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GOSPODARKA ZASOBAMI Z Ó  W GLA KAMIENNEGO 

1.   Gospodarka z o ami kopalin 

 Rzeczypospolita Polska zapewnia ochron rodowiska, kieruj c si  zasad  zrówno-
wa onego rozwoju (art. 5 Konstytucji RP). rodowisko to ogó  elementów przyrodni-
czych, w tym tak e przekszta conych w wyniku dzia alno ci cz owieka (art. 3 pkt 39 pra-
wa ochrony rodowiska), do których niew tpliwie zaliczy  nale y kopaliny. Poj cie zrów-
nowa onego rozwoju w odniesieniu do rodowiska s u y rozwi zywaniu konfliktów mi -
dzy konkuruj cymi warto ciami, którymi s rodowisko i jego ochrona z jednej strony 
oraz wolno  dzia alno ci gospodarczej z drugiej. Wp ywa równie  na ograniczenie skraj-
nych postaw w podej ciu do dzia alno ci gospodarczej. Poj cie zrównowa onego rozwo-
ju nakazuje poszukiwanie takich rozwi za  normatywnych, które pogodz  obie te warto-
ci, tj. rodowisko i jego ochron  oraz wolno  dzia alno ci gospodarczej. Z zasady zrów-

nowa onego rozwoju wynika obowi zek takiego prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, 
która odbywa aby si  z jak najmniejszym naruszaniem rodowiska. 
 Przedmiot gospodarki z o em stanowi  kopaliny, którymi – stosownie do aktualnie 
przyjmowanych definicji s  te cz ci litosfery, które mo na wydoby  w celu pozyskania 
przydatnego gospodarczo surowca mineralnego. Definicje te s  zbie ne z definicj  z o a
kopaliny zawart  w art. 6 pkt 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Pgg), która stano-
wi, e z o em kopaliny jest takie naturalne nagromadzenie minera ów i ska  oraz innych 
substancji sta ych, gazowych i ciek ych, których wydobywanie mo e przynie  korzy
gospodarcz . W poj ciu tym istotny jest warunkowy tryb spodziewanej korzy ci gospo-
darczej, który wskazuje, e przyznanie nagromadzeniu minera ów, ska  lub innych sub-
stancji prawnego statusu z o a kopaliny nie przes dza osi gni cia tej korzy ci. W zwi z-
ku z tym nagromadzenie (lub jego cz ) zakwalifikowane pocz tkowo, jako z o e kopa-
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liny, w stosunku do którego pó niejsza – dokonana w projekcie zagospodarowania z o a
(pzz) szczegó owa analiza nie potwierdzi a mo liwo ci uzyskania oczekiwanej korzy ci 
gospodarczej powoduje, maj c na uwadze wspomnian  powy ej definicj , e takie z o e
mo na traktowa  jak „zwyk ” cz  litosfery, niestanowi c  z o a kopaliny. 
 Racjonalne gospodarowanie z o em kopaliny realizowane jest w drodze kompromi-
su pomi dzy w a ciwym zagospodarowaniem z punktu widzenia obowi zuj cego prawa, 
a ekonomiczn  warto ci  jego pozyskania. Stanowi to pewnego rodzaju „umow ” zawie-
ran  pomi dzy przedsi biorc  a organem koncesyjnym (maj c  form  koncesji), w której 
w ramach negocjacji ustala si  pewien minimalny stopie  wykorzystania z o a, jak rów-
nie  wielko  zasobów z o a kopaliny mo liw  do wydobycia (art. 25 ust. 1 Pgg). 
 Zasady ochrony z ó  kopalin przedstawione w ustawie Prawo ochrony rodowiska 
(art. 125 i 126 PO ) zobowi zuj  do: 

— kompleksowego wykorzystania kopalin, w tym kopalin towarzysz cych,
— racjonalnego wydobywania i zagospodarowania kopaliny, oraz 
— podejmowania rodków niezb dnych do ochrony zasobów z o a.

 Z o a kopalin jako element rodowiska powinny by  uwzgl dniane w planowaniu 
zagospodarowania przestrzennego. PO  oprócz kopalin wymienia tak e szereg innych 
elementów rodowiska. Ich ochronie nadaje tak  sam  rang , jak ochronie z ó  kopalin. 
Korzystanie z kopalin nie jest jedyn  i nie zawsze najwa niejsz  opcj  wykorzystania za-
sobów rodowiska. Priorytety w korzystaniu z zasobów rodowiska ustala si  w miej-
scowych planach zagospodarowania przestrzennego. Istnieje obowi zek uwzgl dniania 
obszarów wyst powania z ó  oraz obecnych i przysz ych potrzeb ich eksploatacji w miejs-
cowych planach zagospodarowania przestrzennego (art. 72 ust. 1 pkt 2 PO , art. 48 Pgg). 
Plany te stanowi  podstaw  do: 

— odmowy lub uzgodnienia koncesji na wydobywanie kopalin ze z ó  (art. 16 ust. 5 
Pgg);

— okre lenia warunków podejmowania i prowadzenia wydobycia, wprowadzanych 
w decyzji koncesyjnej i PZZ, a po rednio tak e w planie ruchu zak adu górniczego 
(art. 22, art. 55 ust. 1 i art. 64 ust. 1 Pgg); 

— wyznaczenia filarów ochronnych dla obiektów lub obszarów chronionych przed wp y-
wem eksploatacji (art. 53 ust. 3 Pgg). 

 Mechanizmy gospodarki rynkowej wymagaj  uwzgl dnienia zagadnie  zwi zanych 
z gospodark  z o em we wszystkich fazach dzia alno ci geologiczno-górniczej, tj. od po-
szukiwania, rozpoznawania, dokumentowania, projektowania po eksploatacj  i likwida-
cj  zak adu górniczego. Problem ochrony kopalin wymaga szczegó owej i wielostronnej 
analizy szeregu przepisów. W odniesieniu do z ó  kopalin problem ochrony zasobów mo -
na rozwa a  w trzech etapach: 
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— kwalifikacji zasobów bilansowych do przemys owych, nieprzemys owych, pozabi-
lansowych, 

— wykorzystania zasobów, 
— ochrony zasobów nieprzemys owych. 

