 2003;  

 

 

Założenia metodyczne 

Oszacowana powierzchnia całkowita w granicach projektowanej eksploatacji 

odkrywkowej złoża Gubin wraz z pasem technicznym i terenami zajętymi pod zwałowiska 

zewnętrzne wyniesie ok. 10363 ha, z czego 6470 ha (62,43 %) znajduje się na terenie gminy 

Gubin, natomiast 3893 ha (37,57 %) na terenie gminy Brody. W granicach projektowanego 

obszaru górniczego tereny leśne zajmują około 3603 ha, tereny łąk i pastwisk 1547 ha, tereny 

rolne (grunty orne – przypuszczenie BP) około 4975 ha, tereny wód powierzchniowych około 

26 ha, tereny kolejowe około 6 ha, a tereny zabudowane około 206 ha. Łącznie użytki rolne 

stanowią więc 6522 ha, tj. 62,9%, co znacznie przewyższa udział UR w udziale UR w 

powierzchni powiatów krośnieńskiego (24,97%) i żarskiego (29,55%). Tak więc na terenach 

przeznaczonych pod eksploatację odkrywkową dominują tereny rolnicze, z czego około 
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20% stanowią gleby dobrej jakości. Są to gleby o składzie mechanicznym glin lekkich, 

piasków gliniastych mocnych podścielonych glinami średnimi i lekkimi. Gleby te zaliczane 

są do kompleksu pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, II i IIIb klasy bonitacyjnej. 

Najlepsze gleby znajdują sie w rejonie wsi Koło, Datyń, Kumiałtowice i Wierzchno (gmina 

Brody) [Raport…2015a], tj. w rejonie złoża określanego mianem pola Węgliny (Naworyta, Chodak 

2010). Na podstawie powyższych danych przyjęto, że obszar zwałowiska zewnętrznego to 441,2 ha 

UR, pozostały obszar górniczy obejmie 6077,1 ha UR. Przyjmując proporcjonalny podział UR 

pomiędzy gminy oszacowano ubytek UR w gminie Gubin na 4069,4 ha UR, a w gminie Brody na 

2448,9 ha UR.   

W Raporcie… [2015a] brak jest informacji, jaki przeciętnie obszar będzie wyłączony 

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

wyłączone około 60% obszaru górniczego (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 utracone 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 2340 ha, tj. 22,6% całego obszaru górniczego. Przyjęto zatem, że na terenie 

wyrobiska po zakończonej rekultywacji utracone zostanie w stosunku do stanu wyjściowego 

60% UR jest założeniem konserwatywnym. 

Wysokość zwałowiska zewnętrznego jak i dotychczasowe sposoby 

zagospodarowywania zwałowisk zewnętrznych sugerują, że i w przypadku złoża Gubin 

wykorzystana zostanie rekultywacja leśna, dlatego straty w produkcji rolnej na tym obszarze 

będą całkowite. 

Inwestor szacuje, że eksploatacja złoża zajmie 40 lat. Wypełnienie wodą zbiornika w 

wyrobisku końcowym zakończy się w zależności od przyjętego wariantu po 20-32 latach od 

rozpoczęcia procesu. Kolejne lata będą potrzebne na uzupełnienie podziemnych zasobów 

wodnych powyżej lustra wody w zbiorniku końcowym. Przyjęto zatem, że naruszenie 

stosunków wodnych będzie występowało 80 lat, choć przy mniej korzystnym wariancie 

wypełniania wodą wyrobiska końcowego okres ten może być dłuższy.  
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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 różnych odkrywek, 

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

zależności od głębokości odkrywki, budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 

[Szczepiński, Straburzyńska-Janiszewska 2011], 

- 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 

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. 

I wariant obliczeniowy strat w produkcji roślinnej. 

W Raporcie… [2015a i b] podano, że dla złoża Gubin zbudowano numeryczny model 

hydrogeologiczny dla obszaru 750 km2 i swoim zasięgiem wykracza poza potencjalny zasięg 

oddziaływania systemu odwodnienia kopalni. Maksymalne wielkości zasięgu lejów depresji 

oszacowano dla: 
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- poziomu czwartorzędowego na 5,5 km, 

- poziomu międzywęglowego neogenu na 7,8 km, 

- poziomu podwęglowego paleogeńsko-mezozoicznego na 8,6 km.  

