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Wprowadzenie  

Gleba i tereny  są zasobami nieodnawialnymi, gdyż procesy glebotwórcze przebiegają 

niezwykle długo, a nasilenie działalności ludzkiej na powierzchnię ziemi jest coraz większe. 

Degradacja i zanieczyszczenie gleby zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, żywności i paszy oraz 

jakości wody i powietrza. Jest to poważny problem do rozwiązania w Europie. Dlatego celem 

strategii UE jest ochrona i zrównoważone użytkowanie gleby oraz zachowywanie jej funkcji  

i przywrócenie zniszczonej gleby, przynajmniej do stanu odpowiadającemu obecnemu lub 

planowanemu wykorzystaniu.  

Z celami ogólnoeuropejskimi koresponduje krajowa polityka przestrzennego zagospodarowania 

kraju do 2030 r., przyjęta przez Rząd RP w 2012 r. Działaniem objęte są obszary zdegradowane, 

zanieczyszczone i zdewastowane, zarówno zurbanizowane jak i niezurbanizowane. Mają one na 

celu przywrócenie ich funkcji administracyjnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych 

oraz stworzenie warunków sprzyjających ich powtórnemu zagospodarowaniu, dzięki 

skorelowanym interwencjom w sferę planowania przestrzennego, inwestycjom infrastrukturalnym 

oraz wsparciu zasobów ludzkich i przedsiębiorczości. 

Na poziomie krajowym w ramach krajowych programów rozwoju regionalnego (kontrakty 

terytorialne, programy operacyjne, umowy partnerstwa), będą mogły być prowadzone działania 

interwencyjne o wieloletnim charakterze inwestycyjnym (najpierw o skali pilotażowej  

i demonstracyjnej), które obejmą przede wszystkim obszary zdegradowane o największej skali 

problemów i zasięgu terytorialnym – głównie na obszarze Aglomeracji Górnośląskiej, służące 

rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych, których efektem będzie zmiana pełnionych 

funkcji.  

Na poziomie regionalnym (województwo, powiat) należy przeprowadzić identyfikację obszarów 

zdegradowanych w miastach oraz terenach poprzemysłowych i powydobywczych, a także 

weryfikację jakościową ich walorów funkcjonalnych. Następnie w planach zagospodarowania 

przestrzennego województw należy wyznaczyć obszary, które (na poziomie lokalnym) powinny 

być objęte kompleksowymi programami rewitalizacji oraz regionalnymi programami 

inwestycyjnymi.  

Lokalne (gmina, miasto) miejscowe plany rewitalizacji, jako ważny element miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego winny być kompleksowe i obejmować priorytety techniczne, 

przestrzenne, społeczne, gospodarcze i ekologiczne. 

Potrzebą staje się odpowiedź na tendencje i oczekiwania społeczne na zjawisko „powrotu do 

miast” ludności świata ( do końca XXI wieku w miastach i terenach podmiejskich będzie 

zamieszkiwać 75% ludności świata / ONZ, OECD, BŚ). Oznacza to odejście od miast zwartych na 

rzecz aglomeracji miejskich, niskoemisyjnych, efektywnych energetycznie (bez smogu), 

dostępnych transportowo oraz przyjaznych dla mieszkańców i środowiska.  

Próbą uszczegółowienia i sprecyzowania działań polityki krajowej jest Narodowy Plan 

Rewitalizacji 2022 (Założenia) z 2014 r.  

Powszechność NPR znajdzie odzwierciedlenie w praktyce, że będzie on realizował zasadę 

terytorializacji. W podejściu tym chodzi o zdecydowane ukierunkowanie wsparcia w ramach 

poszczególnych polityk publicznych na obszary strategicznej interwencji w szczególności na 
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obszary zdegradowane. Podejście terytorialne oznacza koncentrację geograficzną wsparcia  

i dostosowanie go do lokalnych uwarunkowań i potrzeb.  

Filarem NPR będzie podejście do zespołu działań prowadzonych kompleksowo, wielowymiarowo, 

skoordynowanych i skoncentrowanych tematycznie i terytorialnie w celu osiągnięcia założonych 

przemian w obszarach kryzysowych.  

NPR promuje podejście kompleksowe (a w przypadku ubiegania się o środki publiczne wręcz go 

wymaga), zakładające skoncentrowane wysiłki na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysowego 

danego obszaru obejmującego interwencję w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzennej  

i środowiskowej.  

Niniejszy dokument jest pracą zbiorową, która łączy bogatą praktykę zawodową z wynikami 

prac badawczo – naukowymi w przywracaniu terenów zdegradowanych, zanieczyszczonych  

i unieszkodliwiania tzw. „bomb ekologicznych” w kraju.  

Odpowiada na zapotrzebowania i oczekiwania wyrażone w politykach krajowych  

i ogólnoeuropejskich na poziomie realizacji w praktyce procesów rekultywacji, remediacji  

i rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz przetwarzania odpadów wydobywczych.  

Kompleksowość, systemowość i instytucjonalność podejścia do obszarów problemowych 

proponowanych w niniejszym studium spełnia od wielu lat postulat UE, aby zaproponować na 

podstawie dowodów naukowych i najlepszych praktyk unijne normy definiowania terenów 

zdegradowanych i zdewastowanych oraz stopnia zagrożenia dla środowiska i zdrowia, jakie 

stanowią te tereny, a także algorytm metod i procedur postępowania prowadzonych działań 

rekultywacji, remediacji i likwidacji tzw. „bomb ekologicznych” na potrzeby poszczególnych 

terenów z uwzględnieniem ostatecznego przeznaczenia i wykorzystania tych terenów  

w ramach ich przywracania do użytku społeczno – gospodarczego.  

Wyniki zaprezentowanie w pracy zbiorowej winny stanowić swoisty Przewodnik / Kodeks 

postępowania dla wszystkich interesariuszy, którzy planują lub zamierzają podjąć realizację 

procesów rekultywacji, rewitalizacji i przywracania terenów problemowych do użytku społeczno – 

gospodarczego nie tylko w woj. śląskim, ale w kraju i za granicą.  

Autorzy strategii zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026 w ramach 

przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu Terytorialnego województwa śląskiego  

i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno – gospodarczego postawili cele do 

osiągnięcia: 

1. Identyfikację potencjału historycznego i aktualnego woj. śląskiego w zakresie struktury  

i rodzajów obszarów problemowych: zdegradowanych, zanieczyszczonych oraz pustek 

poeksploatacyjnych. 

2. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych, rekultywacja i rewitalizacja, dotychczasowa 

strategia i osiągnięcia Haldex S.A. 

3. Bariery rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych / projekt niezbędnych zmian  

w prawie krajowym – Ustawa o rewitalizacji. 

4. Wyznaczenie powierzchni terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz zajętych przez 

zwałowiska odpadów wydobywczych w powiatach woj. śląskiego – rola i potencjał 

interesariuszy. 

5. Modele rekultywacji i rewitalizacji w krajach UE / doświadczenia praktyczne i rozwiązania 

systemowe.  
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6. Propozycja Operatorskiego Modelu Zarządzania procesami rekultywacji i rewitalizacji  

w kraju i w woj. śląskim. Wariantowe rozwiązania Organizator – Operator Rewitalizacji: 

role, zadania, organizacja.  

7. Analiza kosztów i korzyści dla wybranych / pilotażowych projektów w Gliwicach i Rudzie 

Śląskiej. 