 Poszczególne etapy ochrony zasobów ustalane s  w projekcie zagospodarowania z o-
a (pzz), planie ruchu i operacie ewidencyjnym zasobów. Zapisy rozporz dzenia Ministra 
rodowiska w sprawie wymaga , jakim powinny odpowiada  projekty zagospodarowania 

z ó  kopalin wymagaj  okre lenia i uzasadnienia: 

— optymalnego wariantu wykorzystania zasobów z uwzgl dnieniem geologicznych wa-
runków wyst powania, 

— wymaga  w zakresie ochrony rodowiska, 
— bezpiecze stwa powszechnego, 
— bezpiecze stwa ycia i zdrowia ludzkiego, 
— technicznych i ekonomicznych uwarunkowa .

 Wyznaczone w pzz zasoby przemys owe mog  by  przedmiotem eksploatacji uzasad-
nionej ekonomicznie, jednak e z uwzgl dnieniem wymaga  dotycz cych ochrony rodo-
wiska. Bior c od uwag , e udost pnienie i wydobywanie zasobów z ó  winno odbywa
si  w sposób umo liwiaj cy w przysz o ci zagospodarowanie cz ci z o a nie obj tej ak-
tualnym zagospodarowaniem, to w powi zaniu ze sposobem okre lania zasobów przemy-
s owych jako cz ci zasobów bilansowych, maj cych by  przedmiotem eksploatacji uza-
sadnionej technicznie i ekonomicznie, implikuje okre lenie w a ciwych z punktu widze-
nia przedsi biorcy kryteriów kwalifikacji zasobów przemys owych. Przedsi biorca powi-
nien by  zainteresowany wskazaniem zakresu mo liwych zmian tzw. kryteriów „przemy-
s owo ci” tak, aby by o mo liwe lepsze wykorzystanie eksploatowanego z o a w okresie 
koniunktury na dany surowiec. Jednak e nale y mie wiadomo , e dzia alno  przed-
si biorcy górniczego podporz dkowana jest realizacji celu ekonomicznego, st d te  w przy-
padku pogarszania si  mo liwo ci uzyskiwania korzy ci ekonomicznych, nale y dopu ci
mo liwo  odst pienia od eksploatacji tych zasobów przemys owych, które s  bliskie gra-
nicy okre lonej przez kryteria przemys owo ci lub z uzasadnionych powodów nie s  mo -
liwe do wyeksploatowania w ramach posiadanego projektu zagospodarowania tak, aby 
ograniczy , do minimum ilo  zmian dokonywanych w pzz z tytu u zmian warunków eko-
nomicznych wnikaj cych z cyklów koniunkturalnych. 

2.   Rola organów nadzoru górniczego w zakresie gospodarki 
z o ami kopalin w procesie ich wydobywania 

 Kompetencje organów nadzoru górniczego zwi zane z gospodark  z o em w proce-
sie eksploatacji wynikaj  z ustawy Pgg oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy. PO
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w art. 81 ust 3 wskazuje, e szczegó owe zasady gospodarowania z o em kopaliny (w pro-
cesie jego eksploatacji) okre laj  przepisy ustawy Pgg. Powi zanie definicji z o a kopali-
ny (art. 6 pkt 1 Pgg) z zasad  zrównowa onego rozwoju oznacza, e ochronie podlegaj
przede wszystkim zasoby przemys owe, a je li nie koliduje to z ich wykorzystaniem tak-
e zasoby nieprzemys owe.

 Ocenie mo liwo ci uzyskania korzy ci gospodarczej z eksploatacji z ó  kopalin s u-
y klasyfikacja zasobów, wprowadzona do obowi zkowego stosowania przepisami art. 41 

ust. 4 i 54 Pgg oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 
2 i 3 oraz art. 54 ust. 4 tej ustawy. Kwalifikacja zasobów kopalin do bilansowych, prze-
prowadzana w dokumentacjach geologicznych i daje tylko wst pn  ocen  ich warto ci
gospodarczej. 
 Rozstrzygni cia czy zasobami zainteresuje si  przemys  dostarcza dopiero kwalifi-
kacja ich cz ci do przemys owych. Podzia u takiego dokonuje si  w pzz, który stanowi 
podstaw  negocjacji warunków koncesyjnych w zakresie gospodarki z o em. Warunki 
te, zgodnie z art. 25 ust. 1 Pgg sprowadzaj  si  do okre lenia zasobów z o a kopaliny mo -
liwych do wydobycia (przemys owych) oraz ustalenia minimalnego stopnia ich wykorzy-
stania (tzw. wska nika wykorzystania). Zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pgg or-
ganami w a ciwymi do ich ustalenia i kontroli wykonywania warunków koncesji s  orga-
ny administracji geologicznej. Natomiast organy nadzoru górniczego (art. 20 ust. 2 pkt 2 
Pgg) uprawnione s  jedynie do opiniowania pzz i to tylko w zakresie ich w a ciwo ci rze-
czowej, okre lonej w art. 109 ustawy Pgg. 
 Zmniejszenie faktycznego zakresu wykorzystania zasobów przemys owych, bez zmia-
ny warto ci ustalonego w koncesji wska nika ich wykorzystania, jest formalnie mo liwe 
poprzez zmian  wielko ci zasobów przemys owych w dodatku do pzz, opiniowanym przez 
organy nadzoru górniczego w zakresie j.w. (art. 55 ust. 4 Pgg), a akceptowanym (przyj-
mowanym bez zastrze e ) przez organ administracji geologicznej (koncesyjny – art. 55 
ust. 4 Pgg). Równie  przeklasyfikowanie zasobów do nieprzemys owych lub do strat za 
zgod  organu koncesyjnego, a w niewielkim zakresie (do 50% rocznego wydobycia) tak-
e przez samodzielne jego dokonanie przez przedsi biorc  w operacie ewidencyjnym za-

sobów bez konieczno ci uzyskiwania zgody ww. organu (art. 72 ust. 4 Pgg) pzz, wraz 
z ewentualnymi dodatkami, i nawi zuj ce do jego ustale  warunki gospodarki z o em, za-
warte w decyzjach koncesyjnych, z mocy art. 64 ust. 1 Pgg wyznaczaj  sztywne ramy 
szczegó owego planowania gospodarki z o em w ca ym okresie wa no ci koncesji. 
 Pzz i nawi zuj ce do jego ustale  warunki gospodarki z o em, zawarte w decyzjach 
koncesyjnych wyznaczaj  sztywne ramy szczegó owego planowania eksploatacji i gospo-
darki z o em w ca ym okresie wa no ci koncesji. Stosownie do przepisów art. 55 Pgg 
i wydanego na jego podstawie rozporz dzenia pzz zawiera, bowiem zarys planowanej, 
wieloletniej eksploatacji z o a i jego ochrony, poprzez przedstawienie optymalnego wa-
riantu wykorzystania jego zasobów. Formalnym tego wyrazem jest obowi zek przedsta-
wienia w pzz m.in. sposobu wykorzystania kopaliny, zakresu eksploatacji zasobów, a prze-
de wszystkim planowanej wielko ci strat w zasobach. Ewentualne zmniejszenie faktycz-
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nego zakresu wykorzystania zasobów przemys owych, bez zmiany warto ci ustalonego 
w koncesji wska nika ich wykorzystania, jest formalnie mo liwe poprzez: 