W dalszej części obliczeń przyjęto, że obszar leja depresji, a więc obszaru, na którym 

lustro wody trwale obniży się o jeden metr, wyniesie 650 km2 tj. 65000 ha. 

Obszar leja depresji znajduje się na terenie powiatów krośnieńskiego i żarskiego, 

dlatego w obliczeniach przyjęto strukturę zasiewów oraz pogłowie zwierząt odpowiednie dla 

poszczególnych powiatów, a pozostałe dane dla województwa lubuskiego. 

II wariant obliczeniowy strat w produkcji roślinnej. 

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

terenie którego funkcjonuje wieloodkrywkowe zagłębie węgla brunatnego. W tabeli 2 

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 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 1986-1990 były już o 23,15% niższe, a w stosunku do lat 1981-1985 nastąpił 

spadek względnej wysokości plonów o prawie 5,5 punktów procentowych. Nastąpił więc 

względny spadek plonów o 17,7%.   

Na terenie zagłębia konińskiego uruchomiono odkrywki głównie w centralnej, 

północnej i wschodniej części byłego województwa konińskiego, co może sugerować, że 

zakres strat w tym obszarze jest wyższy niż średnio dla całego województwa konińskiego, a 

lokalizacja niektórych odkrywek w pobliżu obecnych województw kujawsko-pomorskiego i 

łódzkiego sugeruje, że straty w rolnictwie wystąpiły także w tych województwach.   

W związku z powyższym przyjęto, że obszar oddziaływania będzie niższy niż na 

terenie zagłębia konińskiego (województwa konińskiego) i będzie równy około 40% tego 
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obszaru, co daje około 61,2 tys. ha użytkowanych rolniczo użytków rolnych. Obszar ten 

obejmie całość powiatu żarskiego pomniejszony o obszar górniczy, 80% powiatu 

krośnieńskiego również pomniejszony o obszar górniczy, 25% powierzchni powiatu 

zielonogórskiego, 20% powiatu żagańskiego i 5% powiatu słubickiego. Dla całego tego 

obszaru poziom strat w produkcji roślinnej w stosunku do okresu poprzedzającego 

oddziaływanie odwodnienia kopalni odkrywkowych wynosi, jak podano wyżej 17,7%. 

Ponieważ powiaty krośnieński i żarski znajdują się już w zachodniej swojej części w obszarze 

oddziaływania odkrywki Jänschwalde, dlatego dla tych powiatów przyjęto niższy 15,0% 

poziom strat. 

W bezpośrednim pobliżu odkrywek (wariant I) straty w plonach zapewne są wyższe. 

W związku z powyższym przyjęto, że straty w poziomie plonowania na obszarze 

wyznaczonego leja depresji będą o 50% większe. Ponieważ są to obszary w dużej mierze 

położone blisko odkrywki Jänschwalde, dlatego w tym wariancie obliczeń straty przyjęto na 

poziomie 20,0%. 

W obydwu wariantach czas występowania strat ustalono na 80 lat, a więc na czas od 

rozpoczęcia eksploatacji do czasu pełnej odbudowy stosunków wodnych wokół kopalni. 

 

Tabela 2. Poziom plonów na terenie obecnego województwa wielkopolskiego (bez byłego konińskiego) i byłego 

województwa konińskiego w latach 1956-1990 (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 

1956-1970 18,47 17,11 92,61 

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

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

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

1976-1990 31,30 25,29 80,80 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS 

 

Strukturę zasiewów określono na podstawie danych z powszechnego spisu rolnego z 

2010 roku [Charakterystyka gospodarstw…2012]. Poziom plonów ustalono na podstawie 

danych z roczników statystycznych GUS z lat 2011-2015 dla województwa lubuskiego. W 

województwie lubuskim prawie nie uprawie się buraków cukrowych, dlatego przyjęto, że 

całość obszaru uprawy roślin przemysłowych stanowi uprawa rzepaku. 

Ceny skupu zbóż, rzepaku, mleka, żywca wołowego i wieprzowego oraz prosiąt 

obliczono na podstawie średnich cen skupu podstawowych produktów rolnych w 

województwie lubuskim w latach 2011-2015. Wartość pozostałej produkcji obliczono wg 
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proporcji wynikającej z udziału tych roślin w strukturze zasiewów w stosunku do udziału 

zbóż i rzepaku oraz ich wartości. 