8. Wnioski i rekomendacje.  

Prezentowana strategia / studium wykonalności dedykowana jest władzom publicznym 

krajowym i regionalnym oraz wszystkim interesariuszom, a także mieszkańcom obszarów 

problemowych w woj. śląskim. Stanowi zaproszenie do partnerskiej współpracy, mającej na celu 

przywracanie terenów zdegradowanych, zanieczyszczonych i zdewastowanych do ponownego 

użytku społeczno – gospodarczego.  
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Rozdział 1.  Potencjał historyczny i aktualny rewitalizacji  

i zagospodarowania odpadów w województwie śląskim 

Wykazano potencjał historyczny i aktualny obszaru Górnego Śląska w aspekcie możliwości 

rewitalizacji zagospodarowania odpadów. Analizę prowadzono w oparciu o Regionalny System 

Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego (RSIP OPI-TPP), która stanowi bazę danych  

o terenach zdegradowanych i poprzemysłowych (baza jest ogólnodostępna pod adresem 

http://opitpp.orsip.pl/imap/). Na tej podstawie dokonano kategoryzacji terenów poprzemysłowych  

i zdegradowanych na obszarze Górnego Śląska wraz z oceną możliwości ich zagospodarowania  

w oparciu o obecnie stosowane technologię oraz perspektywiczne techniki innowacyjne 

wytwarzania produktów do rekultywacji terenów oraz techniki geoinżynieryjne.  

Przeprowadzono inwentaryzację pustek płytkiego wydobycia na terenie Województwa 

Śląskiego związanej z działalnością górniczą. Badania prowadzono w oparciu o Górnośląski 

System Informacji o Zagrożeniach Powierzchni na Terenach Zlikwidowanych Kopalń. 

Inwentaryzacja wykazała występowanie łącznie 685 wyrobisk (Bazy wstępne GIG i WUG) 

Poddano analizie obszar Górnego Śląska w aspekcie zawartości metali ciężkich, głównie 

zmian stężenia kadmu, ołowiu i cynku na terenach związanych z działalnością przemysłową ze 

szczególnym uwzględnieniem powierzchni skupionych wokół zabudowy mieszkalnej, pól 

uprawnych, ogródków działkowych oraz placów przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji. Źródło 

danych stanowiła praca badawcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Dokonano ilościowego wykazu gruntów i nieruchomości nie związanych z działalnością Spółek 

Skarbu Państwa. 

Zidentyfikowano potencjał naukowy ośrodków z terenu województwa śląskiego pod kątem 

występowania komórek wytypowanych do realizacji zadań związanych z rekultywacją, remediacją, 

zagospodarowaniem lub unieszkodliwianiem odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem 

potencjału badawczego oraz wdrożeń technologii związanych z rekultywacją, remediacją  

i zagospodarowaniem odpadów. Do analizy wybrano siedem jednostek naukowych i badawczo 

rozwojowych z terenu Województwa Śląskiego i Małopolskiego (Załącznik 1 – Tabela 10). 

Informacje pozyskano z kwerendy stron internetowych oraz danych literaturowych. 

Zaprezentowano potencjał badań oferowanych przez laboratoria akredytowane na obszarze 

aglomeracji Górnego Śląska. Zidentyfikowano 51 laboratoriów posiadających akredytację  

w dziedzinie badań chemicznych oraz 116 laboratoriów akredytowanych w dziedzinie badań 

fizycznych. 

Omówiono procedury certyfikacji terenów poprzemysłowych związanego z przywracaniem tych 

obszarów do użytku społeczno – gospodarczego. 

Przeprowadzono rozpoznanie obowiązującego systemu promującego gospodarkę odpadami 

(np. recykling odpadów) oraz systemu postępowania z terenami zdegradowanymi w skali ponad 

lokalnej. Na tej podstawie wykazano pozytywne skutki powołania Operatora Rewitalizacji. 

Wykazano kierunki działań innowacyjnych w obecnej i w następnej dekadzie z wykorzystaniem 

odpadów poprzez spełnienie przez obecnie stosowane technologie standardów (norm 

branżowych) oraz dobrych praktyk i BREF. 

Omówiono kierunki ewolucji technologii w gospodarce odpadowej o obiegu zamkniętym, jako 

innowacyjne procesy przemysłowe, które będą miały odzwierciedlenie w programach dotyczących 

finansowania badań naukowych i innowacji oraz w funduszach polityki spójności. (Fragment 

Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – 

http://opitpp.orsip.pl/imap/
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Społecznego i Komitetu Regionów: Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki  

o obiegu zamkniętym - (Załącznik 2.)    

Wykazano możliwość stosowania technik remediacji gruntów występujących na obszarze 

Górnego Śląska w oparciu o przeprowadzoną kategoryzację terenów poprzemysłowych. 

Analiza zebranych danych potwierdza możliwość wykorzystania obecnych  

i perspektywicznych technik i technologii do procesów przywracania wartości użytkowych terenom 

poprzemysłowym, a tym samym zwiększa możliwość rekultywacji szerszego spektrum terenów 

zdegradowanych działalnością przemysłową. Uzasadnia to podejmowanie inicjatyw w zakresie 

badań i uruchamiania nowych technologii w branży szeroko rozumianych technik 

geoinżynieryjnych oraz wytwarzania nowych materiałów dla tych celów. Nowe technologie i nowe 

materiały będą mogły być stosowane na zasadniczych typach terenów zdegradowanych 

występujących na terenie Województwa Śląskiego jakimi są tereny poprzemysłowe oraz 

wszelkiego typu tereny z nagromadzonymi odpadami (składowiska, osadniki itp.). Tereny 

zdegradowane, przywrócone do obiegu gospodarczego mogą stanowić wyjątkowo atrakcyjne 

obszary z punktu widzenia rozwijania inicjatyw gospodarczych. Dogodne usytuowanie często  

w centralnych rejonach aglomeracji oraz wyjątkowo korzystne skomunikowanie stanowić będą  

(w przypadku wykonania rekultywacji tych terenów) o ich wartości materialnej. Usytuowanie tych 

terenów powinno determinować sposób ich zagospodarowania przez Operatora Rewitalizacji  

w większości przypadków na cele gospodarcze, o ile zapisy w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego nie stanowią inaczej. 

Tereny zanieczyszczone metalami ciężkimi będą wymagały stosowania technik  

i technologii polegających głównie na immobilizacji zanieczyszczeń w gruntach lub na zastąpieniu 

skażonej warstwy gruntu materiałem nie zawierającym ponad normatywnej zawartości 

zanieczyszczeń. Ze względu na brak informacji o powierzchni i objętości skażonych metalami 

ciężkimi gruntów, nie jest możliwe precyzyjne zidentyfikowanie skali ewentualnych działań 

związanych z przywracaniem tych terenów do obiegu gospodarczego. 

 Potencjał działań związanych z likwidacją pustek poeksploatacyjnych uwidacznia się  

w aspektach związanych z możliwością nadania terenom nowych walorów umożliwiających 

szerokie spektrum ich zagospodarowania, likwidacji zagrożeń dla ludzi i infrastruktury związanych 

z występowaniem pustek oraz możliwości wykorzystania do likwidacji pustek powszechnie 

dostępnych materiałów odpadowych i produktów na bazie takich materiałów. Ze względu na brak 

informacji odnośnie całkowitej objętości pustek poeksploatacyjnych występujących na obszarze 

Górnego Śląska, proces ich likwidacji będzie wymagał każdorazowo indywidualnego podejścia. 

