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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono stan zaawansowania prac zwi¹zanych z wdro¿eniem
w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej SA (dalej JSW SA) zapisów ustawy o odpadach wydo-
bywczych z dnia 10 lipca 2008 r.
Omówiono stan prawny obowi¹zuj¹cy przed wejœciem w ¿ycie ustawy o odpadach wy-
dobywczych (tj. przed 15 sierpnia 2008 r.) oraz dodatkowe obowi¹zki jakie nowa ustawa
nak³ada na przedsiêbiorców górnictwa wêgla kamiennego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
programów gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz zapisów dotycz¹cych mas
skalnych usuwanych w zwi¹zku z wydobywaniem kopalin ze z³ó¿ wraz z ich przerabianiem
obecnie i od 1 maja 2012 r.
Ponadto dokonano analizy poszczególnych obiektów gospodarowania odpadami wydobyw-
czymi i masami skalnymi nale¿¹cych do kopalñ JSW SA w aspekcie projektowanych
i wdro¿onych ju¿ zmian zwi¹zanych z dostosowaniem do ww. ustawy.

S£OWA KLUCZOWE: odpady wydobywcze, masy skalne, górnictwo wêgla kamiennego
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Wprowadzenie

Produkcja wêgla kamiennego zwi¹zana jest œciœle z wytwarzaniem znacznych iloœci
odpadów poprodukcyjnych – górniczych, które stanowi¹ naturalne masy skalne towarzy-
sz¹ce pok³adom wêgla.

W 2010 roku w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej SA wytworzono ³¹cznie 10,5 mln Mg
odpadów wydobywczych, mas skalnych.

Iloœci odpadów wydobywczych, mas skalnych w poprzednich latach przedstawia wykres
na rysunku 1.

Z uwagi na Ÿród³o powstawania, odpady te mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze grupy:
odpady z robót przygotowawczych oraz odpady z zak³adu przeróbczego.

Do pierwszej grupy zaliczyæ mo¿emy odpady pochodz¹ce wprost z robót przygoto-
wawczych i udostêpniaj¹cych, zaklasyfikowane zgodnie z katalogiem odpadów pod kodem
01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych ni¿ rudy metali, nazywane potocznie
„kamieniem szybowym”.

Druga grupa, w zale¿noœci od stosowanych procesów przeróbczych w poszczególnych
zak³adach przeróbczych, dzieli siê na odpady:
� ze stacji przygotowania wêgla (z kruszarek Bradford),
� po wzbogacaniu w p³uczce cieczy ciê¿kiej (ze wzbogacalników Disa),
� po wzbogacaniu w p³uczce osadzarkowej (z osadzarek mia³owych lub ziarnowych),

które klasyfikuje siê pod wspólnym kodem 01 04 12 – odpady powstaj¹ce przy p³ukaniu
i oczyszczaniu kopalin,

oraz odpady poflotacyjne (z baterii flotacyjnych, najczêœciej odwodnione w prasach fil-
tracyjnych w postaci placków), o kodzie 01 04 81 – odpady z flotacyjnego wzbogacania wêgla.
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Rys. 1. Iloœci odpadów wydobywczych i mas skalnych wytworzonych w JSW SA w latach 2000–2010

Fig. 1. The amount of extractive waste and rock mass produced in JSW SA in 2000–2010



Wykres na rysunku 2 przedstawia iloœci odpadów wytworzone w JSW SA w 2010 roku
z podzia³em na poszczególne kody (ww. grupy) odpadów.

1. Uregulowania prawne dotycz¹ce definiowania odpadów

poprodukcyjnych

Do 2008 roku wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych – górni-
czych regulowa³a wy³¹cznie ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jedn.
Dz. U. Nr 185, poz. 1243 z póŸn. zm.) wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi.

Ww. ustawa w art. 2 ust. 2 pkt 1a dopuszcza mo¿liwoœæ klasyfikowania odpadów
poprodukcyjnych – górniczych jako masy ziemne lub skalne, które nie podlegaj¹ zapisom
ustawy, jednak jedynie w przypadku, kiedy koncesja na wydobywanie kopalin ze z³ó¿
udzielona na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.
z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z póŸn. zm.3)) lub miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu górniczego okreœlaj¹ warunki i sposób ich zagospodarowania.