— zmian  wielko ci zasobów przemys owych w dodatku do pzz, przyj tym bez zastrze-
e  przez organ koncesyjny (art. 55 Pgg), 

— przeklasyfikowanie zasobów do nieprzemys owych lub do strat za zgod  organu kon-
cesyjnego, a w niewielkim zakresie (do 50% rocznego wydobycia) tak e przez sa-
modzielne jego dokonanie przez przedsi biorc  w operacie ewidencyjnym zasobów 
bez konieczno ci uzyskiwania zgody ww. organu. Na mocy art. 71 Pgg zasadno
takich samodzielnych przeklasyfikowa  kontroluj  organy nadzoru górniczego. 

 Szczegó owe planowanie gospodarki z o em w okresach trzyletnich, ma miejsce 
w planach ruchu zak adów górniczych (art. 64 ust. 2 pkt 4 Pgg), zatwierdzanych przez 
organy nadzoru górniczego, z uwzgl dnieniem opinii organów samorz du terytorialnego 
(art. 64 ust. 4 i 5 Pgg). Wp yw organów nadzoru górniczego na planowanie gospodarki 
z o em w planach ruchu jest jednak niewielki, gdy  z mocy art. 64 ust. 1 Pgg planowanie 
to odbywa si  na podstawie warunków okre lonych w koncesji i pzz. Podobnie, organy 
nadzoru górniczego jedynie w niewielkim stopniu uczestnicz  w ustalaniu tych warun-
ków, poprzez: 

— opiniowanie pzz (art. 20 ust. 2 pkt 2 Pgg) i dodatków do pzz (art. 55 ust. 4 Pgg), 
— uzgadnianie koncesji na dzia alno , o której mowa w art. 16 ust. 2a Pgg (art. 16 ust. 3 

pkt 6). 

 Równie  i w wymienionych powy ej przypadkach organy nadzoru górniczego s
obowi zane do ograniczenia swojego uczestnictwa do zakresu w a ciwo ci rzeczowej ok-
re lonego w art. 109 Pgg. Natomiast plan ruchu – jak ju  wspomniano – w zakresie gos-
podarki z o em stanowi jedynie transpozycj  ustale  projektu zagospodarowania z o a
i warunków koncesyjnych. 
 Prowadzeniu prawid owej gospodarki z o em w procesie eksploatacji, w zakresie us-
talonym przez organy administracji geologicznej s u y m.in. nadzór i kontrola nad przed-
si biorcami prowadzona w trakcie prowadzenia ruchu zak adów górniczych. Zgodnie 
z przepisami art. art. 71 i 109 Pgg pe ni  je organy nadzoru górniczego. 
 W a ciwy nadzór nad ochron  zasobów z ó  kopalin organy nadzoru górniczego re-
alizuj , g ównie poprzez kontrol  zgodno ci gospodarki z o em z przepisami i zatwier-
dzonym planem ruchu, b d  – w zak adach górniczych, o których mowa w art. 16 ust. 2a 
Pgg – z warunkami koncesji. Podczas ruchu zak adu górniczego organy nadzoru górni-
czego, stosownie do przepisów wykonawczych Pgg skupiaj  swoj  uwag  na prowadze-
niu w a ciwego rozpoznania z o a i warunków geologicznych eksploatacji w trakcie wy-
konywania robót górniczych, dostosowaniu eksploatacji do stwierdzonych warunków, 
w tym g ównie do parametrów z o a i wyst puj cych zagro e  naturalnych, kontroli zgod-
no ci zastosowanych rozwi za  technologicznych z warunkami zawartymi w omówionych 
dokumentach, prawid owo ci bie cego dokumentowania rozpoznania geologicznego, za-
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gro e  i robót górniczych, prowadzeniu rzetelnej ewidencji ruchu zasobów w operatach 
ewidencyjnych, oraz analizowaniu racjonalno ci gospodarki z o em w odpowiednich ze-
spo ach kopalnianych. 
 Kolejnym zagadnieniem dotycz cym ochrony z ó  kopalin, na który wp yw maj
organy nadzoru górniczego jest ich ochrona podczas likwidacji zak adu górniczego. Nad-
rz dn  zasad  tej ochrony jest zabezpieczenie niewykorzystanej cz ci z o a i s siednich
z ó  kopalin (art. 80 Pgg). Niemniej jednak sposobu tego zabezpieczenia nie zdefiniowa-
no prawnie, pozostawiaj c przedsi biorcy mo liwo  jego indywidualnego okre lenia dla 
ka dego likwidowanego zak adu górniczego. Ochronie zasobów z ó  kopalin w fazie li-
kwidacji zak adu górniczego s u  takie instrumenty prawne, jak dodatek rozliczeniowy 
do dokumentacji geologicznej, przyjmowany przez organy administracji geologicznej, oraz 
plan ruchu likwidowanego zak adu górniczego, zatwierdzany przez organ nadzoru górni-
czego w uzgodnieniu z organem samorz du terytorialnego. 