Jedynie w oparciu o przeprowadzone prace terenowe, w rejonie występowania pustki płytkiego 

wydobycia, będzie możliwa identyfikacja objętości powstałej pustki, co bezpośrednio przekłada się 

na ilość materiału niezbędnego do jej likwidacji. Przykładowo metodami iniekcji otworowej  

z wykorzystaniem kompozytów wytwarzanych na bazie ubocznych produktów spalania (UPS), 

przetworzonych UPS oraz drobnoziarnistych odpadów wydobywczych.  

Z uwagi na kilkudziesięcioletni horyzont czasowy funkcjonowania przemysłu węglowego  

w Województwie Śląskim, należy stwierdzić, że technologie i techniki przetwarzania odpadów 

wydobywczych z tej gałęzi przemysłu będą stosowane w kolejnych latach, ponieważ będzie 

zapewniony dostęp do taniego materiału, jakim są odpady wydobywcze na przykład jako surowiec 

materiału do likwidacji pustek po płytkiej eksploatacji górniczej. Obostrzenia prawne mogą 

natomiast pojawić się po stronie norm określających wymagane parametry produktów. Stąd 

zachodzi potrzeba rozwijania nowych produktów spełniających szersze wymagania potencjalnych 

nabywców. Z pewnością wzrastać będzie ilość produktów dla których koniecznością będzie 

uzyskanie certyfikatów potwierdzających spełnienie określonych norm branżowych. Kolejne 

obostrzenia mogą wynikać z wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) rozumianej jako 
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najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej 

działalności. Mechanizm ten jest wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkości 

emisyjnych, ograniczanie emisji lub likwidację emisji. Mechanizm ten jest i będzie funkcjonował na 

etapie wydawania pozwolenia zintegrowanego dla danej instalacji. Podstawowe wymagania 

wynikające z BAT to dopuszczalne wielkości emisji oraz standardy emisyjne, wymagania 

dotyczące materiałochłonności i energochłonności. 

Zasadniczym kierunkiem ewolucji stosowanych technologii będzie symbioza przemysłowa, 

która będzie polegała na tym, że uboczne produkty z jednej gałęzi przemysłu będą stanowiły 

surowiec dla innego sektora przemysłu, co wpisuje się w ogólne zasady funkcjonowania 

gospodarki o obiegu zamkniętym powołanej do życia dyrektywą Komisji Europejskiej w dniu  

2 grudnia 2015. Tego typu rozwiązania będą postrzegane przez Komisję Europejską jako 

innowacyjne procesy przemysłowe, które zostaną odzwierciedlone w programach dotyczących 

finansowania badań naukowych i innowacji oraz w funduszach polityki spójności.   

 Zróżnicowanie, zmienność własności terenów zdegradowanych a zwłaszcza bardzo duża 

ilość gruntów i nieruchomości niezwiązanych z działalnością Spółek Skarbu Państwa na obszarze 

Województwa Śląskiego będzie powodować utrudnienia w podejmowaniu decyzji o rekultywacji, 

pozyskiwania funduszy na ten cel oraz prowadzenia jednolitej i spójnej polityki w zakresie 

przywracania terenów do obiegu gospodarczego. Ponadto przeważająca ilość terenów 

zdegradowanych może wymagać podjęcia działań zmierzających do ich oczyszczenia technikami 

remediacji prowadzonymi w warunkach in-situ, ze względu na dużą powierzchnię obszaru objętego 

degradacją. Dodatkowo spektrum rodzaju substancji zanieczyszczającej określony teren, 

począwszy od skażenia metalami ciężkimi, poprzez substancje ropopochodne, aż do silnie 

toksycznych substancji chemicznych wymagać będzie rozpatrzenia kilku metod remediacji. 

1.1. Wnioski  

W oparciu o wyniki przeprowadzonych analiz w pracy sformułowano następujące wnioski: 

 istnieje możliwość wykorzystania obecnych i perspektywicznych technik i technologii do 

procesów przywracania wartości użytkowych terenom poprzemysłowym,  

 tereny zdegradowane przywrócone do obiegu gospodarczego mogą stanowić wyjątkowo 

atrakcyjne obszary z punktu widzenia rozwijania inicjatyw gospodarczych ze względu na 

usytuowanie w centralnych rejonach aglomeracji oraz wyjątkowo korzystne 

skomunikowanie terenów poprzemysłowych stanowi o ich wartości materialnej, 

 usytuowanie terenów poprzemysłowych powinno determinować sposób ich 

zagospodarowania przez powołanego Operatora Rewitalizacji na cele gospodarcze, 

 tereny skażone metalami ciężkimi będą wymagały oczyszczenia w oparciu obecnie 

stosowane technik i technologii remediacji gruntów, 

 brak informacji o powierzchni i objętości skażenia metalami ciężkimi terenów 

poprzemysłowych wyklucza na obecną chwilę identyfikację skali ewentualnych działań 

związanych z ich utylizacją i procesem przywracaniem do obiegu gospodarczego, 

 proces likwidacji pustek po płytkiej eksploatacji górniczej będzie wymagał każdorazowo 

indywidualnego podejścia w oparciu o przeprowadzone prace terenowe,  

 zachodzi potrzeba wprowadzania nowych produktów spełniających szersze wymagania 

potencjalnych nabywców, 

 wzrastać będzie konieczność uzyskiwania certyfikatów potwierdzających spełnienie 

określonych norm branżowych, 

 niezbędna będzie certyfikacja terenów po przeprowadzonych procesach rekultywacji  

i rewitalizacji, 

 na etapie wydawania pozwolenia zintegrowanego dla danej instalacji mogą występować 

obostrzenia związane z wdrażaniem najlepszych dostępnych technik (BAT), 
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 kierunkiem ewolucji stosowanych technologii będzie symbioza przemysłowa,  

 mogą występować utrudnienia w podejmowaniu decyzji o rekultywacji czy pozyskiwania 

funduszy w zakresie przywracania terenów poprzemysłowych do obiegu gospodarczego ze 

względu na zróżnicowaną strukturę własności gruntów i nieruchomości niezwiązanych  

z działalnością Spółek Skarbu Państwa na obszarze Województwa Śląskiego, 

 ze względu na dużą powierzchnię obszaru objętego degradacją znaczna ilość terenów 

zdegradowanych może wymagać podjęcia działań związanych z oczyszczeniem 

technikami remediacji prowadzonymi w warunkach in-situ.  
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Rozdział 2. Analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem możliwości 

zwiększenia potencjału zagospodarowania odpadów: Potencjał 

przeróbczy i organizacyjny dla rekultywacji, remediacji i 

unieszkodliwiania odpadów nieobojętnych i niebezpiecznych w 

województwie śląskim. 

2.1. Kierunki i sposoby zagospodarowania odpadów i rekultywacji, remediacji 

w latach 1990 i obecnie. 

2.1.1. Wstęp 

W przeszłości industrializacja i urbanizacja kraju odbywała się w zasadzie bez istotnego 

respektowania zasad ochrony środowiska. Wydatki inwestycyjne na środowisko były na poziomie 

0,3-0,5 %, natomiast straty z tego tytułu jakie ponosiło środowisko kształtowały się na poziomie  

5-10 % ówczesnego PKB. Ponieważ nie było systemowych rozwiązań prawnych, gospodarka 

odbywała się w oparciu o decyzje i plany roczne opracowywane w Ministerstwie Górnictwa.  

W swojej większości do lat 60-tych zagospodarowanie sprowadzało się do gromadzenia odpadów 

na zwałowiskach przykopalnianych i centralnych w wyznaczonych miejscach, a było ich rocznie  

ok 60 mln t. 