Jeœli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie zawieraj¹ zapisów do-
tycz¹cych zagospodarowania mas skalnych, wówczas traktowane s¹ one jako odpady,
klasyfikowane pod trzema kodami: 01 01 02, 01 04 12 i 01 04 81, których zagospodarowanie
tj. odzysk lub unieszkodliwianie prowadzi siê zgodnie z zapisami ustawy o odpadach

Posiadacz odpadów, zgodnie z ustaw¹ o odpadach, zobowi¹zany jest w pierwszej
kolejnoœci do poddania ich odzyskowi, a je¿eli z przyczyn technologicznych jest on nie-
mo¿liwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady
te nale¿y unieszkodliwiaæ w sposób zgodny z wymaganiami ochrony œrodowiska oraz
planami gospodarki odpadami.
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Rys. 2. Iloœci odpadów wydobywczych i mas skalnych wytworzonych w JSW SA w 2010 roku z podzia³em na
poszczególne kody (ww. grupy) odpadów

Fig. 2. The amount of extractive waste and rock mass produced in JSW SA in 2010 with waste code
classification



Na podstawie powy¿szych zapisów w wiêkszoœci wypadków wytwarzane odpady wydo-
bywcze poddawane by³y odzyskowi na instalacjach lub poza instalacjami, na podstawie
posiadanych decyzji administracyjnych.

Pozosta³a czêœæ odpadów sk³adowana by³a na sk³adowiskach odpadów innych ni¿
niebezpieczne i obojêtne, które wed³ug zapisów ustawy o odpadach traktowane by³y tak
samo jak sk³adowiska odpadów komunalnych, pomimo i¿ ich oddzia³ywanie na œrodowisko
jest wielokrotnie mniejsze.

2. Uregulowania prawne dotycz¹ce definiowania

odpadów wydobywczych

Od 15 sierpnia 2008 roku w prawodawstwie polskim obowi¹zuje ustawa o odpadach
wydobywczych z dnia 10 lipca 2008 r. (Dz. U. Nr 138/2008, poz. 865 z póŸn. zm.) bêd¹ca
transpozycj¹ Dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2006 r.
w sprawie gospodarowania odpadami pochodz¹cymi z przemys³u wydobywczego, która
w sposób kompleksowy reguluje kwestie postêpowania z odpadami poprodukcyjnymi –
górniczymi oraz masami ziemnymi i skalnymi, uznaj¹c jednoczeœnie, ¿e oddzia³ywanie tych
odpadów na œrodowisko nie jest takie same jak innych odpadów.

Celem ustawy jest zapobieganie powstawaniu w przemyœle wydobywczym odpadów, ograni-
czanie ich niekorzystnego wp³ywu na œrodowisko oraz ¿ycie i zdrowie ludzi, przez wprowadzenie:
� zasad gospodarowania odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczon¹ gleb¹,
� zasad prowadzenia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, który stanowi

obiekt przeznaczony do sk³adowania odpadów wydobywczych w formie sta³ej, ciek³ej,
w roztworze lub zawiesinie, w tym tamy, ha³dy i stawy osadowe; za obiekty unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych nie uznaje siê wyrobisk górniczych wype³nianych
odpadami wydobywczymi w celach rekultywacyjnych i technologicznych;

� procedur zwi¹zanych z uzyskiwaniem zezwoleñ i pozwoleñ zwi¹zanych z gospodark¹
odpadami wydobywczymi, w tym w szczególnoœci programu gospodarowania odpadami
wydobywczymi, który zast¹piæ ma dotychczasowe zezwolenia na wytwarzanie i zagos-
podarowanie odpadów wydobywczych.

� procedur zwi¹zanych z zapobieganiem powa¿nym wypadkom w obiektach unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.
Wprowadzona zosta³a nowa definicja odpadów wydobywczych, które stanowi¹ wszy-

stkie odpady pochodz¹ce z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i ma-
gazynowania kopalin ze z³ó¿.

Do odpadów tych nale¿¹ wiêc wszystkie odpady poprodukcyjne – górnicze (odpady
o kodach: 01 01 02, 01 04 12, 01 04 81) wytwarzane w JSW SA.