3.   Zmiany zasobów w gla kamiennego wynikaj ce
z dzia alno ci górniczej 

 Przebieg zmian w zasobach zagospodarowanych z ó  w gla kamiennego w latach 
1989–2009 na tle wydobycia i strat ilustruje tabela 1 przedstawiaj ca ubytek zasobów bi-
lansowych i tabela 2 zawieraj ca ubytek zasobów przemys owych. W roku 1989 zasoby 
przemys owe wynosi y 17,4 mld Mg i stanowi y 58% zasobów bilansowych, natomiast 
w roku 2008 ju  tylko 4,1 mld Mg, co daje 26% wielko  udzia u (wykres 1). Mniej wi -
cej do roku 2002 udzia  zasobów przemys owych oscylowa  wokó  warto ci oko o 47% 
zasobów bilansowych. Po roku 2002 wyst pi  sukcesywny spadek ich udzia u w ogólnej 
ilo ci zasobów bilansowych zagospodarowanych z ó  w gla kamiennego. Z przedstawio-
nych danych wynika, e ubytki zasobów bilansowych i przemys owych w okresie ostat-
nich 20 lat stanowi y odpowiednio od 0,3 do 21,3 i od 0,7 do 17,3 krotno ci wielko ci rocz-
nego wydobycia. Szczególnie nasilenie tej dysproporcji odnotowano w odniesieniu do za-
sobów bilansowych w latach 1994–1995 (ubytek 9,4 – 21,4 krotny) oraz w 2000–2002 
(od 9,5 do 19,2). Natomiast ubytek zasobów przemys owych w tym samym okresie ce-
chowa  si  ró nymi trendami. W pierwszym okresie od 1993 do 2000 krotno ci ubytków 
zasobów przemys owych w stosunku do wielko ci rocznego wydobycia zawiera y si
w przedziale warto ci od 5,6 do 17,3. Nast pnie mo na zaobserwowa  stopniowe zmniej-
szanie si  tego wska nika do warto ci mieszcz cej si  w przedziale 3,6 do 1,3. Natomiast 
od roku 2005 widoczny jest stosunkowo du y wzrost ubytków zasobów przemys owych 
z warto ci 2,0 w roku 2004 do warto ci 10,3 w roku 2007. Porównuj c wskazane powy-
ej okresy zmian krotno ci ubytków zasobów przemys owych do krotno ci ubytków za-

sobów bilansowych to nale y zauwa y , e w pierwszych dwóch przedzia ach czasowych 
obejmuj cych lata 1993 do 2002 krotno  ubytków zasobów bilansowych w stosunku do 
rocznego wydobycia w gla kamiennego mie ci a si  w przedziale od 5,8 do 21,3. Powy -
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sze wskazuje, e ubytki zarówno zasobów bilansowych jak i przemys owych wynika y
mniej wi cej z tych samych przyczyn. Potwierdzeniem tego jest porównanie wielko ci
ubytków zasobów przemys owych i bilansowych w z o ach zagospodarowanych w gla
kamiennego w kolejnych latach. Szczegó y w tym zakresie przedstawia tabela 3. Przed-
stawiono w niej ubytek zasobów przemys owych i bilansowych. Analizuj c wielko ci
ubytków zasobów przemys owych w gla kamiennego w latach 2004–2007 zawa y  mo -
na prawid owo , e rocznemu ubytkowi tych zasobów na poziomie oko o 850 mln Mg 
towarzyszy wielko  ubytków zasobów bilansowych na poziomie oko o 113 do 154 mln 
Mg, co stanowi, w przybli eniu, sum  rocznego wydobycia i strat (tabela 3 i wykres 1). 
Wy ej omówione czynniki wskazuj  równie  na to, e na roczne ubytki zasobów 
przemys owych w tym okresie wp ywa y tak e przyczyny inne ni  wydobycie i straty. 

TABELA 1 
Dynamika ubytków zasobów bilansowych w z o ach zagospodarowanych w latach 1989–2008 

Rok Wydobycie 
[mln Mg] 

Ubytek zasobów 
bilansowych 

[mln Mg] 

Krotno  ubytków 
do wielko ci rocznego 

wydobycia 

1989 176,0 - - 
1990 151,3 568  
1991 140,1 560 3,8 
1992 131,3 -171 4,0 
1993 130,2 1223 -1,3 
1994 132,7 2822 9,4 
1995 135,3 1181 21,3 
1996 136,2 1853 8,7 
1997 137,1 790 13,6 
1998 116,0 1106 5,8 
1999 109,2 1261 9,5 
2000 102,1 1965 11,5 
2001 102,5 1005 19,2 
2002 96,2 131 9,8 
2003 97,3 -306 1,4 
2004 95,6 122 -3,1 
2005 93,0 154 1,3 
2006 89,3 113 1,7 
2007 82,8 24 1,3 
2008 78,0 -219 0,3 
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TABELA 2 
Dynamika ubytków zasobów przemys owych w z o ach zagospodarowanych w latach 1989–2008 

Rok Wydobycie 
[mln Mg] 

Ubytek zasobów 
bilansowych 

[mln Mg] 

Krotno  ubytków 
do wielko ci rocznego 

wydobycia 
1989 176,0 - - 
1990 151,3 546 3,6 
1991 140,1 731 5,2 
1992 131,3 224 1,7 
1993 130,2 1224 9,4 
1994 132,7 2301 17,3 
1995 135,3 942 7,0 
1996 136,2 101 0,7 
1997 137,1 897 6,5 
1998 116,0 649 5,6 
1999 109,2 994 9,1 
2000 102,1 871 8,5 
2001 102,5 371 3,6 
2002 96,2 124 1,3 
2003 97,3 275 2,8 
2004 95,6 191 2,0 
2005 93,0 856 9,2 
2006 89,3 849 9,5 
2007 82,8 856 10,3 
2008 78,0 181 2,3 

TABELA 3 
Porównanie ubytków zasobów bilansowych i przemys owych 
w z o ach zagospodarowanych w latach 1989–2008 

Ubytek zasobów 
[mln Mg] Rok Wydobycie 

[mln Mg] 
bilansowych przemys owych 

1989 176,0   
1990 151,3 568 546 
1991 140,1 560 731 
1992 131,3 -171 224 
1993 130,2 1223 1224 
1994 132,7 2822 2301 
1995 135,3 1181 942 
1996 136,2 1853 101 
1997 137,1 790 897 
1998 116,0 1106 649 
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TABELA 3 
Cd. 