Materiał odpadowy w postaci nie przetworzonej skały płonnej lokowany był na hałdach i nie 

podlegał obowiązkowi badań co do składu chemicznego czy składu petrograficznego. Należy tutaj 

zaznaczyć jeszcze dwa zjawiska, że takie składowanie bez badań spowodowało częste 

samozapłony hałd lub terenów zrekultywowanych, przykładowo na 136 zbadanych hałd pod 

względem termicznym tylko 4 nie wykazywały aktywności termicznej. 

Pewną jakościową zmianą  było powołanie do życia Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych 

Przemysłu Węglowego, jak i Spółki Haldex S.A., czy w dalszej kolejności Przedsiębiorstwa Robót 

Inżynieryjnych Przemysłu  Węglowego. 

 

Powołanie tych przedsiębiorstw pozwoliło częściowo: 

• zapobiegać zapożarowaniu hałd poprzez odzysk węgla 

• zlikwidować część hałd i zapobiegać przyrostowi hałd 

• zastosować przygotowaną podsadzkę hydrauliczną (mieszanina kamienia i piasku) do 

lokowania w wyrobiskach 

• znaleźć zastosowanie w robotach inżynieryjnych 

• wykorzystywać zgranulowany łupek w przemyśle cementowym ceramicznym czy przy 

produkcji kruszyw lekkich w fabrykach domów.  

 

Działania te miały charakter sterowany, gdzie rolę operatora zarządzającego pełniło  Ministerstwo, 

a miały nadany kierunek przemysłowego wykorzystania odpadów wydobywczych lub kierunek 

składowania i nie zakładały systemowej celowej rekultywacji terenów po górniczych.  
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2.1.2. Sytuacja w zakresie odpadów wydobywczych po 1989 roku. 

Sytuacja ta sprawiła, że rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych stanowi obecnie 

najistotniejszy problem środowiskowy i społeczny, a także gospodarczy. 

Koniunktura i warunki ekonomiczne działania kopalń w latach 90-tych nie sprzyjały 

przeprowadzaniu rekultywacji celowej terenów zdegradowanych i składowisk odpadów 

wydobywczych.  

Cały przemysł wydobywczy poddany był restrukturyzacji, a władza lokalna przeżywała nowy okres 

przygotowania do organizacji nowych form gospodarki lokalnej – samorządności. 

 

Dlatego też okres ten jest okresem gdzie najczęściej stosowano najprostsze scenariusze 

zagospodarowania  odpadów  takie jak: 

 pozostawienie ich bez rekultywacji, jako obiekty przyrodnicze (poprzez tzw. sukcesję 

naturalną) 

 rozbiórka zwałów, składowisk i odzysk produktów (węgiel, kruszywo przepalone) 

 przebudowa składowisk w kierunku leśno-parkowym - ogólnie zielonym. 

 

Przy jednoczesnym odstąpieniu od stosowania podsadzki hydraulicznej, co okresowo pogłębiło 

problem odpadów. 

 

Jednak te dwa ostatnie scenariusze były stosowane w znikomej mierze i nie były głównymi 

kierunkami zagospodarowywania poprzemysłowych terenów zdegradowanych i składowisk. 

 

W efekcie w obszarze naszego województwa: 

 powstało 150 hałd odpadów o powierzchni 1,62 tys. ha 

 powstało 600 mln ton nagromadzonych odpadów po wydobywczych i po hutniczych 

 rocznie powstaje 25 mln t odpadów wydobywczych na Śląsku 

 21,5 tys. ha lasów państwowych na Śląsku uległo deformacji terenu, osuszeniu terenu  

i zawodnieniu  

 tereny zdegradowane i zdewastowane to ogółem: 4,9 tys. ha w tym: zdegradowane 1,2 tys. 

ha i zdewastowane 3,7 tys. ha 

 powstały tereny zanieczyszczone metalami ciężkimi (Cd, Pb i Zn)  

 połowa powierzchni woj.  śląskiego wskazuje, że koncentracja kadmu, ołowiu i cynku 

przekroczyła maksymalne wartości dopuszczalne (dokonano 76 prób), stanowiąc 

zagrożenie życia i zdrowia dla 2 mln mieszkańców.        

 

Załącznik 3 przedstawia krótką charakterystykę przykładowych „bomb ekologicznych”. 

 

2.1.3. Zagospodarowanie odpadów wydobywczych po roku 2000 

Zmiana stosunku prawnego i obywatelskiego  do środowiska po roku 1989,  

a szczególnie po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej, dawała i daje duże szanse naprawy 

tej historycznej sytuacji, jednakże obecnie funkcjonuje wiele barier, które uniemożliwiają bądź 

utrudniają skuteczne i szybie procesy przywracania tych terenów do użytku społeczno – 

gospodarczego. 

Zmiana rozwiązań prawnych  miała zapewnić kompleksowe rozwiązania problemu 

zagospodarowania odpadów, jak i rewitalizacji terenów zdegradowanych jako zbiór zasad: zasada 

zrównoważonego rozwoju, zasada przezorności, zasada uspołecznionej polityki ekologicznej, 
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zasada „zanieczyszczający płaci”, zasada prewencji, zasada subsydiarności, zasada stosowania 

najlepszych dostępnych technik, zasada zamykania obiegów w gospodarce. 

W Polsce wprowadzenie ustawy o odpadach wydobywczych w roku 2008 było przeniesieniem 

Dyrektywy 2006/21/WE, wydanej przez Parlament Europejski i Radę. 

 

Ustawa wprowadza odrębne metody postępowania z odpadami wydobywczymi  

w odróżnieniu od reszty odpadów, ujętych w Rozporządzeniu katalogu odpadów [3]. 

Analizując regulacje prawne dotyczące odpadów wydobywczych należy uwzględnić fakt, że mimo 

wydania odrębnych uregulowań prawnych dla tej branży, w kwestiach nie uregulowanych zapisami 

ustawy o odpadach wydobywczych podstawowym i obowiązującym dokumentem jest ustawa  

o odpadach. Na początku 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o odpadach, wprowadzająca 

zmiany w systemie gospodarki odpadami, w tym także w obszarach istotnych dla sektora 

budownictwa oraz górnictwa.  

 

Interesująca z punktu widzenia przemysłu oraz górnictwa jest także możliwość utraty statusu 

odpadu. Następuje ona, jeżeli na skutek poddania odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi: 

• przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów, 

• istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji, lub popyt na nie, 

• dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do 

konkretnych celów, oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających 

zastosowanie do produktu. 

 

Nowa sytuacja prawna powinna ukierunkować działania z  zakresu gospodarki odpadami 

wydobywczymi podobnie jak z odpadami komunalnymi do dążenia w kierunku pełnego recyklingu, 

doprowadzenia do utraty statusu odpadów oraz atestacji produktów. 

 

Świadomość, że zagospodarowanie odpadów wydobywczych przy odpowiednich warunkach 

technologicznych  i ekonomicznych może być szansą rozwoju branży ekologicznej jak i źródłem 

obniżki kosztów zagospodarowania odpadów wydobywczych tak bezpośrednich jak i społecznych. 

 

W konsekwencji ukierunkowania działań zapisane w ustawie o odpadach to: 

1. Przeprowadzenie badań przed gospodarczym wykorzystaniem w zakresie: 

 składu chemicznego, w tym zawartości węgla i siarczków 

 składu petrograficznego odpadów, możliwych parametrów geotechnicznych. 