Nowa ustawa nak³ada na przedsiêbiorców górniczych szereg nowych obowi¹zków
zwi¹zanych z gospodarowaniem odpadami wydobywczymi, do których nale¿¹ m.in.:
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� opracowanie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi wraz z ocen¹ ryzyka
w przypadku prowadzenia obiektu unieszkodliwiania i przedstawienie go do zatwier-
dzenia w³aœciwemu organowi,

� w przypadku sk³adowania odpadów wydobywczych uzyskanie zezwolenia na prowa-
dzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, poprzedzonego postêpo-
waniem w sprawie oceny oddzia³ywania na œrodowisko i uzyskaniem decyzji œro-
dowiskowej,

� prowadzenie monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w trakcie
jego prowadzenia i po jego zamkniêciu,

� przedstawienie przez prowadz¹cego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
kategorii A gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu (np. w formie depozytu pie-
niê¿nego), której wysokoœæ ma byæ uzale¿niona od rozmiaru obiektu i jego wp³ywu na
œrodowisko.
Zgodnie z przedmiotow¹ ustaw¹ dla odpadów wydobywczych innych ni¿ niebezpieczne

i obojêtne, które nie s¹ sk³adowane w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych
kategorii A, obowi¹zuj¹ mniej rygorystyczne przepisy. Do odpadów tych nie maj¹
zastosowania m. in. przepisy w zakresie gwarancji finansowych.

W ustawie odst¹piono tak¿e od ponoszenia op³at za sk³adowanie odpadów wydobyw-
czych (poza odpadami wydobywczymi niebezpiecznymi). Od dnia 1 maja 2012 r. obowi¹-
zywaæ bêd¹ jedynie op³aty podwy¿szone i administracyjne kary pieniê¿ne za przekroczenie
lub naruszenie warunków korzystania ze œrodowiska.

Ustawodawca przewidzia³ okres dostosowawczy dla przedsiêbiorców zobowi¹zanych
do dostosowania swojej dzia³alnoœci do przepisów ustawy do dnia 01.05.2012 r., a w przy-
padku wymagañ dotycz¹cych gwarancji finansowych do dnia 01.05.2014 r.

Kluczow¹ rolê przy stosowaniu ustawy o odpadach wydobywczych odgrywaæ maj¹
postanowienia rozporz¹dzeñ wykonawczych do ustawy, które okreœl¹ szczegó³owo takie
zagadnienia jak m. in.:
� definicja odpadów obojêtnych w rozumieniu Dyrektywy 2006/21/WE, kryteria zali-

czania odpadów wydobywczych do odpadów obojêtnych,
� zasady klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym: kry-

teria klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych decyduj¹ce o za-
liczeniu takiego obiektu do kategorii A oraz monitoring obiektów,

� wytyczne w zakresie tworzenia (uœciœlaj¹ce wysokoœæ, formê i inne uwarunkowania)
gwarancji finansowej lub jej ekwiwalentu.
Zagadnienia te maj¹ decyduj¹ce znaczenie, zw³aszcza w obliczu zobowi¹zañ (obci¹¿eñ)

finansowych wynikaj¹cych z ustawy.
Do chwili obecnej ukaza³y siê dwa z trzech obligatoryjnych rozporz¹dzeñ dotycz¹cych:

� szczegó³owych kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobyw-
czych,

� prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Trwaj¹ prace nad projektami kolejnych rozporz¹dzeñ w sprawie: charakterystyki od-

padów wydobywczych, kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obo-
jêtnych, gwarancji finansowych.
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Wydanie ww. rozporz¹dzeñ uzale¿nione jest od decyzji Komisji UE, które mia³y ukazaæ
siê w ca³oœci do 1 maja 2008 roku. Pierwsze decyzje pojawi³y siê jednak dopiero w kwietniu
i maju 2009 roku i dotyczy³y:
� kryteriów klasyfikacji obiektów unieszkodliwiania odpadów,
� technicznych wskazówek w celu ustanowienia gwarancji finansowej,
� uzupe³nienia definicji odpadów obojêtnych,
� uzupe³nienia wymogów technicznych w odniesieniu do charakterystyki odpadów.