Straty w pogłowiu zwierząt obliczono proporcjonalnie do udziału odkrywki w 

powierzchni UR analizowanych powiatów. Przyjęto, że z jednej sztuki bydła (bez krów) 

uzyskuje się 300 kg żywca wołowego, a z jednej sztuki trzody chlewnej 180 kg żywca 

wieprzowego. W przypadku wydajności mlecznej krów oraz plenności loch przyjęto średnie 

dla województwa lubuskiego, które wynoszą w przypadku krów zaledwie 3002 l mleka 

[Fizyczne rozmiary…2016], a od jednej maciory 19,6 prosiąt [Zwierzęta 

gospodarskie…2016]. 

 

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 3). 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 województwie konińskim 

wzrosło o 20,2%, podczas gdy w całym województwie wielkopolskim (bez byłego 

województwa konińskiego) o 46,6%, 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? 

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 
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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 skala produkcji zwierzęcej, 

- jakość gleb, 

- rzeczywisty spadek plonów i dochodów wywołany lejem depresji, 

- przeciętną rentowność produkcji (poszczególnych produktów, jak i całości 

produkcji) prowadzonej przez rolników. 

 

Tabela 3. 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 

 

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. 16% w obszarze leja 

depresji (wariant I), a w wariancie II dla powiatów krośnieńskiego i żarskiego 12%, a dla 

pozostałych powiatów 15% (przyjęto, że część brakujących pasz zostanie pozyskane z 

dodatkowej powierzchni paszowej), a w przypadku trzody chlewnej odpowiednio 10,0%, 

7,5% i 9,0% (przyjęto, że pasze własne stanowią 50% pasz).  

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], 
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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%. 

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 [%], 

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%.  

Ograniczenie obrotów przemysłu rolno-spożywczego oszacowano na podstawie 

wywiadu przeprowadzonego z kierownictwem jednego z czołowych przedsiębiorstw 

przemysłu rolno-spożywczego. Udział surowców rolnych w wartości sprzedaży przemysłu 

rolno-spożywczego wynosi 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]. Dla produkcji roślinnej przyjęto jako wartość bazową 

średnią wartość skupu produktów roślinnych w latach 2011-2015, która wyniosła w 

województwie lubuskim 1050,2 zł*ha UR-1 [Skup i ceny …]. 

 

Koszty ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej 

Budowa kopalni odkrywkowej pociąga za sobą wiele skutków środowiskowych, 

społecznych i gospodarczych.  
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Nieodwracalnie przekształcone zostanie ponad 100 km2 powierzchni terenu 

rolniczego, przez co zniszczone zostanie 15 wsi i przysiółków 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  

- 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 na 12,4 mln zł rocznie, co przy 25% rentowności stanowi 3,1 mln zł. W ciągu 80 

lat funkcjonowania odkrywki i odbudowy stosunków wodnych spowoduje nie wytworzenie 

produktów roślinnych o wartości 993,6 mln zł (tabela 4).  

Znaczące koszty wystąpią także na skutek wystąpienia leja depresji, tj. w wariancie 

pierwszym obejmującym wyłącznie obszar oszacowany przez inwestora zainteresowanego 

uruchomieniem odkrywki. Roczna wartość utraconych produktów roślinnych, oszacowano na 

18,2 mln zł, co w ciągu 80 lat oddziaływania kopalni oznacza utratę 1,45 mld zł, średnio po 

połowie przypadnie na rolników z powiatu krośnieńskiego i żarskiego. Jeśli natomiast 

uwzględni się skutki odwodnienia na grunty rolne także na obszarze, gdzie lustro wody 

trwale obniży się o mniej niż jeden metr (wariant II), to poziom kosztów może wynieść 29,4 
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mln zł rocznie i 2,35 mld zł w całym okresie oddziaływania odkrywki. Ponieważ koszty te 

wynikają ze spadku poziomu plonów, dlatego prawie w całości oznaczają one dla rolników z 

tego obszaru spadek zysku, którego nie przeznaczą na inwestycje i konsumpcję, dlatego 

przełożą się także 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 Gubin cechuje się 

niższą niż przeciętnie w Polsce koncentracją pogłowia bydła i trzody chlewnej, co istotnie 

przekłada się na wielkość oszacowanych kosztów. Likwidacja stad zwierząt z 

przeznaczonych do wysiedlenia gospodarstw rolnych spowoduje ubytek produkcji zwierzęcej 

o wartości 3,4 mln zł rocznie, co w okresie 80 lat daje 274,1 mln zł (tabela 5). Przy 25% 

rentowności oznacza to koszty zewnętrzne na tym terenie o wartości 0,86 mln zł rocznie i 

68,52 mln zł w całym analizowanym okresie.  