2. Wykazanie się z zastosowania możliwych technik i technologii recyklingu 

 

Pomimo zidentyfikowania wielu możliwych technologii w tym zakresie  od budownictwa ziemnego, 

hydrotechnicznego, poprzez podsadzanie wyrobisk  do produkcji kruszyw, bio – spoiw i elementów 

budownictwa (Opracowanie – „Gospodarka Surowcami Odpadowymi z Węgla Kamiennego” – 

IMBiGS, wykazuje około 31 technologii)1, nie nastąpiła istotna zmiana jakościowa w tym zakresie. 

 

Jakkolwiek zmiany prawne i postęp technologiczny stworzyły po roku 2000 duże możliwości 

realnego działania w zakresie wykorzystania odpadów wydobywczych, w praktyce niewiele się 

zmieniło gdyż nie zmieniły się przepisy w zakresie praktycznego rozliczenia zadań ustawowych 

nakreślonych w ustawie o odpadach i odpadach wydobywczych. 

Zestawienia tabelaryczne kierunków zagospodarowania odpadów wydobywczych w latach 

2010÷2015 w woj. śląskim (dane uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego) 

przedstawiono w tabelach zawartych w Załączniku 4: 

                                                           
1
 Red. S. Góralczyk; Gospodarka surowcami odpadowymi z węgla kamiennego; Instytut Mechanizacji 

Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Warszawa 2011. 
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 Tabela nr 11 – odpady zagospodarowane poprzez recykling na instalacjach, 

 Tabela nr 12 – odzysk poza instalacją odpadów, 

 Tabela nr 13 – unieszkodliwianie w instalacjach odpadów. 

 

Jak wynika z przedstawionych zestawień tabelarycznych odpady z przemysłu wydobywczego 

kształtują się na poziomie od 30 do 32 mln ton rocznie. 

 

Zestawienie statystyczne pokazuje że około 30% poddanych jest przerobowi na instalacjach  

(10 mln t). Analizując te dane należy stwierdzić, że z tej masy tylko około 6 mln ton  jest 

przerabiana na profesjonalnych instalacjach (Haldex, CTL-Haldex, Zower) pozwalając otrzymać  

w pełni certyfikowany produkt z recyklingu w tym tylko Haldex S.A. posiada pełną certyfikacje, 

oznaczenie CE i zakładową kontrole produkcji. Pozostałe ilości tj. 4 mln ton z puli 10 mln ton to 

głownie mieszanki popiołowo-kamienne wykorzystywane przez firmy inżynieryjne. Pozostałe 70% 

to ilości lokowane na obiektach unieszkodliwiania odpadów (CSOG Knurów) bądź lokowane na 

tzw. instalacjach, które zgodnie z nomenklaturą przyjętą w rozporządzeniach U.E. są po prostu 

hałdami formowanymi na podstawie prawa budowlanego lub rekultywacją tzw. techniczną na 

obszarach po eksploatacji na zakładzie lub terenie po wydobyciu piasków (Maczki-Bór) lub inne 

mniejsze piaskownie i żwirownie.    

 

Na chwilę obecną prawie nikt nie bada surowca używanego do tych dwu ostatnich technologii, co 

powoduje że te tereny zniwelowane i budowle nadają się tylko do zastosowania na obszary zielone 

o ile nie nastąpi samozapłon  na wskutek dużej zawartości węgla i mułów w lokowanym odpadzie. 

 

Dopiero od początku lat 2000 zaczęto realizować projekty mające na celu zrewitalizowanie 

niektórych poprzemysłowych terenów zdegradowanych. Większość tych projektów to jednak nie są 

projekty inwestycyjne o charakterze przemysłowym, ale raczej kulturalno- handlowym. Niektóre  

z takich inwestycji przedstawiono poniżej. 

Przykłady rewitalizacji poprzemysłowych terenów zdegradowanych i składowisk odpadów: 

1. Teren byłej KWK Kleofas - teren zrekultywowano, oczyszczono i przygotowano pod 

zabudowę. Wybudowano na nim Centrum Handlowe Silesia City Center (pow. budynków 

100.000 m2 ).  

2. Teren byłego zwałowiska -  teren zrekultywowano, oczyszczono i przygotowano pod 

zabudowę. Wybudowano na nim Centrum Handlowe Plejada w Sosnowcu (pow. budynków 

40.000 m2 ) 

3. Teren po osadnikach mułowych KWK Szombierki -  teren zrekultywowano, oczyszczono  

i przygotowano pod zabudowę. Na tym terenie powstało pole golfowe.  

4. Teren po KWK Szombierki -  teren zrekultywowano, oczyszczono i przygotowano pod 

zabudowę, powstaje na nim osiedle domów jednorodzinnych  

5. Teren po KWK Szombierki -  teren zrekultywowano, oczyszczono i przygotowano pod 

zabudowę, wybudowano na nim sklep Kaufland  

6. Teren po KWK Katowice (powierzchnia ~ 2,5 ha) -  teren zrekultywowano, oczyszczono  

i przygotowano pod zabudowę, powstały na  nim: Muzeum Śląskie i Międzynarodowe 

Centrum Kongresowe w Katowicach 

7. Stara cechownia KWK Rozbark  – budynek wyremontowano i zaadoptowano do nowej 

funkcji, teren przyległy zrekultywowano, oczyszczono i przygotowano do budowy parkingów 

i częściowego zazielenienia. W budynku funkcjonuje Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. 

8. Tereny zdegradowane działalnością Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały” (pow. 4,6 

ha) - tereny zrekultywowano, oczyszczono, uzbrojono i przygotowano pod zabudowę, 
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powstał na nich Bytomski Park Przemysłowy obejmujący hale produkcyjno-magazynowe, 

budynek zaplecza administracyjnego, drogi wewnętrzne, place utwardzone, parkingi, itp. 

9. Teren wyrobiska po kamieniołomie dolomitu – teren przystosowano do pełnienia funkcji 

rekreacyjnej i utworzono na nim Dolomity Sportową Dolinę, która oferuje 2 trasy 

narciarskie, Dino Park, kino, ogród zimowy, centrum tenisowe.  

10. Teren po KWK Gliwice  (pow. 15,86 ha) – teren zrekultywowano, oczyszczono, uzbrojono; 

odnowiono i wyremontowano budynek maszynowni, w którym mieści się obecnie Inkubator 

Przedsiębiorczości, odnowiono i wyremontowano budynek dawnej cechowni w którym 

mieści się obecnie Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości. 

Pomimo powyższych działań większość terenów poprzemysłowych i składowisk odpadów 

wydobywczych nie jest do dziś rekultywowana i zagospodarowywana. Składowiska są zalesiane 

sztucznie, a w większości naturalnie (przez samosiejki) i stają się nieużytkami. W niektórych 

przypadkach niewłaściwego składowania odpadów wydobywczych dochodzi do samozapłonu hałd 

(np. Chropaczów, Stary Brynów, Rydułtowy, Ruda Śląska). 

Odpady wydobywcze w większości nie są odwęglane (np. składowisko CSOG) i składowiska są 

zapełniane bez konkretnego, długofalowego planu ich rekultywacji i przywrócenia funkcji 

użytkowych.  

 

Podsumowując, można stwierdzić, że pomimo zmian prawnych i postępu technologicznego dalej 

realizują się dotychczasowe scenariusze lokowania odpadów do niwelacji terenów w kierunku 

zielonym, realizacji „ budowli ziemnych” i składowania na Centralnym Składowisku Odpadów 

Górniczych w Knurowie, bądź lokowania w piaskowniach, np. największym wyrobisku 

zlokalizowanym w Sosnowcu CTL-Maczki Bór.  

