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Wprowadzenie

W związku z wyczerpywaniem się węgla brunatnego w kolejnych odkrywkowych w

zagłębiu  konińskim,  koncern  ZE  PAK  S.A.  pozyskujący  węgiel  w  zagłębiu  konińskim

poprzez  swoje  spółki  zależne  dąży do  uruchomienia  kolejnych  odkrywek,  które  wydłużą

żywotność lokalnych elektrowni, które oparte są na spalaniu węgla brunatnego. 

Złoże węgla brunatnego Ościsłowo, które jest przedmiotem analizy położone jest we

wschodniej części województwa wielkopolskiego, na terenie powiatu konińskiego, obejmując

części  obszaru  trzech  gmin:  Ślesin,  Skulsk  i  Wilczyn.  Złoże  Ościsłowo położone  jest  na

północny wschód od miasta  Kleczew w odległości około 6 km. W obszarze granic złoża

Ościsłowo występują tylko niewielkie wsie i ich przysiółki oraz często ich niewielkie części:

(od  NW ku SE)  Nowiny, Kolonia  Wiśniewa,  Wturek,  Biela,  Góry –  Parcele,  Ościsłowo,

Ostrowąż, Kobylanki, Marianowo, Nowa Wieś, Wandowo, Szyszynek, Szyszyn [Magdziarek

i in. 2015, 49, 56]. Mieszkańcy tego terenu zostaną wysiedleni, tracąc najczęściej również

(jeśli osiedlą się w dużej odległości od swego dotychczasowego zamieszkania) swoje miejsca

pracy. Pracę mogą też stracić ci, których miejsce pracy znajduje się na terenie planowanej

odkrywki.

Charakterystyka i założenia eksploatacyjne złoża Ościsłowo

Złoże  Ościsłowo  stanowi  przedłużenie  w  kierunku  wschodnim  złoża  Pątnów  IV,

eksploatowanego do około 2021 roku w odkrywce Jóźwin II B. Najbliższa odległość między

nimi wynosi  w okolicy wsi Ostrowąż tylko 1,5 km. Na rys.  2.  przedstawiono lokalizację

Odkrywki Ościsłowo na tle innych odkrywek w rejonie Konina. Podstawą okonturowania

złoża  Ościsłowo  była  dokumentacja  geologiczna  tego  złoża  sporządzona  w  2006  roku.

Granice  eksploatacji  poprowadzono  wzdłuż  granicy  zasobów  bilansowych  złoża  z

uwzględnieniem  konieczności  utrzymania  prostoliniowych  skarp  po  stronie  zboczy

transportowych. Konturem eksploatacji odkrywka obejmuje możliwie jak największy obszar

bilansowej  części  złoża  z  przybierkami  i  tam  gdzie  jest  to  konieczne  części  zasobów

pozabilansowych  złoża.  Przy  określaniu  granic  eksploatacji  brano  również  pod  uwagę

konieczność  pozostawienia  filara  ochronnego  dla  rurociągu  naftowego  „Przyjaźń”  oraz

pozostawienie drogi i zabudowań w rejonie wsi Biela. W tak określonych granicach zasoby

złoża przeznaczone do wydobycia (przemysłowe operatywne) wynoszą ok. 39 mln Mg węgla,

co stanowi 94,1 % zasobów bilansowych (41,32 mln Mg). Na podstawie przyjętego modelu

wyrobiska  zbilansowano  całkowitą  ilość  nadkładu  do  zdjęcia  w  okresie  funkcjonowania

odkrywki na poziomie ok. 500 mln m3. 
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Powierzchnia  terenu  w  przedstawionych  granicach  zagospodarowania  Odkrywki

Ościsłowo  wynosi  1580  ha  (odkrywka  +  pas  infrastruktury  technicznej).  Odkrywka

Ościsłowo położona jest na terenie gmin – Wilczyn (805 ha, tj. 51%), Ślesin (575 ha, tj. 36%)

oraz  Skulsk  (200  ha,  tj.  13%).  Rozpoznane  złoże  stanowi  pokład  węgla  brunatnego

energetycznego o zmiennej miąższości i dość nieregularnych granicach. Sumaryczny nadkład

złoża w obszarze Odkrywki Ościsłowo ma miąższość od 40.4 m do 66,5 m, średnio 50.5 m.

Złoże węgla brunatnego Ościsłowo tworzy jeden zwarty obszar  o  rozciągłości  NW - SE,

długości 6,5 km i szerokości 0.5 – 1.5 km. W udokumentowanym obszarze,  w częściach

osiowych zasobów bilansowych pola pokład węgla osiąga 6 – 8 m miąższości, średnio dla

obszaru złoża o zasobach bilansowych – 5.7 m. wkop udostępniający zostanie wybudowany

w południowej części złoża, w rejonie miejscowości Szyszynek w gminie Ślesin następnie

eksploatacja złoża będzie przebiegać w pierwszej kolejności w kierunku wschodnim i dalej w

kierunku północnym i północno-zachodnim. Nadkładu z wkopu udostępniającego zostanie

złożone na zwałowisku wewnętrznym w Odkrywce Jóźwin IIB. W wyrobisku końcowym o

powierzchni  380 ha  w północnej  części  złoża  w ramach rekultywacji  powstanie  zbiornik

wodny  o  powierzchni  330  ha.  Bilans  zagospodarowania  powierzchni  złoża  2454  (nie

Odkrywki Ościsłowo) jest następujący:

• grunty leśne – 238,5 ha

• grunty rolne – 2022,2 ha

• nieużytki – 76,5 ha

• zabudowania 105,5 ha

• drogi 11,3 ha [Magdziarek i in. 2015, 48-56]. 

Ponieważ Magdziarek i in [2015] nie podali powierzchni UR na terenie odkrywki,

dlatego oszacowano je z proporcji wynikających z bilansu zagospodarowania złoża podanego

wyżej, gdzie udział UR w powierzchni złoża pomniejszonej o grunty leśne wyniósł 91,3%.  