W celu usprawnienia procedur w zakresie gospodarowania odpadami wydobywczymi
i precyzyjniejszego dostosowania do wymogów dyrektywy w sprawie gospodarowania
odpadami pochodz¹cymi z przemys³u wydobywczego Ministerstwo Œrodowiska przygoto-
wa³o projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych
ustaw z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Do najwa¿niejszych zmian jakie maj¹ zostaæ wprowadzone powy¿sz¹ ustaw¹ zaliczyæ mo¿emy:
� dostosowanie brzmienia definicji „obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-

czych”, „powa¿nego wypadku”, „rekultywacji terenu” oraz „zainteresowanej spo³ecz-
noœci” do brzmienia definicji zawartych w dyrektywie 2006/21/WE.
Definicjê obiektu unieszkodliwiania rozszerzono o inne konstrukcje s³u¿¹ce do po-
wstrzymywania, zatrzymywania ograniczania lub umacniania takiego obiektu,

� wprowadzenie przepisu stanowi¹cego podstawê do zwolnienia posiadacza odpadów
wydobywczych, który uzyska³ zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania
odpadów wydobywczych, z obowi¹zku uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

� wprowadzenie przepisu nak³adaj¹cego na posiadacza odpadów wydobywczych prowa-
dz¹cego obiekt unieszkodliwienia odpadów wydobywczych obowi¹zku dokonania prze-
gl¹du klasyfikacji obiektu przed:
1) zmian¹ zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobyw-

czych, lub
2) zgod¹ na zamkniêcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.
Obecnie projekt ustawy przekazany zosta³ do rozpatrzenia do Komitetu do Spraw

Europejskich.

3. Przyk³ady zagospodarowania odpadów wydobywczych do

budowli krajobrazowych prowadzone przez kopalnie JSW SA

Wszystkie kopalnie JSW SA prowadz¹ obiekty gospodarki odpadami górniczymi i/lub
masami skalnymi, które posiadaj¹ niejednolity status prawny znajduj¹cy swoje odzwier-
ciedlenie w posiadanych przez kopalnie decyzjach administracyjnych. Przyczyn¹ takiego stanu
rzeczy s¹ skomplikowane i niejasne przepisy prawa, które czêsto interpretowane s¹ w sposób
odmienny, co znacznie utrudnia prowadzenie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych dostosowanie statusu
danego obiektu do aktualnie obowi¹zuj¹cych w tym zakresie przepisów prawa.
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Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1a ustawy o odpadach opisanego powy¿ej, kopalnie
„Krupiñski”, „Pniówek” i „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” realizuj¹ obecnie budowle
krajobrazowe s³u¿¹ce powiêkszeniu zieleni urz¹dzonej i lasów oraz celom zwi¹zanym
z rekreacj¹, kultur¹ i sportem przy u¿yciu mas skalnych, zgodnie z zapisami miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacjê ww. budowli przedstawiaj¹ zdjêcia zaprezentowane na rysunku 3 i 4.
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Rys. 3 Budowla KWK „Krupiñski”

Fig. 3. Coal Mining „Krupiñski” construction

Rys. 4. Budowla KWK „Pniówek”

Fig. 4. Coal Mining „Pniówek” construction



Status mas skalnych usuwanych w zwi¹zku z wydobywaniem kopalin ze z³ó¿ wraz z ich
przerabianiem wynikaj¹cy z ww. artyku³u ustawy o odpadach zachowuje wa¿noœæ jedynie
do 1 maja 2012 roku, kiedy to zgodnie z ustaw¹ o odpadach wydobywczych masy skalne
„usuwane (...) wraz z ich przerabianiem” staj¹ siê odpadami wydobywczymi.

Z dniem 1 maja 2012 r. wygasaj¹ równie¿ zapisy w miejscowych planach zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu górniczego okreœlaj¹ce warunki oraz sposób zagospo-
darowania mas ziemnych i skalnych usuwanych w zwi¹zku z wydobywaniem kopalin ze
z³ó¿ wraz z ich przerabianiem.

Z uwagi na to, koniecznym bêdzie uzyskanie decyzji zatwierdzaj¹cej Program Gospo-
darowania Odpadami Wydobywczymi uwzglêdniaj¹cej odzysk odpadów wydobywczych do
budowy budowli krajobrazowych lub dalsza ich realizacja przy pomocy produkowanego
kruszywa skalnego–górniczego JSW.