Działalności oparte o recykling zgodnie z metodologią  zapisaną w ustawie o odpadach 

wydobywczych tj.:  w pierwszej kolejności zapobieganie powstawaniu, w drugiej odzysk oparty  

o instalacje oraz badania geofizyczne, geotechniczne i geochemiczne, a następnie kierunkowe 

zastosowanie, a w ostateczności z braku innych możliwości unieszkodliwianie przez składowanie 

na odpowiednio wyznaczonym składowisku, są realizowane w niewielkim zakresie głównie  

z powodu braku systematycznych rozwiązań oraz braku wytycznych określających normy 

techniczno – ekonomiczne, uzasadniające składowanie, a nie recykling.  
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Rysunek 1. Zasady postępowania z odpadami wydobywczymi. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

Aby można było wykorzystywać odpady wydobywcze przemysłowo i gospodarczo w sposób 

planowy należy je poddać badaniom w zakresie  właściwości geotechnicznych i geochemicznych. 

Zgodnie z obowiązującymi normami lub wymaganiami branżowymi np. PN – EN 13242 Kruszywa 

do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych  

i budownictwie drogowym. Schemat postępowania gospodarczego wykorzystania przedstawia 

załącznik 21 

 

 

2.2.Odpady węglowe - muły węglowe i flotokoncentraty. 

 

Mechanizacja urabiania węgla surowego oraz jego transport na powierzchnię do Zakładu 

Wzbogacania powoduje, że znaczna jego część ulega degradacji do ziaren o wymiarach 

mniejszych od 0,5 mm, co stanowi muł węglowy.  

Muł węglowy zanieczyszczony jest składnikami popiołotwórczymi i musi być wzbogacany. 

Podstawowym procesem wzbogacania jest flotacja, a jego celem jest rozdział części palnych od 

płonnych, natomiast miarą jest uzysk substancji palnej w flotokoncentracie i ziarnach 0,5 ÷ 0 mm. 

Sektor wytwarzania energii elektrycznej stawia wymagania ustabilizowanych parametrów 

jakościowych miałów energetycznych. Kopalnie węgla kamiennego zostały zmuszone do 

rozszerzenie zakresu wzbogacania węgla surowego (urobku). Przeróbkę mechaniczną oparto  

o technologie wzbogacania z wykorzystaniem płuczek piaskowych, a następnie płuczek z cieczą 

magnetytową. Wynikiem tego nastąpił wzrost wytworzenia mułów i flotokoncentratów węglowych, 

które zostały zdeponowane w obiektach ziemnych tzw. osadnikach mułowych. 

Przeprowadzony proces identyfikacji mułów węglowych pozwolił na zinwentaryzowanie  

59 obiektów, na których zdeponowano ok 12 mln Mg mułów węglowych.  Jednocześnie z bieżącej 

produkcji rocznej pozostaje 5 – 6 mln ton mułów. 

UNIESZKODLIWIANIE 

ODZYSK 

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 

ODPADY WYDOBYWCZE 
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Dla każdego obiektu dokonano analizy jakościowej zdeponowanych mułów węglowych pobierając 

próbki z określonego miejsca i głębokości osadnika mułowego z podziałem na klasy ziarnowe.  

Tabela 1. Przykładowe wyniki badań granulometrycznych mułów zdeponowanych  
w wybranym osadniku. 

 
Źródło: Skarżyńska K.M.: „Odpady powęglowe i ich zastosowanie w inżynierii lądowej i wodnej”; Akademia 

Rolnicza, Kraków. 

 

Zgromadzone informacje odnośnie depozytów mułów węglowych (ilościowo – jakościowe) posłużą 

do wytypowania obiektów, dla których istnieją i zostaną zastosowane technologie wzbogacania. 

Gospodarcze wykorzystanie opracowanych technologii w instalacjach przemysłowych 

przyszłościowo powstałych  do eksploatacji depozytów mułowych, przyczyni się do wzrostu podaży 

surowców energetycznych. W ten sposób znajdujące się w środowisku depozyty mułów 

węglowych zostaną uwzględnione w bilansie paliwowym kraju. Postuluje się aby w Ustawie  

o odpadach wydobywczych muły i flotokoncentraty zgromadzone w osadnikach mułowych nie 

wykorzystywane technologicznie w okresie roku, powinny zostać uznane za materiał o kodzie 

odpadowym nie podlegającemu obrotowi.  

 

2.3.Dotychczasowa strategia i osiągnięcia Haldex S.A. 

 

Spółka Haldex S.A. w swej 57-letniej historii zajmuje się przerobem odpadów wydobywczych 

pochodzących z kopalń węgla kamiennego. Od początku swej działalności Spółka jest podażowo  

i popytowo związana z przemysłem wydobywczym węgla kamiennego. Doświadczenie, jakie w tym 

zakresie posiada Spółka z pewnością ma decydujący wpływ na rolę, jaką odgrywa i będzie 

odgrywać Spółka na rynku w zagospodarowaniu odpadów pochodzących z kopalń. W  ciągu pół 

wieku Spółka przerobiła blisko 170 mln ton odpadów wydobywczych, odzyskała i wytworzyła 

następujące ilości produktów: 

 węgiel - ponad 20 mln ton, 

 kamień łamany dla przemysłu ceramicznego - 7,4 mln ton, 

 kamień łamany dla przemysłu cementowego - 9,4 mln ton, 
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 kamień łamany do robót inżynieryjnych i drogowych - 10,4 mln ton, 

 kamień łamany do podsadzki - 74,5 mln ton, 

 kruszywo do celów hydro- technicznych  - 0,8 mln ton 

 kruszywo do rekultywacji technicznej i biologicznej - 42,1 mln ton 

 kruszywo lekkie dla budownictwa - 5,4 mln ton 

Spółka od początku była ukierunkowana na recykling i przerób odpadów na instalacjach w celu 

wytworzenia produktów o cechach użytkowych popartych certyfikatem i badaniami. Działania 

spółki w zakresie kompleksowej obsługi gospodarki odpadami wydobywczymi kopalń oraz 

zwałowisk odpadów i osadników, charakteryzują się tym że w przeciwieństwie do kilku innych 

podmiotów działających na rynku nie jest nastawiona na odzysk jednego produktu jak np.: węgiel, 

czy kruszywo przepalone, ale kompleksowo zagospodarowuje wszystkie produkty poddane 

recyklingowi, a także wprowadza na rynek produkty nowe uzyskane z odzysku odpadów. 

Realizowana dotychczas strategia spółki sprowadzała się do: 

 Produktowego wykorzystania odpadów wydobywczych 

 Wzrostu ilości odpadów wydobywczych pochodzących z kopalń, poddawanych odzyskowi 

w instalacjach spółki Haldex S.A. 

 Maksymalnego wykorzystania istniejących oraz budowy nowych instalacji do odzysku 

odpadów wydobywczych z kopalń 

 Budowy i uruchomienia w nowej technologii zakładu w Panewnikach do odzysku odpadów 

wydobywczych pozyskanych ze zlokalizowanej tam hałdy grożącej samozapłonem 

 Uruchomienia w kopalniach węzłów do granulacji mułów węglowych. 

 

Misją i głównym zadaniem Operatora Rewitalizacji jest odzysk wartościowych surowców  

z odpadów pochodzących z bieżącego wydobycia z kopalń oraz hałd, a następnie 

przetwarzanie ich na instalacjach w cenne certyfikowane produkty  

i przygotowanie ich do ponownego użytku oraz przywrócenie gruntom zdegradowanym lub 

zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych, umożliwiających ich społeczno –

gospodarcze wykorzystanie. 