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów analizowanego obszaru

Odkrywka
Ościsłowo wraz z

pasem technicznym

Prognozowany
lej

czwartorzędow

Prognozowany
lej

trzeciorzędowo

Powierzchnia
łącznie

Powierzchnia (ha) 1580 7520 15100 24200

Uprawy  rolne,  sieć
osadnicza  i  drogowa  (ha/
%)

1289/81,6 7335/97,
5

12518/82,9 21142/87,4

Lasy (ha/%) 270/17,1 170/2,3 1754/11,6 2207/9,1

Ekosystemy  hydrogeniczne
(ha/%)

8/0,5 15/0,2 710/4,7 733/3,0

Tereny zdegradowane (ha/
%)

0 0 118/0,8 118/0,5
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Źródło: Magdziarek i in. 2015, 190
 

Z proporcji  tej  wynika,  że na terenie  odkrywki UR stanowiły 1177 ha,  na terenie

prognozowanego leja  czwartorzędowego 6695 ha,  a  trzeciorzędowo-kredowego 11429 ha.

Wartości te zostaną wykorzystane w dalszej części opracowania.

W  granicach  projektowanej  Odkrywki  Ościsłowo  oraz  w  zasięgu  leja  depresji

zarówno w osadach czwartorzędowych jak i trzeciorzędowo – kredowych występują gleby II,

III  i  IV  klasy  bonitacyjnej  oraz  użytki  zielone  na  glebach  pochodzenia  organicznego

[Magdziarek i in. 2015, 48-56], które stanowią około 20% planowanej odkrywki. Są to więc

jedne z najlepszych gruntów występujących na terenie powiatu konińskiego.

Uwarunkowania hydrogeologiczne złoża Ościsłowo na tle sąsiednich odkrywek

Jóźwin, Pątnów i Kazimierz

Lokalizacja  złoża  Ościsłowo  w  pobliżu  eksploatowanej  już  odkrywki  Jóźwin  IIB

sprawia, że uwarunkowania hydrogeologiczne należy rozpatrywać łącznie. W konsekwencji

zasięg lejów depresji na tych dwóch odkrywkach w dużej mierze się pokrywa ograniczony

zostaje obszar oddziaływania, co wywołuje mniejsze (niż w przypadku odkrywki w „nowym”

miejscu)  straty hydrologiczne  jak i  na powierzchni,  tj.  w rolnictwie,  leśnictwie i  szeroko

rozumianym środowisku. Maksymalny zasięg oddziaływania samej Odkrywki Ościsłowo w

poziomie  czwartorzędowym  wynosi  91  km2 (rys.  1),  a  w  poziomie  trzeciorzędowo–

kredowym 242 km2 (rys. 2 i 3).
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Rys. 1. Rozwój leja depresji czwartorzędowego poziomu wodonośnego na odkrywce Ościsłowo.
Źródło: Magdziarek i in. 2015. załącznik 15.

Powierzchnia  obszaru  leja  depresji  w  poziomie  czwartorzędowym  wspólnie  dla

odkrywek Jóźwin IIB, Kazimierz i Ościsłowo wynosi:

• w 2018 rok - 162 km2,

• w 2021 rok - 174 km2,

• w 2025 rok - 168 km2,

• w 2030 rok - 149 km2,

• w 2034 rok - 136 km2.

Powierzchnia obszaru leja depresji w poziomie trzeciorzędowo – kredowym wspólnie

dla odkrywek Jóźwin IIB, Kazimierz i Ościsłowo wynosi: 

• w 2018 rok - 382 km2,

• w 2021 rok - 368km2,

• w 2025 rok - 345 km2,

• w 2030 rok – 353 km2,

• w 2034 rok – 330 km2. 

Badania  modelowe  wykazały,  że  odwodnienie  Odkrywki  Ościsłowo  działające  w

latach  2016÷2034  (w  momencie  pisania  ekspertyzy  wiadomo,  że  rozpoczęcie  procesu
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odwadniania odkrywki opóźni się o kilka lat - przypis PB.) powstrzymuje proces naturalnego

wypełniania wodą zbiorników poeksploatacyjnych Odkrywki Kazimierz i Odkrywki Jóźwin

IIB. Jak widać na załącznikach graficznych lej  depresji  Odkrywki Ościsłowo w poziomie

wodonośnym trzeciorzędowo-kredowym od roku 2025 opiera się o zbiornik Jóźwin IIB. 

Rys.  2.  Mapa  lokalizacji  odkrywki  Ościsłowo  na  tle  innych  odkrywek  w  rejonie  Konina  z  zaznaczonym
maksymalnym lejem depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.
Źródło: Magdziarek i in. 2015. załącznik 2.

Jest  to  spowodowane  faktem  hydraulicznego  połączenia  wszystkich  wyrobisk

odkrywkowych poprzez trzeciorzędowo-kredowy poziom wodonośny. Sprzyja temu ciągłe

rozprzestrzenienie tego poziomu na całym analizowanym obszarze oraz wysokie wartości

współczynnika  filtracji  budujących  go  utworów.  Po  zakończeniu  odwadniania  Odkrywki

Ościsłowo  następować  będzie  dalsze  wypełnianie  się  wodą  wszystkich  zbiorników

poeksploatacyjnych oraz proces regresji wspólnego leja depresji wszystkich odkrywek na tym

terenie. Z uwagi na wielkość tego leja, czas podnoszenia się zdepresjonowanego zwierciadła

wód podziemnych będzie powolny, a jego stabilizacja wystąpi w mniej więcej tym samym

czasie  dla  wszystkich  wypełnianych  wyrobisk  poeksploatacyjnych.  Badania  modelowe

wykazały, że nastąpi to około 2066 roku, czyli około 32 lata po zakończeniu odwadniania

Odkrywki Ościsłowo [Magdziarek i in. 2015, 480]. 
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Rys. 3. Rozwój leja depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego na odkrywce Ościsłowo.
Źródło: Magdziarek i in. 2015. załącznik 16.

