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Informacja o dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice

i trybie jej zatwierdzania

I. Postępowanie formalno-prawne

1. Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice w kat. C 1 i C2"
został opracowany przez Przedsiębiorstwo Geologiczne "PROXIMA" S.A. we Wrocławiu na stan w
lipcu 2014 roku i  wniesiony do zatwierdzenia w Ministerstwie Środowiska przez Przedsiębiorstwo
PAK Górnictwo sp. z o.o. w Koninie wnioskiem z dnia 22 października  2014 r. 

2. Koreferat  do  dokumentu  jw.  opracował  dr  Jacek  Robert  Kasiński  -  pracownik  Państwowego
Instytutu  Geologicznego -  Państwowego Instytutu  Badawczego w Warszawie na zlecenie Komisji
Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska i przedstawił jego treść z datą 19 listopada 2014 r. na
pięciu stronach tekstu.  Koreferat  zawiera bardzo ogólną analizę i  ocenę merytoryczną  (1,5 strony
tekstu)  wielotomowego  opracowania  wyłącznie  w  odniesieniu  do  części  geologiczno-złożowej,
oceniając ją pozytywnie.  Koreferent nie ustosunkował do części hydrogeologicznych Dodatku, które
to części stanowią osobne tomy dokumentacji: 

 część XI - Hydrogeologiczna, 67 stron, 8 wielostronicowych załączników tabelarycznych, 14
załączników w postaci map tematycznych i przekrojów;  

 część  XII -  Model  numeryczny  warunków  hydrogeologicznych,  33  strony,  4  mapy
tematyczne.

3. Po przeprowadzonym postępowaniu Minister  Środowiska decyzją  z dnia 17 grudnia 2014 roku
zatwierdził Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego Oczkowice w kat. C1 i C2".

4. Po powzięciu informacji o zatwierdzeniu Dodatku jw. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin
S.A.  w  dniu  19  grudnia  2014  r.  skierował  do  Komisji  Nadzoru  Finansowego  Raport  bieżący  nr
41/2014  z  informacją,  że  Spółka  PAK  Górnictwo  w  oparciu  o  zatwierdzoną  zaktualizowaną
dokumentację geologiczną złoża węgla brunatnego Oczkowice przystępuje do opracowania założeń
techniczno-ekonomicznych (ZTE) na potrzeby wykonania analiz opłacalności eksploatacji złoża. W
zależności od wyników tych prac, zostanie podjęta decyzja w sprawie złożenia wniosku o udzielenie
koncesji na wydobywanie kopalin ze złoża oraz w sprawie rozwoju nowych aktywów wytwórczych w
jego sąsiedztwie.

5. Z  powyższą  decyzją  i  sytuacją  nie  zgodzili  się  m.in.  Starosta  Gostyński,  Zarząd  Powiatu
Gostyńskiego,  Zarząd  Powiatu  Rawickiego,  Burmistrz  miasta  Krobia,  Burmistrz  miasta  Miejska
Górka, wnosząc  do Ministerstwa Środowiska na początku stycznia 2015 roku odwołania z prośbą o
ponowne rozpatrzenie sprawy, przedstawiając w pismach argumenty merytoryczne i prawne. 

6. Ministerstwo Środowiska pismem z dnia 27 lutego 2015 r. wskazało ostateczny termin ponownego
rozpatrzenia  sprawy  zatwierdzenia  "Dodatku  nr  1  do  dokumentacji  geologicznej  złoża  węgla
brunatnego Oczkowice w kat. C1 i C2" na dzień 31 marca 2015 r.  w celu umożliwienia nadesłania
dodatkowych dowodów, w tym opinii hydrogeologicznych do treści sporządzonego Dodatku. 

7. We wskazanym terminie zostały przesłane do Ministerstwa Środowiska trzy opinie dotyczące treści
opracowań  hydrogeologicznych  (części  XI  i  XII  Dodatku  do  dokumentacji  geologicznej...),
sporządzone przez specjalistów hydrogeologów, a mianowicie: prof. dr hab. Józefa Górskiego i prof.
dr hab. Jana Przybyłka do części XI - hydrogeologicznej (2 opinie) oraz prof. dr hab. Jana Przybyłka
do części XII - model  numeryczny warunków hydrogeologicznych (1 opinia).  W przedstawionych
opiniach wskazano na popełnione poważne błędy w rozpoznaniu warunków hydrogeochemicznych
wgłębnych poziomów wodonośnych występujących w rejonie dokumentowanego złoża Oczkowice
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(część XI) oraz zasadnicze błędy w badaniach przeprowadzonych na modelu numerycznym warunków
hydrogeologicznych odnoszących się do prognozowanego odwadniania odkrywki na złożu Oczkowice
(część XII).