Ubytek zasobów 
[mln Mg] Rok Wydobycie 

[mln Mg] 
bilansowych przemys owych 

1999 109,2 1261 994 
2000 102,1 1965 871 
2001 102,5 1005 371 
2002 96,2 131 124 
2003 97,3 -306 275 
2004 95,6 122 191 
2005 93,0 154 856 
2006 89,3 113 849 
2007 82,8 24 856 
2008 78,0 -219 181 
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4. Ubytki zasobów w gla kamiennego na tle rocznego wydobycia 

 Wydobycie w gla w Polsce prowadzone jest ju  od ponad 100 lat. Znacz cy rozwój 
wydobycia nast pi  po II Wojnie wiatowej. Do roku 1959 wydobycie w gla wynosi o
od 78 do 99 mln Mg. W latach 1960 wzros o one z 104 do 135 mln Mg. Znacz cy wzrost 
wydobycia rz du 5–9 mln Mg rocznie nast pi  w latach siedemdziesi tych XX wieku. 
W okresie tym wydobycie wzros o z 140,1 mln Mg (1970 r.) do 200,0 mln Mg (1979 r.). 
W roku 1981 nast pi o obni enie wielko ci wydobycia do poziomu 163 mln Mg (spadek 
o 10 mln Mg w stosunku do roku 1980). W latach 1982–1988 wydobycie wzros o i usta-
bilizowano na poziomie 190–193 mln Mg rocznie. Wprowadzenie gospodarki rynkowej 
spowodowa o, e od roku 1989 roku nast powa  sukcesywny spadek wielko ci wydoby-
cia z 177,6 mln Mg w 1989 roku do oko o 131 mln Mg w roku 1992 (tabela 4). Taki stan 
rocznego wydobycia utrzymywa  si  przez kilka kolejnych lat. Od roku 1998 polskie gór-
nictwo w gla kamiennego zanotowa o, mniemaj cy odniesienia w okresie powojennym, 
spadek rocznego wydobycia do warto ci 78 mln Mg w roku 2008. Pomimo znacznego 
spadku wydobycia w okresie od 1989 do 2008 wielko  strat w zasobach utrzymywa a
si  na tym samym poziomie to jest oko o 40 mln Mg. Porównuj c wielko  strat do rocz-
nego wydobycia to nale y stwierdzi , e udzia  strat w zasobach wzrasta z wielko ci oko-
o 20% w roku 1989 do oko o 50% w roku 2008. Taki stan rzeczy zwi zany jest g ównie 

z trudnymi warunkami geologiczno-górniczymi eksploatacji, wyst powaniem zaburze
tektonicznych oraz wcze niejszej eksploatacji górniczej. Nie bez znaczenia jest równie
wp yw zagro e  naturalnych zwi zanych ze schodzeniem z eksploatacj  w gla kamienne-
go na coraz ni sze poziomy oraz konieczno  zapewnienia bezpiecze stwa eksploatacji. 
Nale y równie  podkre li , e taki sposób zagospodarowania zasobów w gla kamienne-
go uwzgl dniaj cy nie tylko naturalne warunki jego wyst powania, ale równie  ogranicze-
nia wynikaj ce z warunków ekonomicznych prowadzenia eksploatacji jest zgodny z pro-
jektami zagospodarowania z ó  oraz dodatkami do pzz w gla kamiennego. 

TABELA 4 
Zasoby w gla kamiennego w czynnych kopalniach w latach 1989–2009 
na podstawie operatów ewidencyjnych zasobów 

Stan na dzie Zasoby 
[mln Mg] 

 bilansowe przemys owe

Wydobycie wed ug
bilansu zasobów 

[mln] 

Straty 
w zasobach 

[mln] 

1989.31.12 30 131 17 349 176,0 38,7 
1990.31.12. 29 563 16 803 151,3 39,2 
1991.31.12 29 003 16 072 140,1 39,5 
1992.31.12 29 174 15 848 131,3 41,5 
1993.31.12 27 951 14 624 130,2 43,4 
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TABELA 4 
Cd. 

Stan na dzie Zasoby 
[mln Mg] 

Wydobycie wed ug
bilansu zasobów 

[mln] 

Straty 
w zasobach 

[mln] 

 bilansowe przemys owe   

1994.31.12 25 129 12 323 132,7 44,2 
1995.31.12 23 948 11 381 135,3 50,0 
1996.31.12 22 095 11 280 136,2 47,8 
1997.31.12 21 305 10 383 137,1 53,3 
1998.31.12 20 199 9734 116,0 47,7 
1999.31.12 18 938 8740 109,2 42,3 
2000.31.12 16 973 7869 102,1 37,7 
2001.31.12 15 968 7498 102,5 40,8 
2002.31.12 15 837 7374 96,2 40,6 
2003.31.12 16 143 7099 97,3 44,1 
2004.31.12 16 021 6908 95,6 42,4 
2005.31.12 15 867 6052 93,0 40,4 
2006.31.12 15 754 5203 89,3 40,4 
2007.31.12 15 730 4347 82,8 41,6 
2008.31.12 15 949 4166 78,0 40,4 

  Razem 2332,2 856 

5.   Zmiany zasobów bilansowych i przemys owych w gla kamiennego 
wynikaj ce z aktualizowania przez przedsi biorców 
projektów zagospodarowania z o a