Z tabeli 2 wynika, że pierwotnie odwodnianie odkrywki Ościsłowo miało zakończyć

się 13 lat  później  niż odkrywki Jóźwin IIB i  23 lata później  niż odkrywki Kazimierz.  W

związku  z  powyższym  na  skutek  uruchomienia  odkrywki  Ościsłowo  proces  odbudowy

stosunków wodnych w obszarze lejów depresji Jóźwin IIB i Kazimierz opóźni się co najmniej

o 15 lat i w tym okresie na tym terenie generowane będą dodatkowe straty w produkcji rolnej

i  leśnej,  które  by nie  wystąpiły w przypadku  nie  uruchomienia  odkrywki  Ościsłowo.  W

związku  z  powyższym  przy  obliczaniu  strat  na  obszarze  leja  depresji  wspólnego  dla

odkrywek  Ościsłowo,  Jóźwin  IIB  i  Kazimierz  przyjęto  okres  15  lat  oraz  średni  obszar

wspólnego leja depresji: 

- 157,8 km2, tj. 15780 ha dla leja depresji czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

- 355,6 km2, tj. 35560 ha dla leja depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

Natomiast w przypadku strat wywołanych wyłącznie odkrywką Ościsłowo przyjęto

okres 51 lat,  tj.  19 lat  odwadniania i  32 lat  odbudowy lustra wody. Ponieważ zasięg leja

7



depresji się zmienia wraz z postępem wydobycia oraz po zakończeniu wydobycia, dlatego w

analizie  poziomu  strat  przyjęto  60%  maksymalnego  zasięgu  leja  depresji  czwarto  i

trzeciorzędowego poziomu wodonośnego, tj. 

- 54,72 km2, tj. 5472 ha dla leja depresji czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

- 145,2 km2, tj. 14520 ha dla leja depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

Przy obliczaniu strat wywołanych na wszystkich lejach depresji uwzględniana będzie

struktura użytków oraz struktura zasiewów dla powiatu konińskiego.

Tabela  2.  Przewidywany  harmonogram  rozwoju  eksploatacji  i  systemu  odwodnienia  kopalń  w  rejonie
projektowanej Odkrywki Ościsłowo.

gdzie:

Źródło: Magdziarek i in. 2015, 473.

Charakterystyka rolnictwa regionu konińskiego

Dominacja  użytków  rolnych  na  obszarze  planowanego  wyrobiska  (81,6%)  w

strukturze użytków, przy niższym niż średnio w Polsce udziale lasów (17,1%) świadczą o

rolniczym  charakterze  regionu  odkrywki.  Ponieważ  oddziaływanie  odkrywki  wykracza

znacząco poza teren odkrywki, a w opinii wielu ekspertów także poza szacowany lej depresji

trzeciorzędowych poziomów wodonośnych, dlatego zasadne jest poznanie znaczenia i skali

rolnictwa w regionie konińskim, gdyż to rolnictwo w największym stopniu odczuwa skutki
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działalności wydobywczej. W powiecie konińskim jest 92,2 tys. ha użytków rolnych (UR), co

stanowi  blisko  0,6% UR  w  Polsce  i  5,2%  UR  w  województwie  wielkopolskim.  Udział

użytków  rolnych  jest  wyższy  niż  przeciętnie  w  Polsce,  ale  nieznacznie  niższy  niż  w

województwie wielkopolskim i wynosi 58,39% (tabela 3). W powiecie konińskim znajduje

się 48,14 tys. szt. bydła, z czego 18,49 tys. szt. to krowy oraz 95,92 tys. szt. świń, z czego

9,41 tys. szt. stanowią lochy. Obsada trzody chlewnej na 100 ha jest nieznacznie wyższa niż

średnio w Polsce, ale o ponad połowę niższa niż średnio w województwie wielkopolskim. W

przypadku bydła i krów jest natomiast wyższa w obydwu przypadkach o około 10-15%, a w

przypadku bydła w relacji do średniej krajowej aż o 40%. 

Tabela 3. Charakterystyka powiatów konińskiego na tle województwa wielkopolskiego i Polski w 2010 roku

Wyszczególnieni
e

Udzia
ł UR
[%]

Powierzchni
a UR [ha]

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

bydło krowy
trzoda

chlewna lochy
bydł

o krowy
trzoda

chlewna
loch

y

Polska 49,58 15502969
576058

5
265736

5
1527805

1
142657

5 37,16 17,14 98,55 9,20

wielkopolskie 60,01 1789875 844289 304467 4819561 383753 47,17 17,01 269,27
21,4

4

koniński 58,39 92186 48144 18492 95921 9410 52,22 20,06 104,05
10,2

1
Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Powszechny spis rolny 2010.
GUS Poznań 2012; Raport z wyników spisów powszechnych 2002. Województwo wielkopolskie. GUS, Poznań
2003 

Ważne są również tendencje, które zachodzą w pogłowiu (rys. 4). W przypadku bydła

są  one  pozytywne,  gdyż  pogłowie  bydła  ogółem w latach  2002-2010  rosło  szybciej  niż

przeciętnie  w  Polsce,  ale  podobnie  jak  w  województwie  wielkopolskim  i  sąsiednim  dla

powiatu  konińskiego  województwie  kujawsko-pomorskim.  W  przypadku  pogłowia  krów

spadek pogłowia  był  w tym okresie  nieznacznie niższy niż  przeciętnie  w Polsce (-4,6%)

podczas  gdy  w  województwie  wielkopolskim  pogłowie  wzrosło  o  2,9%,  a  kujawsko-

pomorskim  o  1,1%.  Negatywne  tendencje  widoczne  są  natomiast  w  pogłowiu  trzody

chlewnej  i  loch,  których  pogłowie  spadło  o  około  40%,  podczas  gdy  w  Polsce  spadek

pogłowia sięgał odpowiednio 18% i 25%, a w województwie wielkopolskim w przypadku