8. W odpowiedzi  na przedstawione w odwołaniach jednostek samorządowych  argumenty Minister
Środowiska decyzją  z  dnia  9 kwietnia  2015 roku umorzył  postępowanie  o  ponowne rozpatrzenie
sprawy z wniosku Gminy Krobia, Powiatu Rawickiego, starosty Gostyńskiego, Gminy Miejska Górka
oraz Powiatu Gostyńskiego  z uzasadnieniem,  że  wnoszący nie  posiadają interesu prawnego w
orzekanej  sprawie,  a  w  konsekwencji  nie  są  stroną  w  przedmiotowym  postępowaniu
administracyjnym.  Minister  Środowiska  utrzymał  tym samym  w mocy swoją  decyzję  z  dnia  17
grudnia 2014 roku zatwierdzającą "Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego
Oczkowice  w kat.  C1 i  C2"  w przedstawionej  dotychczas  postaci,  nie  bacząc  na  wykazane  przez
Opiniodawców  części  hydrogeologicznych  rażące  błędy  w  rozpoznaniu  warunków
hydrogeochemicznych  wgłębnych  poziomów  wodonośnych  (część  XI)  oraz  w  badaniach
przeprowadzonych  na  modelu  numerycznym  warunków  hydrogeologicznych  (część  XII)  uznał
bowiem,  że  (cyt.:  "Umorzenie  postępowania  odwoławczego  skutkuje  brakiem  możliwości
merytorycznego rozpatrzenia zgłoszonych zarzutów oraz rozstrzygnięcia co do istoty.  Przedłożenie
więc  przy  piśmie  Zarządu  Powiatu  w  Rawiczu  z  dnia  24  marca  2015  r.  oraz  piśmie  Starosty
Gostyńskiego z dnia 27 marca 2015 r. opinii dotyczących przedłożonej dokumentacji, pozostaje zatem
bez wpływu na rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie.").

II. Położenie złoża węgla brunatnego Oczkowice

Złoże  węgla  brunatnego Oczkowice  o  udokumentowanej  powierzchni  71,04  km2 położone  jest  w
południowej części Województwa Wielkopolskiego na terenie Powiatów: rawickiego i gostyńskiego,
w gminach Miejska Górka i Krobia [rys.1]. 

Według podziału fizyczno-geograficznego złoże Oczkowice leży w obrębie Wysoczyzny Kaliskiej, a
hydrograficznie w zlewni Baryczy na międzyrzeczu jej dwóch większych prawobrzeżnych dopływów:
Polskiego Rowu i Orli.  Lokalnie na tym podstawowym międzyrzeczu płyną jeszcze dwa mniejsze
cieki: Dąbroczna przez teren złoża Oczkowice oraz Masłówka po jego stronie zachodniej.

Roczne opady atmosferyczne kształtują się w tym obszarze na poziomie najniższych w Polsce: w
zlewni Rowu Polskiego - 560mm, w zlewni Orli - 564mm z maksymalnym czasem trwania niżówek
letnio-jesiennych przekraczających 130 dni w roku. 

Z tych względów pod koniec lat 80. XX wieku planowano przerzut wody z projektowanego zbiornika
retencyjnego Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie rzeką Barycz i dalej kanałami na tak zwaną płytę
suszy Gostyń - Krotoszyn - Rawicz do nawodnień rolniczych.

W odległości zaledwie 6,6 km od granic złoża Oczkowice znajduje się w rejonie Gostynia Główny
zbiornik wód podziemnych GZWP nr 308 - zbiornik międzymorenowy rzeki Kania o powierzchni
140 km2.

Rodzaje  nieruchomo  ś  ci  gruntowych  nad  zło  ż  em:  grunty  leśne  375,0  ha,  grunty  rolne  (I-IVa  kl.
bonitacyjnej)  5223,5 ha,   grunty rolne niższych klas  bonitacyjnych  1138,4 ha,  nieużytki  77,0 ha,
zabudowania  143,7  ha,  drogi  146,2  ha.  Zwraca  uwagę  bardzo  wysoki  udział  gruntów rolnych  o
wysokiej bonitacji oraz znikoma wielkość nieużytków (Gospodarna Ziemia Wielkopolska), razem: 7
103.8 ha (71,04 km2).

III. Charakterystyka geologiczna złoża węgla brunatnego Oczkowice

Grubo  ść   nadkładu zło  ż  a bilansowego: min. 99,8m - maks. 145,1m - średnia 120,6m.

Mi  ąż  szo  ść   zło  ż  a bilansowego: min. 9,4m  -  maks. 34,5m  -  średnia 12,8m; 

ilość pokładów węgla - 3.

Gł  ę  boko  ść   sp  ą  gu zło  ż  a bilansowego: min. 114,6m  -  maks. 159,4m  -  średnia 133,4m.

Udokumentowane zasoby węgla energetycznego [w tys.ton]: ogółem 996 298, w tym w kategorii C1

531 274 i w kategorii C2   465 024.