 Dla okre lenia wp ywu zmian zasobów bilansowych i przemys owych zwi zanych 
z przyjmowaniem dodatków do pzz przeprowadzono szczegó ow  analiz  tych zmian. Po-
równano stany zasobów przemys owych i nieprzemys owych obliczone w operatach ewi-
dencyjnych i odniesiono je do stanu zasobów zawartych w pismach organu koncesyjnego 
o przyj ciu dodatków do pzz bez zastrze e . Za punkt odniesienia wielko ci stanu zaso-
bów w gla kamiennego w operatach ewidencyjnych zasobów przyj to stan zasobów uwz-
gl dniony przez organ koncesyjny. Ró nice wielo ci zasobów zestawiono w tabeli 5. Jak 
wynika z tabeli 5 od roku 2004 udokumentowane zasoby bilansowe przesta y by  w ca o -
ci klasyfikowane do zasobów przemys owych i nieprzemys owych. Szacunkow  wielko
zasobów bilansowych, które nie zosta y zaklasyfikowane do zasobów bilansowych w ra-
mach posiadanych koncesji na eksploatacje z ó  w gla kamiennego mo na przyj  na po-
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ziomie oko o 4,8 mld Mg. Natomiast wielko  zasobów przemys owych b d cych dotych-
czas uwzgl dniana w projektach i dodatkach do pzz w gla kamiennego uleg a zmniejsze-
niu o oko o 1,8 mld Mg. Powy sze wielko ci wynikaj  z analizy pism zawiadamiaj cych 
przedsi biorców o przyj ciu dodatku do projektów zagospodarowania z ó  w gla kamien-
nego bez zastrze e . Poniewa  pisma te nie pozwalaj  na ilo ciow  ocen , czy wszystkie 
zasoby bilansowe w gla kamiennego zosta y zaklasyfikowane do zasobów przemys owych 
i nieprzemys owych to dla ich analizy wykorzystano dane przedstawiane przez przedsi -
biorców w operatach ewidencyjnych zasobów. Zamieszczane w tych zawiadomieniach or-
ganu koncesyjnego informacje wskazuj  na to, e w niektórych z o ach pozostaj  jeszcze 
zasoby, które na podstawie wska ników geologiczno-górniczych pozwalaj  na kontynu-
acj  wydobycia po okresie wa no ci koncesji. Ponadto w zawiadomieniach o przyj ciu 
dodatku do projektu zagospodarowania z o a bez zastrze e  poza wskazaniem czasokre-
su dalszej eksploatacji (po uzyskaniu stosownej koncesji) nie s  podawane wielko ci za-
sobów pozostaj cych w danym z o u po up ywie wa no ci danej koncesji. 
 Proces klasyfikowania cz ci zasobów bilansowych danego z o a w gla kamienne-
go, zdaniem autorów, by  prawdopodobnie zwi zany z dostosowaniem bazy zasobów prze-
mys owych do okresu wa no ci koncesji. W przesz o ci, bowiem, projekty zagospodarz-
wania z ó  w gla kamiennego by y sporz dzane w okresach pi cioletnich, niezale nie od 
czasu obowi zywania wa no ci koncesji. W tak sporz dzanych pzz klasyfikowaniu na za-
soby przemys owe i nieprzemys owe podlega a ca o  zasobów bilansowych danego z o-
a. Niemniej zakres eksploatacji i strat w zasobach by ci le okre lony i dostosowany do 

okresu wa no ci pzz. Przedsi biorca nie móg  w sposób dowolny prowadzi  eksploatacji 
w ca ym z o u, tylko by  zobowi zany do realizacji takiego zakresu dzia alno ci wydo-
bywczej, jaki zosta  przedstawiony w cz ci tekstowej i na za cznikach mapowych pzz. 
Wska niki wykorzystania zasobów przemys owych by y obliczane dla pok adów obj -
tych wa no ci  pzz, natomiast dla pozosta ych pok adów w gla, nieobj tych zagospoda-
rowaniem w ramach danego pzz, wska niki wykorzystania z o a by y przyjmowane sza-
cunkowo. 
 Dokonana weryfikacja zasobów z ó  w gla kamiennego spowodowa a, e suma za-
sobów przemys owych i nieprzemys owych nie daje wielko ci rzeczywistej zasobów bi-
lansowych b d cych w udost pnionych z o ach. Pos ugiwanie si  tak  wielko ci  zaso-
bów przemys owych i wynikaj c  z niej wielko ci  zasobów operatywnych nie daje rze-
czywistego obrazu potencja u zasobowego z ó  w gla kamiennego w Polsce. St d te  ok-
re lenie na takiej podstawie prognoz wystarczalno ci lub ywotno ci poszczególnych za-
k adów górniczych nie b dzie zgodne z faktycznymi zasobami geologicznymi zalegaj -
cymi w danym z o u.
 Brak ustalenia zakresu docelowej eksploatacji zwi zany z nieklasyfikowaniem wszyst-
kich zasobów bilansowych w gla kamiennego, z uwagi na brak mo liwo ci ich zagospo-
darowania w okresie wa no ci koncesji, mo e spowodowa , zdaniem autorów, e inwe-
stycje realizowane na terenie górniczym danej kopalni w rejonach, gdzie wyst puj  zaso-
by przemys owe (a nieokre lone w pzz), nie zostan  zabezpieczone pod k tem przysz ej
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eksploatacji górniczej, tj. po okresie obowi zywania aktualnej koncesji. Zwi zane jest to 
z tym, e w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwidaczniane s  z o-
a udokumentowane i z o a górniczo zagospodarowane. W sytuacji z ó  udokumentowa-

nych, organ nadzoru górniczego nie uczestniczy w procedurach sporz dzania planów, nie 
opiniuje, bowiem oraz nie uzgadnia projektów planów zagospodarowania przestrzennego. 
Nie ma, zatem wp ywu na sposób zagospodarowania terenów usytuowanych na z o ach 
w gla kamiennego, dla których nie ustanowiono, w drodze decyzji udzielaj cej koncesji, 
granic obszaru i terenu górniczego. 
 W przypadku udzielenia koncesji, a tym samym ustanowienia obszaru i terenu gór-
niczego i ustalenia ich granic, organ nadzoru górniczego dokonuje uzgodnienia projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uzgodnienia projektu planu or-
gan nadzoru górniczego dokonuje wy cznie w zakresie zagospodarowania terenów gór-
niczych. Organ nadzoru górniczego bada zgodno  ustale , dokonanych w projekcie pla-
nu, z warunkami okre lonymi w koncesji na wydobywanie w gla kamiennego, oceniaj c
w szczególno ci:

— mo liwo  wykonania przez przedsi biorc  uprawnie  wynikaj cych z koncesji; 
— warunki zachowania bezpiecze stwa powszechnego; 
— wymogi ochrony rodowiska, w tym ochrony z o a oraz obiektów budowlanych; 
— sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj cych ochronie oraz nara-

onych na niebezpiecze stwo powodzi; 
— warunki zagospodarowania terenów górniczych oraz ograniczenia w ich u ytkowa-

niu, w tym zakaz zabudowy; 
— obiekty lub obszary, dla których wyznaczy  nale y w z o u w gla kamiennego filar 

ochronny; 
— granice obszarów wymagaj cych przekszta ce  lub rekultywacji. 