trzody chlewnej była stagnacja, a pogłowie macior spadło o 18%, a w kujawsko-pomorskim

pogłowie  spadło  odpowiednio  o  19,5%  i  16,3%.  Podsumowując  można  powiedzieć,  że

zmiany w pogłowiu bydła są podobne jak w analizowanych województwach, natomiast w

przypadku trzody chlewnej sytuacja jest dużo gorsza nie tylko w stosunku do analizowanych

województw, ale także w stosunku do przeciętnej sytuacji w Polsce. Jednym z ważniejszych

powodów może być słabsza kondycja ekonomiczna gospodarstw trzodowych, która w okresie

niskiej opłacalności produkcji tuczników i mniejszej nadwyżki bezpośredniej powstającej w
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produkcji  roślinnej  (wywołanej  stratami  w  produkcji  roślinnej,  a  związanych  z  niższymi

plonami  na  skutek  występowania  leja  depresji  i  pogorszenia  się  stosunków  wodnych  w

glebie) zmusza wielu rolników do zaprzestania tej produkcji zwierzęcej.
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Rys. 3. Zmiany pogłowia w powiecie konińskim na tle Polski i wybranych województw w latach 2002-2010.
Źródło: Powszechny spis rolny 2010. GUS Bydgoszcz 2012; Powszechny spis rolny 2010. GUS Poznań 2012;
Raport  z  wyników  spisów  powszechnych  2002.  Województwo  kujawsko-pomorskie. GUS,  Bydgoszcz  2003;
Raport z wyników spisów powszechnych 2002. Województwo wielkopolskie. GUS, Poznań 2003

Założenia metodyczne

Podstawowe dane nt. użytkowania ziemi oraz powierzchni zajętych przez odkrywkę

Ościsłowo pozyskano z  opracowania:  „Raport  o  oddziaływaniu  na  środowisko Odkrywki

Ościsłowo”  opracowanego  pod  kierunkiem  Marcina  Magdziarka  opublikowanego  z  datą

Lipiec 2015. 

Z raportu tego wynika, że odkrywka  wraz z pasem infrastruktury technicznej zajmie

1580  ha,  z  czego  około  1177  ha  zajmą  UR.  Ziemia  z  wkopu  udostępniającego  zostanie

przetransportowana  jako  zwałowisko  wewnętrzne  w  odkrywce  Jóźwin  IIB,  dlatego  nie

zostaną zajęte dodatkowe tereny na zwałowisko zewnętrzne. Można przyjąć podobnie jak w

innych  odkrywkach,  że  w  przeciągu  19  lat  od  rozpoczęcia  odwodnienia  kopalni  będzie

wyłączone przeciętnie około 60% tego terenu (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
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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 wyrobisko końcowe zajmie 380 ha,  z

czego zbiornik wodny zajmie 330 ha. Przyjęto zatem, że na terenie wyrobiska po zakończonej

rekultywacji utracone zostanie w stosunku do stanu wyjściowego 60% UR. 

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 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 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),
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- wpływem mniejszej produkcji rolnej na obroty przemysłu rolno-spożywczy i dostawców

środków produkcji z tego regionu.

I wariant obliczeniowy strat w produkcji roślinnej.

W rozdziale „Uwarunkowania hydrogeologiczne złoża Ościsłowo na tle sąsiednich

odkrywek Jóźwin, Pątnów i Kazimierz” opisanym powyżej na podstawie danych zawartych

w Raporcie [Magdziarek 2015] przyjęto że: 

średni obszar wspólnego leja depresji wyniesie: 

- 157,8 km2, tj. 15780 ha dla leja depresji czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

- 355,6 km2, tj. 35560 ha dla leja depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

W związku z opóźnieniem obudowy stosunków wodnych w lejach depresji o czas od

zakończenia  odwodnienia  ostatniej  dziś  czynnej  odkrywki,  tj.  Jóźwin  IIB  do  czasu

zakończenia odwodnienia  odkrywki  Ościsłowo upłynie minimum 15 lat,  dlatego dla  tych

obszarów obliczane będą starty w rolnictwie i przetwórstwie dla okresu 15 lat. 

Natomiast w przypadku strat wywołanych wyłącznie odkrywką Ościsłowo przyjęto

okres 51 lat, tj. 19 lat odwadniania i 32 lat szacowanej przez autorów Raportu [Magdziarek

2015] odbudowy lustra wody. W tym przypadku do analiz przyjęto: 

- 54,72 km2, tj. 5472 ha dla leja depresji czwartorzędowego poziomu wodonośnego,

- 145,2 km2, tj. 14520 ha dla leja depresji trzeciorzędowego poziomu wodonośnego.

Ponieważ  większość  obszarów  leja  depresji  znajduje  się  na  terenie  powiatu

konińskiego,  dlatego  w  obliczeniach  przyjęto  plony,  strukturę  zasiewów  oraz  pogłowie

zwierząt odpowiednie dla powiatu konińskiego.

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 obniżone zostanie 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.

Sugerują to dane z tabeli 4, które jednoznacznie pokazują, że na terenie byłego województwa

konińskiego  poziom  plonów  relatywnie  znacząco  spadł  do  przeciętnych  plonów

uzyskiwanych na terenie obecnego województwa wielkopolskiego, którego jest częścią. 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
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niektórych odkrywek w pobliżu obecnych województw kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

sugeruje, że straty w rolnictwie wystąpiły także w tych województwach. W tym wariancie

przyjęto,  że  odkrywka  Ościsłowo  nie  rozszerzy  obszaru  swego  oddziaływania  (choć  w

rzeczywistości  zapewne  poszerzy  swoje  oddziaływanie  na  północnym  zachodzie  o  kilka

kilometrów), ale na skutek uruchomienia odkrywki nastąpi opóźnienie odbudowy stosunków

wodnych na całym obszarze oddziaływania odkrywek Jóźwin IIB i Kazimierz, dlatego na tym

obszarze skutki (straty) będą występować przez kolejnych 15 lat.