 

Założone w strategii podejście do szeroko pojętego produktowego wykorzystania odpadów 

wydobywczych sprawdziło się w praktyce gospodarczej. Wytworzone w ten sposób produkty takie 

jak: 

 Miały energetyczne 

 Kruszywa o normie PN-EN 13242+A1:2010 – kruszywa do niezwiązanych i związanych 

hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 Kruszywa o normie PN-EN 13383-1:2003/AC:2004 –część 1: wymagania - kamień do robót 

hydrotechnicznych 

 Kruszywa Haldex S.A. posiada aprobatę techniczną IBDiM NR AT/2014-02-3039 – 

Kruszywa naturalne z łupka powęglowego do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów do dróg , z wykorzystanie popiołów i żużlo -popiołów 

 Biocarbohumus –  gleby  gleba antropogeniczna do rekultywacji biologicznej 

 Granulaty mułowe, wzbogacanie mułów.  

 

Wszystkie powyższe produkty z powodzeniem znalazły wielokierunkowe zastosowanie  

w budownictwie drogowym, inżynieryjnym i hydrotechnicznym oraz pracach rekultywacyjnych. 

Przykłady zrealizowanych Inwestycji z zastosowaniem produktów Haldex, prezentuje Załącznik 6. 

 

 

 



Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego  
Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno - gospodarczego 

 

Strona 20  

Zestawienie rocznych przerobowych zdolności produkcyjnych Haldex S.A. odpadów 

wydobywczych w woj. Śląskim w 2016 r. zawiera Załącznik 5 (Tabela 14-16). 

Tabela 2. Tabela zbiorcza rocznych mocy przerobowych Haldex S.A. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Jak widać z powyższego zestawienia obecnie zainstalowane moce dają możliwość przerobu 

ponad 11,0 mln ton odpadów wydobywczych co stanowi ok. 50% wytwarzanych odpadów 

wydobywczych rocznie w woj. Śląskim, poza odpadami trafiającymi na przygotowane do ich 

odbioru tereny CSOG Knurów i CTL Maczki Bór. 
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2.4.Działania innowacyjne w zakresie nowych technologii i produktów z 

przetworzenia odpadów wydobywczych 

 

Haldex S.A. wraz z Głównym Instytutem Górnictwa podjął działania innowacyjne w zakresie 

tak nowych technologii jaki i nowych produktów możliwych do uzyskania na bazie 

odpadów. Aktualne prace dotyczą: 

1. Węzeł suchego wzbogacania odpadów skały płonnej i węgla. 

Technologia przeznaczona jest do przeróbki węgli metodą suchą pneumatyczno-próżniową 

celem wydzielenia z odpadów koncentratu nadającego się do wykorzystania jako paliwo twarde.  

 

Mocne strony systemu: 

• Wysoka efektywność wzbogacenia 

• Minimalna ilość personelu obsługującego 

• Mobilność systemu 

• Niskie koszty własne procesu przeróbki 

• System nie potrzebuje budynków i wyposażenia; 

• Brak konieczności instalacji wody w cyklu technologicznym; 

• Brak fundamentów; 

• Niskie zużycie energii elektrycznej; 

• Bezpieczeństwo ekologiczne; 

• Instalacja nie posiada odpowiedników i prototypów 

 

2. Mieszanka kruszywowa ulepszona: 

Przedmiotem wynalazku jest mieszanka kruszywowa ulepszona. Mieszanka zawiera 

przekruszony i odwęglony łupek przywęglowy o granulacji od 0,0mm do 31,5mm w ilości 

 od 75,0% do 80,0% wagowych, nieaktywną mieszaninę popiołowo-żużlową, o granulacji  

od <0,075mm do 0,5mm w ilości od 5,0% do 15,0% wagowych, zawierającą przynajmniej jeden 

produkt z grupy obejmującej: produkty pochodzące ze spalania węgla kamiennego w kotłach 

pyłowych i/lub rusztowych i/lub popioły lotne z kotłów fluidalnych, cement o wytrzymałości na 

ściskanie min. 32,5MPa w ilości od 5,0% do 15,0%, produkty mineralnej karbonatyzacji 

ubocznych produktów spalania z kotłów fluidalnych i/lub/pyłowych i/lub rusztowych, 

powstających w procesie chemicznej reakcji tych produktów z ditlenkiem węgla w ilości  

od 0,01% do 50,0% wagowych, w stosunku do ilości cementu o wytrzymałości na ściskanie min. 

32,5MPa oraz wodę w ilości od 5,0% do 10,0% wagowych w stosunku do suchej masy 

mieszanki kruszywowej ulepszonej. 

 

3. Produkcje kruszyw z popiołów poprzez proces karbonatyzacji -  sposób przetwarzania 

dennych popiołów fluidalnych: 

 Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania dennych popiołów fluidalnych. Denne 

popioły fluidalne w złożu fluidalnym poddaje się działaniu strumienia powietrza, którego 

wilgotność jest od 1 – 5 % wyższa od wilgotności powietrza otoczenia, w ilości 5-10 części 

objętościowych na 1 część objętościową popiołu. 
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4. Podłoże do rekultywacji biologicznej  

 Przedmiotem wynalazku jest podłoże do rekultywacji biologicznej terenów zdegradowanych.  

Podłoże zawiera 80 % wagowych materiału otrzymanego w procesie odzysku węgla z odpadów 

wydobywczych o granulacji 0-1,0 mm. Zawiera od 5 do 20 % objętościowych urodzajnej ziemi 

ogrodowej stanowiącej mieszaninę torfu wysokiego i niskiego oraz  od 1 do 15 % wagowych 

popiołów dennych przetworzonych - przedmuchanych a następnie poddanych karbonatyzacji,  

w których zawartość wolnego tlenku wapnia CaO wynosi poniżej 1 % wagowego. 

Przedmiotem wynalazku jest podłoże do rekultywacji biologicznej terenów zdegradowanych. 

Podłoże zawiera od 70 do 90 % wagowych substytutu gleby do rekultywacji biologicznej 

terenów poprzemysłowych. Zawiera od 10% do 15% wagowych popiołów lotnych, będących 

efektem ubocznym procesów spalania węgla kamiennego, oraz od 10 do 30 %  wagowych 

popiołów dennych poddanych częściowej karbonatyzacji i/lub popiołów dennych 

przedmuchanych i poddanych częściowej karbonatyzacji, w których zawartość wolnego tlenku 

wapnia CaO wynosi poniżej 1 % wagowego. 

5. Produkcje Bio-spoiw  

Biospoiwa – produkty powodujące lub przyśpieszające wiązanie składników, a tym samym 

przejście z postaci luźnej (sypkiej) w zwięzłą  powstałe na bazie  mikroorganizmów (bakterii)  

i np.: ubocznych produktów spalania lub odpadów wydobywczych lub zapraw betonowych. 

 

Przykładowe możliwości zastosowania biospoiw: 

• Przyspieszenie czasu procesu wiązania zapraw cementowych, nawet kilkunastokrotne, 

• Regulacja czasu wiązania z cementem, w zależności od potrzeb, 

• Znaczne ograniczenie lub nawet wyeliminowanie cementu tam, gdzie nie jest wymagana 

wytrzymałość zaprawy, a jedynie szczelność pokrycia, 

• Współdziałanie z innymi składnikami skał w wyrobiskach, 

• Utwardzanie gleb, wałów przeciwpowodziowych lub innych budowli ziemnych 

• Produkcja granulowanego paliwa energetycznego z wykorzystaniem mułów węglowych,  

• Materiał stabilizujący do wypełnienia pustek powydobywczych 

 

6. Produkcję kruszyw lekkich do budownictwa i betonów lekkich 

 Podsumowując produkty otrzymane z recyklingu odpadów uzupełnione o popioły (Uboczne 

Produkty Spalania), osady ściekowe można zastosować ogólnie mówiąc w 6 kierunkach: 

1. Budownictwo hydrotechniczne, ziemne, drogowe 

2. Rekultywację celowe techniczne i biologiczne 

3. Roboty likwidacyjne w kopalniach 

4. Podsadzanie wyrobisk i pustek wydobywczych materiałem samozestalacyjnym 

5. Kruszywa, ceramika, cement,   produkty dla  budownictwa kubaturowego 

6. Odzysk  produktów energetycznych 
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2.5. Zmiany jakościowe w zakresie gospodarki odpadami oraz przywracania 

terenów do użytku społeczno-gospodarczego. 