4. Przyk³ady odzysku odpadów z wydobycia wêgla

kamiennego prowadzone w kopalniach JSW SA

Kopalnie JSW S.A. prowadz¹ równie¿ dzia³alnoœæ w zakresie odzysku odpadów z wy-
dobycia wêgla kamiennego w instalacjach (stosownie do zapisów zawartych w posiadanych
decyzjach) oraz poza instalacjami i urz¹dzeniami.

Warunki odzysku poza instalacjami okreœla Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia
21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami
i urz¹dzeniami (Dz. U. Nr 49/2006, poz. 356).

Na podstawie powy¿szego rozporz¹dzenia kopalnie zagospodarowuj¹ odpady wydo-
bywcze poprzez prowadzenie dzia³añ polegaj¹cych m.in. na:
� wype³nianiu terenów niekorzystnie przekszta³conych, takich jak zapadliska, nieeks-

ploatowane odkrywkowe wyrobiska lub wyeksploatowane czêœci tych wyrobisk,
� utwardzaniu powierzchni terenów, do których posiadacz ma tytu³ prawny,
� wykorzystaniu odpadów do porz¹dkowania i zabezpieczenia przed erozj¹ wodn¹ i wie-

trzn¹ skarpy i powierzchni korony zamkniêtego sk³adowiska lub jego czêœci, w iloœci
wynikaj¹cej z technicznego sposobu zamkniêcia sk³adowiska.
Odzysk odpadów wydobywczych na instalacji prowadzony jest m.in. w Zak³adzie Prze-

róbki Mechanicznej Wêgla do produkcji wyrobu budowlanego o nazwie „Kruszywo skalne
górnicze JSW”. Produkcja kruszywa prowadzona jest w oparciu o przeprowadzone przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie badania sprawdzaj¹co-aprobacyjne oraz
wydan¹ na tej podstawie Aprobatê Techniczn¹ dla kruszyw skalnych górniczych dla kopalñ
JSW SA dla zastosowania w budownictwie komunikacyjnym do robót ziemnych.

Zgodnie z ww. aprobat¹ prowadzona jest pe³na i systematyczna kontrola parametrów
jakoœciowych produkowanego kruszywa poprzez wdro¿enie Zak³adowej Kontroli Produkcji
Kruszywa, wydanie krajowej deklaracji zgodnoœci oraz nadanie znaku budowlanego „B”.
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Kruszywa w wiêkszoœci wypadków sprzedawane s¹ firmom zewnêtrznym lub wyko-
rzystywane na potrzeby w³asne do niwelacji terenu, budowy dróg wewnêtrznych, oraz
budowli krajobrazowych.

Prowadzona jest równie¿ sprzeda¿ nieprzetworzonych odpadów wydobywczych pod-
miotom posiadaj¹cym zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie gospodarowania
przedmiotowymi odpadami oraz osobom fizycznym na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra
Œrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz
odpadów mo¿e przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebê-
d¹cym przedsiêbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75/2006, poz.
527 z póŸn. zm.).

W 2010 roku w JSW SA wytworzono ³¹cznie 424,6 tys. Mg kruszyw skalnych gór-
niczych i sprzedano 151,3 tys. Mg odpadów wydobywczych zarówno przedsiêbiorcom
jak i odbiorcom indywidualnym.

Prowadzenie wszystkich ww. form odzysku zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 ustawy
o odpadach wydobywczych nale¿y obecnie uwzglêdniæ w programie gospodarowania odpa-
dami wydobywczymi, który musi zostaæ zatwierdzony przez w³aœciwy organ, po zasiêg-
niêciu opinii w³aœciwego dyrektora okrêgowego urzêdu górniczego oraz w³aœciwego wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta do dnia 1 maja 2012 r.

Kopalnia „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” uzyska³a ju¿ decyzjê zatwierdzaj¹c¹ taki
program, natomiast pozosta³e kopalnie s¹ aktualnie na etapie opracowywania i sk³adania
wniosków o jej uzyskanie.

Pozosta³a iloœæ odpadów, których z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych
nie uda³o siê zagospodarowaæ w inny sposób, unieszkodliwiane by³y na sk³adowiskach
odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne, które zgodnie z ustaw¹ o odpadach wydo-
bywczych z dniem 15 sierpnia 2008 r. sta³y siê obiektami unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.

Obiekty takie prowadz¹ kopalnie „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” („Borynia-Jar,
Zbiornik 6a”) oraz „Budryk” (Centralne Sk³adowisko Odpadów Górniczych w Knurowie –
CSOG).