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

zwierzęcej sięga 3,6 mln zł rocznie i 291,4 mln zł w całym analizowanym okresie, co 

przekłada się na utratę zysków przez lokalne rolnictwo na poziomie odpowiednio 0,91 mln zł 

i 72,9 mln zł. W bardziej realnym, II wariancie obliczeniowym niezrealizowana produkcja 

zwierzęca wyniesie 6,1 mln zł, tj. 485,6 mln zł w całym analizowanym okresie, a poniesione 

koszty zewnętrzne wyniosą odpowiednio 1,52 mln zł  i 121,4 mln zł.  

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

poniesionymi na terenie odkrywki) o wartości od 37,7 mln do 51,3 mln zł rocznie. Ponieważ 

okres generowania strat przez odkrywkę Gubin wyniesie około 80 lat, dlatego też wysokość 

strat będzie odpowiednio wyższa. W I wariancie obejmującym tylko obszar odkrywki i 

wyznaczonych przez inwestora lejów depresji niezrealizowaną produkcję rolną oszacowano 

na 3,01 mld zł, a jeśli uwzględni się bardziej prawdopodobny obszar oddziaływania na 

rolnictwo (wariant obliczeniowy II), to straty sięgną 4,11 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 utratą zysków, dlatego też koszty zewnętrzne dla rolników będą 

niewspółmiernie duże i wyniosą od 23,0 mln zł do 34,9 mln zł rocznie, co w całym okresie 

oznacza utratę od 1,84 mld zł do 2,79 mld zł. Jeśli przyjmie się, że w podregionie 

zielonogórskim przeciętne gospodarstwo ma 13,47 ha UR, powierzchnia leja depresji 

(wariant I) 29842 ha UR, a powierzchnia oddziaływania w wariancie II 61210 ha UR (co daje 

odpowiednio około 2200 i 4550 gospodarstw), to przeciętna roczna utrata zysku sięgnie 
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odpowiednio 8,61 tys. zł/gospodarstwo i 6,81 tys. zł/gospodarstwo, a w całym okresie nie 

będą mogły one wydać odpowiednio 689 tys. zł/gospodarstwo i 545 tys. zł/gospodarstwo. 

 

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 poszerzenia promienia, z którego będą 

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

wykluczyć upadku niektórych lokalnych przedsiębiorstw przetwórczych. Ograniczenia 

produkcji wywołane odkrywką Gubin 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 13,8 mln zł dla obszaru odkrywki. Dla obszaru szacowanych lejów 

depresji koszty mogą wynieść 18,2 mln zł (wariant I) a w najbardziej realnym II wariancie 

obliczeń straty w obrotach firm przetwórczych sięgną 29,5 mln zł rocznie (tabela 6). Spadek 

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

…2014] będzie oznaczał roczny ubytek zysków w wysokości 0,48 mln zł dla obszaru 

odkrywki oraz od 0,64 mln zł do 1,03 mln zł, w zależności od wariantu obliczeniowego. W 

całym okresie oddziaływania odkrywki niezrealizowana produkcja wyniesie odpowiednio 

1,10 mld zł, 1,45 mld zł i 2,36 mld zł, a koszty zewnętrzne w postaci utraconych zysków dla 

przemysłu wyniosą odpowiednio 38,6 mln zł, 50,8 mln zł oraz 82,6 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 Gubin oszacowane tylko dla 

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

5,57 mld zł (odkrywka + obszar wyznaczonego przez inwestora w Raporcie… [2015a i b] leja 
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depresji) do najbardziej realnych w ocenie autora ekspertyzy 7,57 mld zł. Natomiast 

szacowane koszty zewnętrzne rozumiane jako utrata zysków wyniosą odpowiednio od 1,93 

mld zł do 2,91 mld zł. Zasoby przemysłowe węgla brunatnego do wydobycia szacowane są 

na 772,1 mln ton, co przy cenie 75-100 zł/tonę daje wartość węgla od 57,9 do 77,2 mld zł. 