 Przedmiotem opiniowania pzz i dodatków do pzz s  mi dzy innymi kryteria klasy-
fikacji zasobów, zasadno  kwalifikacji zasobów do strat w zasobach jak równie  ochro-
na zasobów nieprzemys owych. Zawarte w pzz lub dodatku do pzz rozwi zania w tym 
zakresie wp ywaj  na poprawno  prowadzenia ewidencji zasobów oraz gospodarki z o-
em w procesie wydobywania kopaliny. Natomiast sposób okre lenia ilo ci zasobów bi-

lansowych, które maj  zosta  zaklasyfikowane do zasobów przemys owych i nieprzemy-
s owych, w okresie wa no ci koncesji, niezale nie od ilo ci przedstawionej w opiniowa-
nym pzz, czy dodatku do pzz, jest kompetencj  organu przyjmuj cego ten dokument oraz 
przedsi biorcy sporz dzaj cego ww. dokument. 
 Zdaniem autorów artyku u, w a ciwym rozwi zaniem kwestii wielko ci zasobów 
w gla kamiennego zalegaj cego w udost pnionych i zagospodarowanych z o ach, by a-
by ca o ciowa klasyfikacja zasobów bilansowych danego z o a do zasobów przemys o-
wych i nieprzemys owych. Dla zasobów nieobj tych koncesj , klasyfikacja do zasobów 
przemys owych i nieprzemys owych mog aby by  oparta na metodzie szacunkowej uwz-
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gl dniaj cej dotychczasowe zagospodarowanie z o a oraz wska niki wykorzystania z o-
a wynikaj ce z dokonanej eksploatacji i strat. Powy sze dzia anie pozwoli oby równie

na (zgodne ze stanem faktycznym) przedstawianie w „Bilansie zasobów kopalin i wód pod-
ziemnych w Polsce”, sporz dzanym przez Ministra rodowiska, rzeczywistej ilo ci zaso-
bów przemys owych w gla kamiennego, a nie tylko wielko ci zasobów okre lonych 
w udzielonych koncesjach na eksploatacj .
 Nale y równie  zwróci  uwag , e brak klasyfikacji wszystkich zasobów bilansowych 
danego z o a do przemys owych i nieprzemys owych, po okresie wa no ci koncesji, mo-
e wp ywa  na gospodark  z o em, zabezpieczenia obiektów budowlanych na wp ywy 

eksploatacji górniczej, a tak e na w a ciwe zagospodarowanie przestrzenne terenów, pod 
którymi znajduj  si  udokumentowane z o a w gla kamiennego mog ce by  przedmio-
tem dalszej eksploatacji. 

TABELA 5 
Zmiany wielko ci zasobów wynikaj ce ze sporz dzanych dodatków do pzz 

Zak ad Górniczy Stan zasobów
na 31.12. 

Ró nica zasobów 
bilansowych mi dzy

dodatkiem a oez 
[mln Mg] 

Ró nica zasobów 
przemys owych 

mi dzy 
dodatkiem a oez 

[mln Mg] 

KWK Wujek, z o e St. Ligota 2002 -36,395 1,279 
KWK Janiana 2002 -259,539 -808,728 

KWK Chwa owice 2003 -2,028 -79,326 
KWK Piast 2003 -75,954 0 

KWK Bielszowice 2003 113,349 60,859 
KWK Boles aw mia y 2003 -0,006 -10,262 

KWK Halemba 2003 -17,394 6,554 
ZG Centrum 2004 -62,121 -3,166 

KWK Borynia 2004 -112,575 -16,492 
ZG Bytom III 2004 14,928 -1,167 

KWK Mys owice 2004 0,082 -0,353 
KWK Jankowice 2004 -0,002 -0,003 
KWK Rydu towy 2004 0 0 

KWK Budryk 2005 -556,055 -262,154 
KWK Knurów 2005 -300,398 -103,497 

KWK Makoszowy 2005 -298,583 -110,361 
KWK So nica 2005 -117,786 34,108 
KWK Murcki 2005 -164,339 -114,788 
KWK Murcki 2005 -164,339 -114,788 
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TABELA 5 
Cd. 

Zak ad Górniczy Stan zasobów
na 31.12. 

Ró nica zasobów 
bilansowych mi dzy

dodatkiem a oez 
[mln Mg] 

Ró nica zasobów 
przemys owych 

mi dzy 
dodatkiem a oez 

[mln Mg] 

KWK Polska Wirek 2005 -0,003 -0,001 
ZG Piekary Ruch Brzeziny 2005 5,049 3,777 
ZG Piekary Ruch Piekary 2005 16,023 -1,467 

KWK Brzeszcze 2005 0,014 0,001 
KWK Szczyg owice 2006 -405,823 6,445 

KWK Pniówek 2006 -201,192 -71,817 
KWK Ziemowit 2006 -642,663 -146,304 

KWK Pokój 2007 -32,368 6,006 
KWK Weso a 2007 -550,557 -140,175 
KWK Anna 2007 -21,395 -7,986 

KWK Marcel 2007 -96,419 11,301 
KWK Wieczorek 2007 7,187 4,594 
KWK Jas-Mos 2007 -0,212 0,36 

KWK l sk 2008 -102,365 -1,391 
KWK Kazimierz Juliusz 2008 -105,704 1,162 

KWK Staszic 2008 -375,666 37,909 
KWK Zofiówka 2008 -237,27 0,003 

KWK Wujek 2008 0 -0,464 
KWK Krupi ski 2008 -65,135 3,978 

ZG Sobieski 2008 -0,218 -0,132 
 Ogó em -4847,872 -1816,486 

 Na koniec warto zwróci  jeszcze uwag  na kwesti  braku ochrony z ó  niezagospo-
darowanych. Przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie usta-
laj  szczegó owo zakresu obowi zku ochrony z ó  udokumentowanych, co powoduje, e
w procesie planistycznym praktycznie nie stosuje si  ogranicze , co do rodzaju i wielko-
ci zabudowy powierzchni ani te , z braku podstaw formalnych, nie wprowadza si  nie-

zb dnych rodków profilaktyki budowlanej w celu zapobie enia ewentualnym szkodom 
powodowanym przysz  eksploatacj  kopaliny. W odniesieniu do czynnych kopal  w -
gla kamiennego posiadaj cych koncesje o wyznaczonym terminie wa no ci i zasobach 
przemys owych okre lonych w integralnie zwi zanym z koncesj  projekcie zagospodaro-
wania z o a znaczenia nabieraj  informacje o przewidywanych skutkach ich eksploatacji, 
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której udzielaj  w a ciwi dyrektorzy okr gowych urz dów górniczych. Wynika to z tego, 
e na tej podstawie projektanci uwzgl dniaj  w projekcie budowlanym wymagane zabez-

pieczenia. W sytuacji, gdy w z o u pozostaj  jednak liczne, na ogó  g biej zalegaj ce, 
pok ady o zasobach bilansowych, które mog  by  przedmiotem zainteresowania w przy-
sz o ci brak jest stosownej informacji w tym zakresie. Na temat mo liwych szkodliwych 
wp ywów eksploatacji tych pok adów, z braku podstaw prawnych, nie wypowiada si
obecnie aden organ administracji publicznej. Po zmianie terminu koncesji mo e okaza
si , e pozyskanie zalegaj cych w pok adach zasobów bilansowych jest praktycznie nie-
mo liwe z uwagi na konieczno  ochrony zabudowy. 