Obiekt „Borynia-Jar, Zbiornik 6a” od grudnia 2010 r. posiada zezwolenie na prowa-
dzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych i zosta³ zakwalifikowany do
pozosta³ych obiektów unieszkodliwiania (nie kategorii A). Aktualnie kopalnia jest w trakcie
zamykania przedmiotowego obiektu.

Kopalnia „Budryk”, która zamierza kontynuowaæ przez najbli¿sze lata eksploatacjê
CSOG przygotowuje wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszko-
dliwiania odpadów wydobywczych oraz decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarowania
odpadami wydobywczymi.

Ponadto kopalnie „Pniówek” i „Borynia-Zofiówka” Ruch „Zofiówka” s¹ w trakcie
zamkniêcia sk³adowiska odpadów górniczych odpowiednio „Koœcielniok” i „Pochwacie”.
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5. Strategia gospodarki odpadami poprodukcyjnymi –

górniczymi realizowana w JSW SA

W celu ograniczenia i zminimalizowania negatywnego oddzia³ywania wytwarzanych
odpadów wydobywczych na œrodowisko naturalne oraz zwiêkszenia przychodów poprzez
racjonalne gospodarowanie nimi w 2008 r. Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA opracowa³a
i przyjê³a do realizacji dokument pn.: „Strategia gospodarki odpadami poprodukcyjnymi –
górniczymi w Jastrzêbskiej Spó³ce Wêglowej SA”.

Do kluczowych kierunków dzia³añ JSW SA w tym zakresie nale¿¹:
� ograniczenie iloœci wytwarzanych odpadów wydobywczych poprzez:,

� w³aœciwe dostosowanie maszyn wydobywczych i obudów zmechanizowanych do
gruboœci eksploatowanych pok³adów (wdro¿enie techniki strugowej, stosowanie
w szerszym zakresie kombajnów niskich),

� przestrzeganie zasady ograniczenia przybierek ska³y p³onnej przy prowadzeniu robót
eksploatacyjnych,

� zwiêkszenie wykorzystania odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych,
� sprzeda¿ odpadów wydobywczych w postaci nieprzetworzonej,
� odzysk wêgla z odpadów,
� produkcja i sprzeda¿ kruszyw produkowanych z odpadów.

Ponadto ww. „Strategia gospodarki odpadami poprodukcyjnymi (...)” zak³ada docelowe
zagospodarowanie zdegradowanych terenów poprzez przypisanie im funkcji u¿ytkowych,
które w przysz³oœci bêd¹ s³u¿yæ lokalnym spo³ecznoœciom jako tereny zieleni urz¹dzonej
i lasy oraz obiekty sportowo-rekreacyjne.

W zwi¹zku z tym, na wszystkich obiektach gospodarki odpadami wydobywczymi,
masami skalnymi prowadzona jest rekultywacja techniczna i biologiczna oparta na trady-
cyjnych i bezglebowych metodach zazieleniania z u¿yciem preparatu FRISOL gwaran-
tuj¹cych szybkie i trwa³e osi¹gniêcie zamierzonych efektów ekologicznych. W okresie od
2007 do 2010 r. zrekultywowano ³¹cznie 41,2 ha.

Zdjêcia na rysunku 5 i 6 przedstawiaj¹ kilku, a nawet kilkunastoletnie jej efekty.

Podsumowanie

Obowi¹zuj¹ca od dnia 15.08.2008 r. Ustawa o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca
2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865 z póŸn. zm.) wprowadzi³a odrêbne wymagania dla
odpadów pochodz¹cych z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki i maga-
zynowania kopalin ze z³ó¿ oraz sposobów ich zagospodarowania, bior¹c pod uwagê szcze-
gólny ich charakter oraz wytwarzane iloœci.

78



Nadrzêdnym jej celem jest zapobieganie powstawaniu w przemyœle wydobywczym
odpadów wydobywczych, ograniczenie ich niekorzystnego wp³ywu na œrodowisko oraz
¿ycie i zdrowie ludzi przy uwzglêdnieniu najlepszych dostêpnych technik.