Ekspertyza ta nie uwzględnia kosztów zewnętrznych w leśnictwie, środowisku oraz kosztów 

społecznych związanych z koniecznością przesiedlenia ponad 2300 osób oraz kosztów 

związanych z pogorszeniem stanu zdrowia wynikającego z emisji zanieczyszczeń w procesie 

wydobycia i spalania węgla. Straty te także należy oszacować i uwzględnić w kompleksowej 

analizie techniczno-ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia. Szacowane straty w 

produkcji rolnej mogą przekroczyć 10% wartości wydobywanego węgla. Utracone przez 

rolnictwo i przetwórstwo zyski mogą natomiast stanowić nawet 5% wartości wydobytego 

węgla. Dlatego, aby było można mówić o tworzeniu bogactwa narodowego rentowność 

kopalni winna pokryć 5% strat w rolnictwie i przetwórstwie, koszty zewnętrzne w innych 

obszarach orz zapewnić zysk inwestorowi dla złoża Gubin. Jeśli nie, nie powinno być 

uruchamiane.   
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Tabela 4. Roczne koszty zewnętrzne w produkcji roślinnej 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Wariant I Wariant II 

powiat krośnieński powiat żarski powiat krośnieński powiat żarski powiat słubicki 
powiat 

zielonogórski powiat żagański 

Produkcja roślinna 

powierzchnia [ha UR] 6077,1 441,2 15521,0 14320,8 18061 25956 1399 8884 6910 

straty [%] 60 100,0 20,0 20,0 15,0 15,0 17,7 17,7 17,7 

Areał uprawy [ha] 

zboża 2620 194 6814 6062 7929 10987 856 4901 3860 

ziemniaki 95 6 197 264 229 478 12 119 88 

rzepak 292 20 707 724 822 1312 247 535 1012 

pozostałe 3071 222 7803 7271 9080 13179 284 3328 1950 

Plony [t*ha-1] 

zboża 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 

ziemniaki 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 24,18 

rzepak 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 

ceny skupu [zł*t-1] 

zboża 648,9 648,9 648,9 648,9 648,9 648,9 648,9 648,9 648,9 

ziemniaki 547,7 547,7 547,7 547,7 547,7 547,7 547,7 547,7 547,7 

rzepak 1623,7 1623,7 1623,7 1623,7 1623,7 1623,7 1623,7 1623,7 1623,7 

średnia wartość prod. ze zbóż, ziemniaków i 

rzepaku [zł/ha] 3046,8 2969,6 2969,6 3122,7 2969,6 3122,7 3101,7 2936,7 3136,4 

utracona wartość 
produkcji  [mln zł/ 

rok] 

zboża 3,92 0,48 3,40 3,02 2,96 4,11 0,38 2,16 1,70 

ziemniaki 0,75 0,07 0,52 0,70 0,45 0,95 0,03 0,28 0,21 

rzepak 0,83 0,09 0,67 0,68 0,58 0,93 0,21 0,45 0,84 

pozostałe 5,61 0,66 4,63 4,54 4,04 6,17 0,16 1,73 1,08 

Razem 11,11 1,31 9,22 8,94 8,04 12,16 0,77 4,62 3,84 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 2,78 0,33 9,22 8,94 8,04 12,16 0,77 4,62 3,84 

Czas generowania strat [lat] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

utracona wartość produkcji  [mln zł] 888,75 104,83 737,47 715,52 643,60 972,64 61,46 369,41 306,90 

koszty zewnętrzne [mln zł] 222,19 26,21 737,47 715,52 643,60 972,64 61,46 369,41 306,90 

łącznie utracona wartość produkcji  [mln 

zł] 993,58 1452,98 2354,02 

łączne koszty zewnętrzne [mln zł] 248,39 1452,98 2354,02 

 Źródło: Obliczenia własne. Ceny skupu na podstawie Skup i ceny produktów rolnych w  2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku. GUS   
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Tabela 5. Roczne koszty zewnętrzne w produkcji zwierzęcej 