Ponieważ  szacowanie  strat  w  produkcji  roślinnej  jest  trudne  z  racji  zmiennych

uwarunkowań  przyrodniczo  klimatycznych,  dlatego  zasadnym  jest  dokonanie  analizy

porównawczej  zmian  w  poziomie  plonowania  roślin  i  pogłowia  zwierząt  w  byłym

województwie  konińskim  w  porównaniu  ze  zmianami  na  pozostałej  części  obecnego

województwa wielkopolskiego.  Dlatego w drugim wariancie  (najbardziej  realnym) obszar

objęty oddziaływaniem kopalni Ościsłowo rozszerzono (konserwatywnie) na teren połowy

powiatu konińskiego oraz sąsiednich powiatów z województwa kujawsko-pomorskiego, tj.

2/3 powierzchni najbliższego powiatu mogileńskiego, połowy radziejowskiego oraz jednej

szóstej  powiatu  inowrocławskiego o łącznym areale  118095 ha UR, co stanowi zaledwie

około 33% powierzchni UR na terenie byłego województwa konińskiego. 

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 2010-2014. Z danych z lat 1976-1990, wynika,

że  plony w województwie konińskim były przeciętnie  niższe o 19,2% niż przeciętnie  na

terenie obecnego województwa wielkopolskiego. Ponieważ wyrobisko ma zająć użytki rolne

o podobnej, a nawet przeciętnie trochę lepszej jakości, dlatego przyjęto konserwatywnie, że

plony na tym terenie są o 19,2% niższe niż przeciętnie województwie wielkopolskim.  W

województwie kujawsko-pomorskim plony roślin uprawnych na terenie całego województwa

były w tamtym okresie dość podobne, dlatego dla powiatów z tego województwa przyjęto

średni poziom plonów dla tego województwa z lat 2010-2014. 

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 wielkopolskim i kujawsko-pomorskim w

latach 2010-2014. Wartość pozostałej produkcji obliczono wg proporcji wynikającej z udziału

tych roślin w strukturze zasiewów w stosunku do udziału zbóż, rzepaku i buraków cukrowych

oraz ich wartości.
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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  województw  które  wynoszą  w  przypadku  krów  5837  l  mleka  w  województwie

wielkopolskim i  5677 l  mleka  w kujawsko-pomorskim [Fizyczne rozmiary…2015],  a  od

jednej maciory odpowiednio 19,5 i prosiąt 18,3 prosiąt [Zwierzęta gospodarskie…2015].

Poziom  strat  w  plonach  roślin  uprawnych  z  racji  zmienności  warunków

przyrodniczych na obszarze leja depresji  oszacowano porównując relację średnich plonów

zbóż na terenie odpowiadającym byłemu województwu konińskiemu z średnimi plonami w

województwie wielkopolskim (do 1975 - poznańskim), bez uwzględnienia terenów byłego

województwa konińskiego, w latach 1956-1970 i 1976-1990 (tabela 4). 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

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. W bezpośrednim pobliżu odkrywek straty w plonach zapewne są

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

depresji trzeciorzędowego (bez obszaru leja czwartorzędowego) dla odkrywki Ościsłowo i

wspólnego leja dla odkrywek Ościsłowo, Jóźwin IIB i Kazimierz wyniosą tyle, ile na terenie

byłego województwa konińskiego, tj. 17,7%, w obrębie obydwu wspólnego leja depresji na

poziomie czwartorzędowym będą o 50% większe, tj. 25%. Ponieważ lej depresji własny dla

odkrywki Ościsłowo na poziomie czwartorzędowym w większości jest objęty obecnym lejem

depresji  na  poziomie  trzeciorzędowym,  dlatego  przyjęto,  że  kosztem będzie  zwiększenie

poziomu strat o 7,3%, tj. do 25% przez 36 lat, podczas gdy dodatkowy czas występowania

leja wynikający z podjętej eksploatacji złoża Ościsłowo, tj. 15 lat wyniesie 25%.

Tabela 4. 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
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych GUS

Ponieważ,  jak  wspomniano  wyżej  zakres  oddziaływania  odkrywek  wykracza  poza

zakres leja depresji, dlatego w wariancie II przyjęto zakres strat na poziomie strat z terenu

byłego województwa konińskiego, tj. 17,7%.

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  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 wzrosłaby pogłowie bydła i krów, gdyby nie było w tym regionie odkrywek?

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
102,1
8 11,08 43,60 27,43 90,98 11,61 83,35 97,07 89,04 104,79

1975 71,32 29,47
155,9
2 14,54 74,90 29,40 89,56 10,56

105,0
2 99,76 57,44 72,60

1985 59,23 26,75
153,2
5 15,38 58,16 28,54 82,96 10,33 98,19 106,70 54,14 67,14

1996 44,22 16,79
252,1
5 23,40 45,11 21,12 118,85 12,02

102,0
2 125,74 47,13 51,36

2002 38,91 15,45
285,6
5 27,55 43,38 20,66 148,78 15,56 111,48 133,72 52,09 56,51

2010 46,08 16,18
299,8
9 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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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 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.

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  czwartorzędowego  i  15%  na  obszarze  leja  depresji  trzeciorzędowego  oraz  dla

obszaru w wariancie II (przyjęto, że część brakujących pasz zostanie pozyskane z dodatkowej

powierzchni paszowej), a w przypadku trzody chlewnej odpowiednio 12,5% i 9% (przyjęto,

że pasze własne stanowią 50% pasz). 

Szacowanie  kosztów  uruchomienia  odkrywki  dla  produkcji  roślinnej  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].
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Szacowanie kosztów uruchomienia odkrywki dla produkcji zwierzęcej obliczono 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].

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 2010-2014, która wyniosła 1554 zł*ha

UR-1 [Skup i ceny …].

Koszty ewentualnej budowy kopalni odkrywkowej

Budowa  kopalni  odkrywkowej  pociąga  za  sobą  wiele  skutków  środowiskowych,

społecznych i gospodarczych. 