Na przedsiêbiorców górniczych wytwarzaj¹cych i gospodaruj¹cych odpadami wydo-
bywczymi ww. ustawa nak³ada szereg nowych obowi¹zków, których realizacja wi¹¿e siê
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Rys. 5. KWK „Pniówek” – zrekultywowana skarpa sk³adowiska odpadów górniczych „Koœcielniok”

Fig. 5. Coal Mining „Pniówek” – rehabilitated scarp of waste landfill “Koœcielniok”

Rys. 6. KWK „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” – zrekultywowana skarpa sk³adowiska odpadów
górniczych „Borynia-Jar”

Fig. 6. Coal Mining „Borynia-Zofiówka” Ruch „Borynia” – rehabilitated scarp of waste landfill „Borynia-Jar”



z du¿ymi nak³adami finansowymi i organizacyjnymi, a termin ich realizacji w wiêkszoœci
wypadków up³ywa z dniem 1 maja 2012 r.

Dostosowanie prowadzonej przez JSW SA dzia³alnoœci w tym zakresie w aspekcie
prorynkowym i proekologicznym do znowelizowanych wymogów prawnych wymusza
koniecznoœæ podjêcia dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia iloœci wytwarzanych i zagos-
podarowywanych na powierzchni odpadów wydobywczych oraz maksymalne ich wyko-
rzystanie w budownictwie komunikacyjnym, do prac in¿ynieryjno-budowlanych oraz
hydrotechnicznych poprzez:
� produkcjê kruszyw w instalacjach zak³adu przeróbczego,
� produkcjê innych produktów wytworzonych z udzia³em odpadów wydobywczych,
� sprzeda¿ odpadów wydobywczych w formie nieprzetworzonej,
� zagospodarowania odpadów wydobywczych w wyrobiskach do³owych.

Realizacja powy¿szych dzia³añ zapewni zwiêkszenie przychodów JSW SA w wyniku
sprzeda¿y odpadów i kruszyw wykorzystywanych jako materia³ budowlany oraz obni¿enie
kosztów jednostkowych zwi¹zanych z ich zagospodarowaniem. Taki sposób postêpowania
ograniczy znacznie niekorzystne oddzia³ywanie odpadów wydobywczych na œrodowisko
naturalne poprzez optymalne gospodarowanie przestrzeni¹ i zasobami œrodowiska natu-
ralnego ze szczególnym uwzglêdnieniem rekultywacji i rewitalizacji terenów oraz gruntów
zdegradowanych dzia³alnoœci¹ górnicz¹.
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Management of mining waste products in Jastrzêbska Spó³ka
Wêglowa SA and new obligations resulting from the

implementation of the act on extractive waste

Abstract

Hard coal mines have impacts on the environment first and foremost through generation of huge
amounts of wastes, including extractive waste. In 2010, the collieries of Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa
SA extracted 10.5 million Tons extractive waste and rock mass.

Because of the source, this waste can be classified into two basic groups: tailings (i.e. the waste
solids or slurries that remain after the treatment of minerals by a number of techniques), waste rock and
overburden (i.e. the material that extractive operations move during the process of accessing an ore or
mineral body, including during the pre-production development stage).

As a result of coal extraction and its processing, there is generated mining waste (waste rock) and
this term covers both the rock generated during processing of coal and waste originating from
extraction of minerals other than metal ores (code 01 01 02), generated during washing and cleaning of
minerals (code 01 04 12) and during flotation (code 01 04 81).

Classification of waste rock to the class of rock mass is possible, when management of this
material in the site is compatible with the local land development plan.

With respect to the impact on environment, these wastes are recognised as non-hazardous
and inert.

Since 15 of August 2008, the principles of extractive waste management are laid down in the act on
extractive waste.

Because of the special nature of the management of waste from the extractive industries, it was
necessary to introduce specific application and permit procedures in respect of waste facilities used to
receive such waste.

This act indicates the date 1st May 2012 as the deadline for accommodation of the present waste
dumping grounds to the requirements posed by waste disposal facilities and at the same time for
expiration current waste disposal conditions. The detailed criteria of classification of extractive waste
disposal facilities and the requirements that are posed to this waste as regards possibilities of their
recovery will be determined in the regulations that are still being drafted and not yet approved.

This article presents the state of progress of implementation of the provisions of this Act in relation
to mining waste generation and the facilities to their management in Jastrzêbska Spó³ka Wêglowa SA.

KEY WORDS: extractive waste, rock mass, hard coal mining