Wyszczególnienie Odkrywka 
Zwałowisko 
zewnętrzne 

Wariant I Wariant II 

powiat  
krośnieński powiat żarski 

powiat  
krośnieński powiat żarski powiat słubicki 

powiat 
zielonogórski powiat żagański 

powierzchnia powiatów [% UR]* 10,84 1,60 56,11 50,42 65,29 91,38 5,00 25,00 20,00 

straty [%] 

bydło 60,0 100,0 16,0 16,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 

krowy 60,0 100,0 16,0 16,0 12,0 12,0 15,0 15,0 15,0 

trzoda chlewna 60,0 100,0 10,0 10,0 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 

maciory 60,0 100,0 10,0 10,0 7,5 7,5 9,0 9,0 9,0 

pogłowie w całym 
powiecie [szt] 

bydło 13029,0 4886,0 4886 8143 4886 8143 2255 9684 3142 

krowy 5996,0 2004,0 2004 3992 2004 3992 847 3863 1289 

trzoda chlewna 10908,0 6756,0 6756 4152 6756 4152 2304 15015 10940 

maciory 875,0 390,0 390 485 390 485 260 1578 962 

ceny skupu 

żywiec wołowy [zł*kg-1] 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 

mleko [zł*l-1] 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

tuczniki [zł*kg-1] 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

prosięta [zł*szt-1] 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 

straty w produkcji 
[mln zł/rok] 

żywiec wołowy 0,78 0,08 0,44 0,57 0,38 0,77 0,02 0,37 0,09 

mleko 1,54 0,13 0,71 1,27 0,62 1,72 0,03 0,57 0,15 

tuczniki 0,63 0,10 0,34 0,19 0,29 0,25 0,01 0,30 0,18 

prosięta 0,16 0,02 0,06 0,07 0,06 0,10 0,00 0,10 0,05 

Razem 3,11 0,32 1,55 2,09 1,35 2,85 0,06 1,34 0,47 

koszty zewnętrzne [mln zł/ rok] 0,78 0,08 0,39 0,52 0,34 0,71 0,01 0,34 0,12 

Czas generowania strat [lat] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

utracona wartość produkcji  [mln zł] 248,67 25,42 123,89 167,55 108,12 227,76 4,45 107,55 37,74 

koszty zewnętrzne [mln zł] 62,17 6,36 30,97 41,89 27,03 56,94 1,11 26,89 9,44 

łącznie utracona wartość produkcji  [mln zł] 274,09 291,44 485,62 

łączne koszty zewnętrzne [mln zł] 68,52 72,86 121,41 

 Źródło: Obliczenia własne. Ceny skupu na podstawie Skup i ceny produktów rolnych w  2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku. GUS  

* - udział powierzchni odkrywki, leja depresji i obszaru oddziaływania odkrywki w powierzchni odpowiednich powiatów 
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Tabela 6. Roczne koszty zewnętrzne dla przemysłu rolno-spożywczego 

Wyszczególnienie Odkrywka 

Zwałowisko 

zewnętrzne 

Wariant I Wariant II 

powiat 

krośnieński powiat żarski 

powiat 

krośnieński powiat żarski powiat słubicki 

powiat 

zielonogórski powiat żagański 

Produkcja roślinna 

powierzchnia [ha] 6077,1 441,2 15521,0 14320,8 18060,5 25956,1 1399,5 8883,6 6910,3 

straty [%] 60,0 100,0 20,0 20,0 15,0 15,0 17,7 17,7 17,7 

skup [zł*t-1] 1050,2 1050,2 1050,2 1050,2 1050,2 1050,2 1050,2 1050,2 1050,2 

straty [mln zł] 7,66 0,93 6,52 6,02 5,69 8,18 0,52 3,30 2,57 

Produkcja zwierzęca 

straty [mln zł] 

żywiec wołowy 1,24 0,12 0,70 0,91 0,61 1,24 0,03 0,59 0,15 

mleko 2,46 0,20 1,13 2,03 0,99 2,76 0,04 0,91 0,24 

tuczniki 1,01 0,15 0,54 0,30 0,47 0,40 0,01 0,48 0,28 

razem 4,71 0,48 2,38 3,24 2,07 4,40 0,08 1,99 0,68 

straty produkcja roślinna + zwierzęca [mln 

zł] 12,37 1,41 8,90 9,25 7,76 12,58 0,60 5,29 3,24 

Czas generowania strat [lat] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Straty w produkcji wywołane odkrywką 