Nieodwracalnie  przekształcone  zostanie  kolejne  12,9  km2 powierzchni  terenu

rolniczego,  przez  co  zniszczone  zostanie  kilka  wsi  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,
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- ograniczenie produkcji zwierzęcej w zlikwidowanych gospodarstwach (skala ubytku

znana)  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.

Koszty w produkcji roślinnej na terenie odkrywki oszacowano na 1,8 mln zł rocznie,

co w ciągu 51 lat funkcjonowania odkrywki daje 91,6 mln zł (tabela 6), z czego około 49%

stanowią  zboża.  Znaczące  koszty  wystąpią  także  na  skutek  wystąpienia  leja  depresji.  W

wariancie  pierwszym  obejmującym  wyłącznie  obszar  depresji  leja  i  czwarto

trzeciorzędowego (oszacowany przez inwestora zainteresowanego uruchomieniem odkrywki)

roczne  koszty  oszacowano  na  poziomie  15,2  mln  dla  obszaru  leja  wspólnego  dla  trzech

odkrywek.  Koszty  uruchomienia  odkrywki  leja  depresji  dla  obszaru  własnego  leja

czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla odkrywki Ościsłowo o wartości 0,59 mln zł

rocznie dotyczą okresu wynikają z tego, że niezależnie od uruchomienia odkrywki istniałby

na  tym  obszarze  lej  depresji  w  trzeciorzędowych  poziomach  wodonośnych  z  sąsiednich

odkrywek, jednak na skutek uruchomienia odkrywki Ościsłowo nastąpi dodatkowe osuszenie

w  poziomie  czwartorzędowych  poziomów  wodonośnych,  które  dodatkowo  obniży  plony

(szacowane  roczne  straty  to  0,59  mln  zł  rocznie).  Ponieważ  uruchomienie  odkrywki

Ościsłowo wydłuży czas osuszenia o 15 lat, to w tym czasie wszelkie straty należy przypisać

uruchomieniu nowej odkrywki. Roczne straty w tym przypadku oszacowano na 2,35 mln zł

rocznie.  Roczne  straty  na  obszarze  własnego  leja  depresji  w  poziomie  wodonośnym

trzeciorzędowym oszacowano na 4,41 mln zł. Łącznie roczne straty wywołane lejami depresji

oszacowano na kwotę od 20,2 do 22,0 mln zł.

Jeśli natomiast uwzględni się skutki odwodnienia na grunty rolne także w powiatach

sąsiednich (wariant II), to poziom kosztów może wynieść aż 66,1 mln zł rocznie. 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.
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Poziom  strat  w  produkcji  zwierzęcej  determinuje  poziom  koncentracji  produkcji

zwierzęcej.  Region  objęty  szacowanym  obszarem  oddziaływania  kopalni  Ościsłowo  w

większości od wielu lat podlega oddziaływaniu innych odkrywek z regionu, co sprawia, że

pogłowie na tym obszarze już uległo ograniczeniu. Niemniej poziom szacowanych strat w

produkcji zwierzęcej jest podobny do strat w produkcji roślinnej. Likwidacja stad zwierząt z

przeznaczonych do wysiedlenia gospodarstw rolnych spowoduje ubytek produkcji zwierzęcej

o wartości 2,3 mln zł rocznie (tabela 6). Koszty na obszarze wspólnego leja depresji czwarto i

trzeciorzędowych poziomów wodonośnych (wariant I) oszacowano na 13,6 mln zł rocznie

natomiast na obszarze własnego leja na obydwu poziomach na 3,9-5,2 mln zł rocznie. Koszty

związane  z  niezrealizowaną  produkcją  zwierzęcą  w  II  wariancie  obliczeniowym

obejmującym także powiaty sąsiednie oszacowano na 47,4 mln zł rocznie. Największe koszty

skalkulowano  przy  produkcji  mleka,  gdyż  stanowiły  one  49%  kosztów.  Ograniczenie

produkcji  zwierzęcej  związane ze zmniejszeniem pogłowia nie  oznacza,  że rolnicy utracą

zysk  o  podobnej  wartości,  gdyż  w  tym przypadku  nie  ponoszą  oni  m.in.  kosztów pasz,

odnowienia  stada,  weterynaryjnych  itp.  Stracą  natomiast  w  przybliżeniu  całą  nadwyżkę

bezpośrednią, która jest silnie powiązana z cenami skupu. Jeśli przyjmie się ją na poziomie

25%, to rolnicy nie osiągną nadwyżki pieniężnej na poziomie 4,9-11,8 mln zł rocznie. 

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

terenie  odkrywki)  o  wartości  od  41,8  mln  do  117,6  mln  zł  rocznie.  Ponieważ  okres

generowania  strat  przez  odkrywkę Ościsłowo jest  zróżnicowany (dla  obszaru  odkrywki  i

własnego leja 51 lat, a dla obszarów już objętych skutkami odwodnienia 15 lat wynikających

z wydłużenia czasu odwadniania wspólnego leja depresji dla odkrywek Kazimierz, Jóźwin

IIB i  Ościsłowo)  dlatego poziom kosztów jest  niższy. W I  wariancie  obejmującym tylko

obszar odkrywki i wyznaczonych przez inwestora lejów depresji koszty oszacowano na 1,14

mld  zł,  jeśli  uwzględni  się  bardziej  prawdopodobny  obszar  oddziaływania  na  rolnictwo

(wariant obliczeniowy II), to straty sięgną 1,91 mld zł.