2



IV. Warunki hydrogeologiczne w rejonie złoża węgla brunatnego Oczkowice - porównanie 
pozycji pokładu węgla brunatnego w hydrowęzłach badawczych, wyników próbnych pompowań oraz 
stężenia jonu chlorkowego w wodach podziemnych w rejonie złoża węgla brunatnego Oczkowice 
według danych z Dodatku do dokumentacji... (Praca zbiorowa-Proxima S.A., 2014)

Hydrowęzeł  Oczkowice Hydrowęzeł  Ciołkowo Hydrowęzeł  Rogowo
Pokład węgla brunatnego na głębokości od - do  w m poniżej terenu [miąższość pokładu w m]
111   -   125  [14] 121,3   -   132,9  [11,6] 122,4   -   133,4 [11]
Zbadane poziomy wodonośne w poszczególnych hydrowęzłach
Poziom mioceński - warstwa nadwęglowa
Filtr na głębokości: 
78,5 - 80,5 i 82,5 - 84,5 m 
Wydajność Q=0,06 m3/h 
Depresja s=32,40m
Chlorki - 39,56 mg Cl/l 

Filtr na głębokości:
 65,0- 69,0 m
WydajnośćQ=0,61 m3/h 
Depresja s=34,54m
Chlorki - 43,58 mg Cl/l

nie występuje

Poziom mioceński - warstwa podwęglowa 
Filtr na głębokości:
 132 - 138 m
Wydajność Q=72,7 m3/h 
Depresja s=36,04m
Chlorki - 676,59 mg Cl/l

Filtr na głębokości:
 133,3 - 136,3 m 
Wydajność Q=11,24 m3/h 
Depresja s=30,66m
Chlorki - 436,35 mg Cl/l

Filtr na głębokości:
 135,5 - 138,5 m
Wydajność Q=5,40 m3/h 
Depresja s=32,51m
Chlorki - 195,62 mg Cl/l

Zwierciadło wody nawiercone w poziomie podwęglowym stabilizuje się na głęb. 30,5 -31,4 m

*)  Uwaga  1. Parametry  hydrogeologiczne  utworów  wodonośnych  w  granicach  złoża  węgla
brunatnego Oczkowice określono metodą próbnych pompowań w hydrowęzłach założonych w rejonie
miejscowości  Oczkowice,  Ciołkowo  i  Rogowo.  Zbadano  kolejno  utwory  wodonośne  poziomu
nadwęglowego  (Tr  n)  oraz  poziomu  podwęglowego  (Tr  p)  po  zabudowie  filtrów  w  otworach
rozpoznawczych w przedziałach głębokości wskazanych w tabeli. 

Uwaga  2: w  poziomie  podwęglowym  zbadano  wodonośność  osadów  (piaski  drobno-  i
średnioziarniste),  parametry wydajnościowe i  filtracyjne oraz chemizm wód podziemnych  tylko w
warstwie zalegającej bezpośrednio pod pokładem węgla brunatnego. Nie rozpoznano wodonośności
całego kompleksu osadów miocenu oraz oligocenu [Pg (ol)] o miąższości sięgającej ponad 100m w
przedziale  głębokości  od  140  do  250 m,  kompleksu  występującego  w  stropie  utworów
mezozoicznych.

Uwaga  3: Rozpoznanie  wykazuje,  że  zespół  podwęglowych  osadów  wodonośnych  miocenu  i
oligocenu o dużej miąższości [ponad 100 metrów] jest zbudowany z kilku warstw różnoziarnistych
piasków i żwirów o regionalnym rozprzestrzenieniu w wielu miejscach w bezpośrednim kontakcie
hydraulicznym  ze  złożem  węgla  brunatnego  wykazującym  skruszenie  skał  węglowych  w  kilku
interwałach sygnalizowanych na podstawie uzyskanych rdzeni wiertniczych. 

Uwaga 4. W wykonywanych w ubiegłych latach studniach wierconych [Miejska Górka, Bartoszyce,
Rożkówko,  Drzewce i  inne] stwierdzono wysokie  zasolenie wód z zawartością  ponadnormatywną
jonu  chlorkowego  od  400  do  800  mg  Cl/l,  wzrastające  wraz  z  głębokością  zabudowy  filtrów
studziennych - strefa ascenzji (podnoszenia się) wód słonych z podłoża mezozoicznego. Tymczasem
w  trakcie  prowadzonych  badań  hydrogeologicznych  nie  zbadano  na  złożu  Oczkowice  wód
podziemnych  ujętych  w głębokich  otworach  badawczych  jak  na  to  wskazuje  usytuowanie  filtrów
zabudowanych w przedziale głębokości 200 m p.p.t. 

W obszarze złoża Oczkowice występują w podłożu m.in. osady pstrego piaskowca składające się z
osadów morskich i lądowych, w tym: piaskowców, wapieni, dolomitów i anhydrytów. Stanowią one
formacje  wodonośne ze  słoną wodą  i  poziomy zbiornikowe z  solanką [Łaszcz-Filakowa,  1978]  o
stężeniu do 100 g/l.
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Rys.1. Mapa sytuacyjna złoża węgla brunatnego Oczkowice według bazy MIDAS na portalu PIG-PIB

Poznań, styczeń 2016r.
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