[mln zł] 989,57 112,53 711,76 740,33 621,16 1006,38 48,30 423,20 259,53 

Koszty zewnętrzne wywołane odkrywką 

[mln zł] 34,64 3,94 24,91 25,91 21,74 35,22 1,69 14,81 9,08 

Łączne straty w produkcji [mln zł] 1102,10 1452,09 2358,58 

Łączne koszty zewnętrzne [mln zł] 38,57 50,82 82,55 

 Źródło: Obliczenia własne. Ceny skupu na podstawie Skup i ceny produktów rolnych w  2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku. GUS 
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Podsumowanie 

Na skutek oczekiwanego wyczerpywania się węgla brunatnego z dotychczas 

eksploatowanych złóż koncerny energetyczne poszukują nowych złóż możliwych do 

eksploatacji. Najbardziej zaawansowane są prace z uruchomieniem złoża Ościsłowo 

(wielkopolskie), Złoczew (łódzkie) i Gubin (lubuskie). Umiejscowienie odkrywki Gubin w 

regionie o stosunkowo niskim udziale użytków rolnych i niezbyt wydajnym rolnictwie 

znalazło odzwierciedlenie w wysokości oszacowanych kosztów zewnętrznych. Roczne koszty 

w produkcji rolnej wyłącznie na terenie odkrywki oszacowano na 15,8 mln zł, co w 

perspektywie 80 lat daje kwotę ponad 1,17 mld zł, podczas gdy dla przemysłu rolno-

spożywczego kwota niezrealizowanej produkcji osiągnie wartość 13,8 mln zł rocznie i 1,10 

mld zł w całym okresie oddziaływania inwestycji. Koszty zewnętrzne rozumiane jako utratę 

zysków z zaniechanej lub ograniczonej produkcji w rolnictwie i przetwórstwie w całym 

okresie wyniosą 355,5 mln zł. Na obszarze szacowanych lejów depresji (wariant I) i całym 

szacowanym obszarze oddziaływania (wariant II) straty w poziomie produkcji wyniosą 1,74-

2,84 mld zł (rolnictwo) oraz 1,45-2,36 mld zł w przypadku przetwórstwa rolno spożywczego. 

Koszty zewnętrzne wyniosą odpowiednio 1,53-2,48 mld zł oraz 0,05-0,08 mld zł.  

Łączne koszty wywołane uruchomieniem odkrywki Gubin oszacowane tylko dla 

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

5,57 mld zł (odkrywka + obszar wyznaczonego przez inwestora w Raporcie… [2015a i b] leja 

depresji) do najbardziej realnych w ocenie autora ekspertyzy 7,57 mld zł. Natomiast 

szacowane koszty zewnętrzne rozumiane jako utrata zysków wyniosą odpowiednio od 1,93 

mld zł do 2,91 mld zł. Zasoby przemysłowe węgla brunatnego do wydobycia szacowane są 

na 772,1 mln ton, co przy cenie 75-100 zł/tonę daje wartość węgla od 57,9 do 77,2 mld zł. 

Ekspertyza ta nie uwzględnia kosztów zewnętrznych w leśnictwie, środowisku oraz kosztów 

społecznych związanych z koniecznością przesiedlenia ponad 2300 osób oraz kosztów 

związanych z pogorszeniem stanu zdrowia wynikającego z emisji zanieczyszczeń w procesie 

wydobycia i spalania węgla. Straty te także należy oszacować i uwzględnić w kompleksowej 

analizie techniczno-ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia. Szacowane straty w 

produkcji rolnej mogą przekroczyć 10% wartości wydobywanego węgla. Utracone przez 

rolnictwo i przetwórstwo zyski mogą natomiast stanowić nawet 5% wartości wydobytego 

węgla. Dlatego, aby było można mówić o tworzeniu bogactwa narodowego rentowność 

kopalni winna pokryć 5% strat w rolnictwie i przetwórstwie, koszty zewnętrzne w innych 

obszarach orz zapewnić zysk inwestorowi dla złoża Gubin. Jeśli nie, nie powinno być 

uruchamiane.    
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