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

19



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

Ościsłowo 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 5,5 mln zł dla obszaru odkrywki. Dla obszaru szacowanych lejów

depresji koszty mogą wynieść od 50,1 do 53,8 mln zł (wariant I) a w najbardziej realnym

wariancie  obliczeń straty w obrotach  firm przetwórczych  sięgną  135,5  mln  zł  rocznie  w

wariancie II (tabela 7).  Spadek obrotów przełoży się także na spadek zysków, który przy

3,5% rentowności obrotu [Rocznik …2014] będzie oznaczał roczny ubytek zysków od 2,0

mln zł do 4,9 mln zł, które 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 Ościsłowo oszacowane tylko dla

rolnictwa  i  przemysłu  rolno-spożywczego  wyniosą  od  2,63  mld  zł  (odkrywka  +  obszary

szacowane przez Magdziarka i in. [2015] dla lejów depresji) do najbardziej realnych w ocenie

autora ekspertyzy 4,22 mld zł. Zasoby węgla brunatnego do wydobycia szacowane są na 33-

39 mln ton, co przy cenie 75-100 zł/tonę daje wartość węgla od 2,5 do 3,9 mld zł. Wobec

powyższego  nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla uruchomienia tej odkrywki, gdyż

wartość  wydobytego  węgla  może  być  niższa  od  wywołanych  tylko  w  rolnictwie  i

przetwórstwie strat.  

Przeprowadzona  analiza  zakłada,  że  proces  odwodnienia  odkrywki  Ościsłowo

rozpocznie się w 2018 roku. Każde opóźnienie będzie jednak zwiększać oszacowane koszty o

straty  powstałe  na  terenie  odwodnienia.  W  wariancie  pierwszym  dodatkowe  straty  w

rolnictwie  i  przetwórstwie  rolno-spożywczym  sięgać  będą  91,5  mln  zł  za  każdy  rok

opóźnienia uruchomienia odkrywki, a w najbardziej realnym w ocenie autora wariancie II

będzie to 253,1 mln zł rocznie
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Tabela 6. Roczne koszty w produkcji roślinnej i zwierzęcej

Wyszczególnienie Odkrywka

Wariant I
Wariant IIlej wspólny* lej dla samego Ościsłowa

lej
czwartorzędowy

lej
trzeciorzędowy

lej
czwartorzędowy

lej
czwartorzędowy

lej
trzeciorzędowy

powiat
koniński

powiat
inowrocławski

powiat
mogileński 

powiat
radziejowski

Produkcja roślinna

powierzchnia [ha UR] 1177,0 9214,5 20764,6 3195,3 3195,3 8478,7 46093,0 19291,8 27831,3 24879,0

straty [%] 60,0 25,0 17,7 7,3 25,0 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

Areał uprawy
[ha]

zboża 680,8 5330,0 12011,1 1848,3 1848,3 4904,4 26662,0 7314,3 16211,3 13747,5

ziemniaki 17,7 138,3 311,7 48,0 48,0 127,3 692,0 270,2 509,3 271,5

buraki 
cukrowe 13,6 106,8 240,6 37,0 37,0 98,2 534,0 583,0 1470,0 792,1

rzepak 43,8 342,6 772,1 118,8 118,8 315,3 1713,9 1933,0 4874,0 2626,4

pozostałe 421,1 3296,7 7429,1 1143,2 1143,2 3033,5 16491,1 9191,4 4766,7 7441,5

Plony [t*ha-1]

zboża 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 3,28 4,14 4,14 4,14

ziemniaki 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 20,46 24,34 24,34 24,34

buraki 
cukrowe 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 47,38 57,30 57,30 57,30

rzepak 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,77 2,77 2,77

ceny skupu
[zł*t-1]

zboża 653 653 653 653 653 653 653 649 649 649

ziemniaki 630 630 630 630 630 630 630 653 653 653

buraki 
cukrowe 130 130 130 130 130 130 130 137 137 137

rzepak 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578 1578

średnia wartość produkcji
[zł/ha] 2542 2542 2542 2542 3658 3658 2542 3658 3661 3378

straty [mln zł/
rok]

zboża 0,88 2,86 4,56 0,29 0,99 1,86 10,11 3,47 7,70 6,53

ziemniaki 0,14 0,45 0,71 0,05 0,15 0,29 1,58 0,76 1,43 0,76

buraki 
cukrowe 0,05 0,16 0,26 0,02 0,06 0,11 0,58 0,81 2,04 1,10

rzepak 0,09 0,30 0,47 0,03 0,10 0,19 1,05 1,50 3,77 2,03

pozostałe 0,64 2,10 3,34 0,21 1,05 1,96 7,42 5,95 3,09 4,45

Razem 1,80 5,86 9,34 0,59 2,35 4,41 20,74 12,49 18,03 14,88
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Produkcja zwierzęca

Wyszczególnienie Odkrywka

Wariant I

Wariant IIlej wspólny** lej dla samego Ościsłowa

lej
czwartorzędowy

lej
trzeciorzędowy

lej
czwartorzędowy

lej
czwartorzędowy

lej
trzeciorzędowy

powiat
koniński

powiat
inowrocławski

powiat
mogileński 

powiat
radziejowski

powierzchnia powiatów [% UR]** 1,28 10,00 22,52 3,47 3,47 9,20 50,00 16,67 66,67 50,00

straty [%]

bydło 60,0 20,0 15,0 5,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

krowy 60,0 20,0 15,0 5,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
trzoda chlewna 60,0 12,5 9,0 3,5 12,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

maciory 60,0 12,5 9,0 3,5 12,5 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

pogłowie
[szt.]

bydło 48144 48144 48144 48144 48144 48144 48144 31392 16929 37972

krowy 18492 18492 18492 18492 18492 18492 18492 11424 5629,5 14536

trzoda chlewna 95921 95921 95921 95921 95921 95921 95921 127590 63598,5 47204

maciory 9410 9410 9410 9410 9410 9410 9410 12624 6094,5 5092

ceny skupu

żywiec wołowy [zł*kg-1] 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,88 5,88 5,88

mleko [zł*l-1] 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,22 1,22 1,22

tuczniki [zł*kg-1] 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 5,01 5,01 5,01

prosięta [zł*szt-1] 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 146,97 145,66 145,66 145,66

straty [mln
zł/rok]