6.   Podsumowanie 
1. Racjonalne gospodarowanie z o ami kopalin realizowane jest w drodze kompromisu 

pomi dzy w a ciwym zagospodarowaniem z o a z punktu widzenia obowi zuj cego
prawa przez przedsi biorc  posiadaj cego koncesj , a ekonomiczn  warto ci  ich po-
zyskania. Stanowi to pewnego rodzaju „umow ” zawieran  pomi dzy przedsi bior-
c  a organem koncesyjnym (maj c  form  koncesji), w której w ramach negocjacji 
ustala si  pewien minimalny stopie  wykorzystania z o a, jak równie  wielko  za-
sobów z o a kopaliny mo liw  do wydobycia (art. 25 ust. 1 Pgg). 

2. Mechanizmy gospodarki rynkowej wymagaj  uwzgl dnienia zagadnie  zwi zanych 
z gospodark  z o em we wszystkich fazach dzia alno ci geologiczno-górniczej, tj. 
od poszukiwania, rozpoznawania, dokumentowania, projektowania po eksploatacj
i likwidacj  zak adu górniczego. 

3. Ocenie mo liwo ci uzyskania korzy ci gospodarczej z eksploatacji z ó  kopalin s u-
y klasyfikacja zasobów, wprowadzona do obowi zkowego stosowania przepisami 

art. 41 ust. 4 i 54 Pgg oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 
50 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 54 ust. 4 tej ustawy. 

4. Pzz i nawi zuj ce do jego ustale  warunki gospodarki z o em, zawarte w decyzjach 
koncesyjnych wyznaczaj  sztywne ramy szczegó owego planowania eksploatacji 
i gospodarki z o em w ca ym okresie wa no ci koncesji. 

5. Szczegó owe planowanie gospodarki z o em w okresach kilkuletnich, ma miejsce 
w planach ruchu zak adów górniczych (art. 64 ust. 2 pkt 4 Pgg), zatwierdzanych przez 
organy nadzoru górniczego, z uwzgl dnieniem opinii organów samorz du terytoria-
nego (art. 64 ust. 4 i 5 Pgg). 

6. W trakcie ruchu zak adu górniczego organy nadzoru górniczego, stosownie do prze-
pisów wykonawczych Pgg skupiaj  swoj  uwag  na prowadzeniu w a ciwego roz-
poznania z o a i warunków geologicznych eksploatacji w trakcie wykonywania ro-
bót górniczych, dostosowaniu eksploatacji do stwierdzonych warunków, w tym g ów-
nie do parametrów z o a i wyst puj cych zagro e  naturalnych, kontroli zgodno ci
zastosowanych rozwi za  technologicznych z warunkami zawartymi w omówionych 
dokumentach, prawid owo ci bie cego dokumentowania rozpoznania geologiczne-
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go, zagro e  i robót górniczych, prowadzeniu rzetelnej ewidencji ruchu zasobów 
w operatach ewidencyjnych, oraz analizowaniu racjonalno ci gospodarki z o em
w odpowiednich zespo ach kopalnianych. 

7. W roku 1989 zasoby przemys owe wynosi y 17,4 mld Mg i stanowi y 58% zasobów 
bilansowych, natomiast w roku 2008 ju  tylko 4,1 mld Mg, co daje 26% wielko
udzia u. Do roku 2002 udzia  zasobów przemys owych oscylowa  wokó  warto ci 
oko o 47% zasobów bilansowych. Natomiast po roku 2002 wyst pi  sukcesywny spa-
dek ich udzia u w ogólnej ilo ci zasobów bilansowych zagospodarowanych z ó  w g-
la kamiennego. 

8. Od roku 2004 udokumentowane zasoby bilansowe z ó  w gla kamiennego przesta y
by  w ca o ci klasyfikowane do zasobów przemys owych i nieprzemys owych. Sza-
cunkow  wielko  zasobów bilansowych pozosta ych w z o ach w gla kamiennego, 
które nie zosta y zaklasyfikowane do zasobów bilansowych w ramach posiadanych 
koncesji na eksploatacje mo na przyj  na poziomie oko o 4,8 mld Mg. Natomiast 
wielko  zasobów przemys owych b d cych dotychczas uwzgl dniana w projektach 
i dodatkach do pzz w gla kamiennego uleg a zmniejszeni o oko o 1,8 mld Mg. 

9. Brak ustalenia zakresu docelowej eksploatacji zwi zany z nieklasyfikowaniem wszyst-
kich zasobów bilansowych danego z o a w gla kamiennego, z uwagi na brak mo li-
wo ci ich zagospodarowania w okresie wa no ci koncesji, mo e spowodowa , zda-
niem autorów, e inwestycje realizowane na terenie górniczym danej kopalni w rejo-
nach, gdzie wyst puj  zasoby przemys owe (a nieokre lone w pzz), nie zostan  za-
bezpieczone pod k tem przysz ej eksploatacji górniczej, tj. po okresie obowi zywa-
nia aktualnej koncesji. 

10. Zdaniem autorów artyku u, w a ciwym rozwi zaniem kwestii wielko ci zasobów w g-
la kamiennego zalegaj cego w udost pnionych i zagospodarowanych z o ach, by a-
by ca o ciowa klasyfikacja zasobów bilansowych danego z o a do zasobów przemy-
s owych i nieprzemys owych. Dla zasobów nieobj tych koncesj  klasyfikacja do za-
sobów przemys owych i nieprzemys owych mog aby by  oparta na metodzie szacun-
kowej uwzgl dniaj cej dotychczasowe zagospodarowanie z o a oraz wska niki wy-
korzystania z o a wynikaj ce z dokonanej eksploatacji i strat. 
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