żywiec wołowy 0,40 1,05 1,78 0,09 0,36 0,73 3,94 0,88 1,99 3,10

mleko 1,02 2,65 4,49 0,23 0,92 1,83 9,96 1,97 3,89 7,53

tuczniki 0,63 1,04 1,68 0,10 0,36 0,69 3,73 1,73 3,44 1,91

prosięta 0,21 0,34 0,55 0,03 0,12 0,22 1,21 0,50 0,97 0,61

Razem 2,26 5,08 8,49 0,45 1,76 3,47 18,84 5,08 10,30 13,15

Roczne straty produkcja roślinna +
zwierzęca [mln zł] 4,06 10,93 17,83 1,05 4,11 7,88 39,58 17,57 28,33 28,03

Czas generowania strat [lat] 51 15 15 36 15 51 15 15 15 15

Straty wywołane odkrywką [mln zł] 206,88 164,00 267,47 37,71 61,65 401,89 593,73 263,60 424,95 420,46
Łączne straty z terenem odkrywki

[mln zł] x 1139,60 1909,62

Źródło: Obliczenia własne. Ceny skupu na podstawie Skup i ceny produktów rolnych w 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku. GUS
* - udział powierzchni odkrywki, leja depresji i obszaru oddziaływania odkrywki w powierzchni odpowiednich powiatów
** - udział powierzchni odkrywki, leja depresji i obszaru oddziaływania odkrywki w powierzchni odpowiednich powiatów

22



Tabela 7. Roczne koszty w sprzedaży przemysłu rolno-spożywczego

Wyszczególnienie Odkrywka

Wariant I

Wariant IIlej wspólny* lej dla samego Ościsłowa
lej

czwartorzędowy
lej

trzeciorzędowy
lej

czwartorzędowy
lej

czwartorzędowy
lej

trzeciorzędowy
powiat

koniński
powiat

inowrocławski
powiat

mogileński 
powiat

radziejowski

Produkcja roślinna

powierzchnia [ha] 1177,0 9214,5 20764,6 3195,3 3195,3 8478,7 46093,0 19291,8 27831,3 24879,0

straty [%] 60,0 25,0 17,7 7,3 25,0 17,7 17,7 17,7 17,7 17,7

skup [zł*t-1] 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554 1554

straty [mln zł] 2,19 7,16 11,42 0,72 2,48 4,66 25,36 10,61 15,31 13,69

Produkcja zwierzęca

straty [mln
zł]

żywiec wołowy 0,64 1,68 2,84 0,15 0,58 1,16 6,31 1,41 3,19 4,96

mleko 1,63 4,25 7,18 0,37 1,47 2,93 15,93 3,16 6,22 12,04

tuczniki 1,02 1,66 2,69 0,16 0,57 1,10 5,97 2,76 5,50 3,06

razem 3,29 7,58 12,71 0,67 2,63 5,19 28,21 7,32 14,91 20,07
straty produkcja roślinna +

zwierzęca [mln zł] 5,48 14,74 24,13 1,40 5,11 9,85 53,56 17,94 30,22 33,76

Czas generowania strat [lat] 51 15 15 36 15 51 15 15 15 15
Straty wywołane odkrywką [mln

zł] 279,60 221,17 361,95 50,39 76,69 502,50 803,46 269,06 453,35 506,34
Łączne straty z terenem odkrywki

[mln zł] x 1492,31 2311,81

 Źródło: Obliczenia własne. Ceny skupu na podstawie Skup i ceny produktów rolnych w 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 roku. GUS
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Podsumowanie

Na  skutek  wyczerpywania  się  węgla  brunatnego  w  obecnie  czynnych  kopalniach

odkrywkowych  zagłębia  konińskiego ZE PAK  dąży do uruchomienia  kolejnej  odkrywki

Ościsłowo leżącej w pobliżu obecnie eksploatowanej odkrywki Jóźwin IIB. Umiejscowienie

kopalni w pobliżu obecnie eksploatowanego złoża znacząco obniża koszty zewnętrzne jej

funkcjonowania. Niewielki zasoby węgla w złożu Ościsłowo sięgające 39 mln ton sprawiają,

że koszty zewnętrze w relacji do wartości węgla do wydobycia są bardzo wysokie. Roczne

koszty w produkcji rolnej wyłącznie na terenie odkrywki oszacowano na 4,1 mln zł, co w

perspektywie  51  lat  daje  kwotę  ponad  206,9  mln  zł,  podczas  gdy dla  przemysłu  rolno-

spożywczego kwota niezrealizowanej produkcji osiągnie wartość 5,5 mln zł rocznie i 279,6

mln zł w okresie inwestycji. Koszty na obszarze szacowanych lejów depresji obliczono na

poziomie 37,7-41,7 mln zł rocznie (rolnictwo) oraz 50,1-53,8 mln zł rocznie w przypadku

przetwórstwa rolno spożywczego. Analiza względnych zmian plonów zbóż oraz pogłowia

bydła  i  świń  na  terenie  byłego  województwa  konińskiego  na  tle  reszty  obecnego

województwa wielkopolskiego wskazała,  że zasięg oddziaływania odkrywek jest  większy.

Konserwatywnie przyjęto, że obszar oddziaływania odkrywki Ościsłowo wyniesie około 118

tys. ha UR tys. ha UR, co stanowi około 32% powierzchni UR z terenu byłego województwa

konińskiego. Koszty na tym obszarze (bez obszaru odkrywki) mogą być znacząco wyższe i

mogą sięgnąć w rolnictwie 117,6 mln zł rocznie oraz 141,0 mln zł w wartości sprzedaży firm

przetwórczych.  W  najbardziej  realnym  wariancie  koszty  spowodowane  uruchomieniem

odkrywki  będą  wyższe  niż  wartość  węgla  dostępnego  w  złożu  Ościsłowo.  Ponadto

odwodnienie odkrywki nie jest jeszcze uruchomione, a każdy rok opóźnienia odwodnienia

odkrywki  poza  2018  rok  będzie  generował  dodatkowe  koszty  związane  z  wydłużeniem

okresu w którym wspólny lej depresji dla trzech odkrywek jest odwadniany.
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