 

W celu zmiany jakościowej w zakresie gospodarki odpadami jak i przywracania terenów do użytku 

społeczno-gospodarczego konieczne są: 

1. Zmiany w zakresie obowiązującego prawa obligującego do: 

 Zakazu mieszania odpadów wydobywczych o różnych kodach. 

 Nakazu przed jakimkolwiek wykorzystaniem gospodarczym odpadów wykonania badań  

w zakresie składu chemicznego odpadów, parametrów geotechnicznych i biologicznych. 

 Nakazu badań systematycznych w określonym przedziale czasowym w/w parametrów 

(powtarzalnych) 

 Brak możliwości wydania decyzji wykorzystania gospodarczego bez kompletu powtarzalnych 

badań. 

 Określenie wzrastającego stopnia recyklingu odpadów wydobywczych na  instalacjach. 

 Nakaz pierwszeństwa w wykorzystaniu produktów z recyklingu przed naturalnymi, o ile 

mieszczą się w nakreślonych normach. 

 Zmiany w preferencji wykorzystania środków pomocowych z RPO w określonej części na 

przywracanie terenów zdegradowanych do użytku. Przesunięcie 30% EFRR i 15% FS 

środków finansowych z RPO na lata 2014-2020 na przebudowę gmin poprzez rekultywację 

terenów górniczych (dokument CCMI/138 wniosek KE).  

 

2. Konieczne jest opracowanie zmian organizacyjnych w zakresie gospodarki odpadami i terenami 

zdegradowanymi. Rozwiązanie takie jest konieczne w celu stworzenia rynku na produkty 

uboczne z wydobycia węgla kamiennego. 

 

3. Konieczne staje się określenie preferencji dla inwestorów realizujących swoje przedsięwzięcia 

na terenach zrekultywowanych i certyfikowanych po procesach naprawczych. 

 

Aby móc skutecznie rozwiązywać powyższe problemy, jednocześnie korzystając z nowych 

technologii niezbędne są zmiany organizacji w postaci powołania Operatora Rewitalizacji.  
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Rozdział 3. Analiza aktualnych ustaw w zakresie gospodarki odpadami 

oraz rekultywacji rewitalizacji terenów zdegradowanych wraz z 

ustawami towarzyszącymi 

 

3.1.Krajowe akty prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz rekultywacji 

rewitalizacji terenów zdegradowanych. 

 

3.1.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.   

 Art. 74 pkt 2: „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.”  

 Art. 74 pkt 3: „Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.” 

 Art. 86: „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność 

za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa 

ustawa.” 

Najważniejsza Ustawa, to jest Konstytucja RP winna jednoznacznie ustanowić  organ administracji 

rządowej odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad realizacją art. 86 Konstytucji RP (Policja 

Środowiskowa). Informacja o stanie środowiska (art. 74 ust 3) jest konieczna do edukacji 

środowiskowej obywateli jest niezbędna dla budowania świadomości ekologicznej obywateli  

i wywierania świadomej presji obywateli na władze publiczne.   

 

3.1.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 Nr 

62 poz. 627) 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska jest najważniejszym dokumentem odnoszącym się do działań 

rewitalizacyjnych i może być źródłem wielu istotnych i praktycznych wskazówek dla działalności 

Operatora Rewitalizacji. Reguluje opracowanie dokumentów, zaleceń, a także odniesienia do 

innych dokumentów mających wpływ na korzystanie ze środowiska. Ważne jest poznanie 

 i zaprezentowanie podstawowych zagadnień związanych z ochroną środowiska, co z tego wynika, 

mających wpływ na życie i zdrowie mieszkańców. Główne aspekty istotne z punktu widzenia 

Operatora Rewitalizacji: 

 Polityka ochrony środowiska – monitoring stanu środowiska na poziomie gminy, powiatu 

i województw. 

 Zagospodarowanie – niezbędny i konieczny plan przestrzennego zagospodarowania  

i studium uwarunkowań. 

 Remediacja – usunięcie zanieczyszczeń gleby. 

 Odpowiedzialność – zasada Zanieczyszczający płaci za szkody wyrządzone środowisku  

i mieszkańcom. 
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3.1.3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011 Nr 

163 poz. 981) 

Przepisy niniejszej Ustawy znajdują odzwierciedlenie w identyfikacji obszarów, które mogą być 

nacechowane nietuzinkowymi walorami oraz podejmowaniu działań w ich zasięgu. Ma przede 

wszystkim zastosowania przy wykonywaniu prac geologicznych, odkrywkowych i wydobywczych 

(art. 1 ust 1). Ponadto przepisy tej Ustawy dyktują również niezbędne warunki do ochrony złóż 

kopalin i innych składowych będących obiektem zainteresowań odpowiedzialnego za prace 

wydobywcze i  geologiczne (art. 1 ust 2). Warto nadmienić, że ustawę stosuje się w budownictwie, 

robotach podziemnych w celach naukowych badawczych itp., ale również w zakresie geologii 

 i górnictwa. (art. 2-3). Istotne aspekty z punktu widzenia Operatora Rewitalizacji: 

 Zagospodarowanie – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

 Składowanie odpadów wydobywczych – selekcja pod ziemią, segregacja na 

powierzchni. 

 Fundusz likwidacji Zakładu Górniczego (ZG) - Środki tego funduszu są przeznaczane na 

koszty likwidacji zakładu górniczego oraz późniejszą celową rekultywację terenów jakie 

obejmował ten zakład (art. 129 – 132). 

 Odpowiedzialność – za rekultywację obszaru górniczego, ale bez jego ponownego 

zagospodarowania / rewitalizację. 

 

3.1.4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie (Dz. U. 2007 Nr 75 poz. 493) 

 Zastosowanie do podmiotów korzystających z walorów środowiska, jednocześnie 

stwarzających dla niego ryzyko (art. 2). – Zanieczyszczający płaci.  

 Działalności stwarzające zagrożenie dla środowiska (art. 3):  odpady komunalne, 

eksploatacja instalacji, odpady wydobywcze, składowanie dwutlenku węgla, substancje  

i towary niebezpieczne (produkcja, magazynowanie,  przetwarzanie, transport itp.). 

Jednakże w przypadku stwierdzenia historycznego zanieczyszczenia środowiska lub szkód 

wyrządzonych w zakresie polityki atomowej zastosowanie mają odrębne przepisy (art. 4-5). 

3.1.5. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. 2008 Nr 138 

poz. 865) 

Przepisy niniejszej ustawy znajdują odzwierciedlenie w ochronie środowiska, a w efekcie również  

w ochronie zdrowia i życia mieszkańców. Ustawa reguluje zasady postępowania z odpadami 

wydobywczymi i zanieczyszczeniem gleby, regulacje prawne dotyczące podejmowania wszelkich 

działań na terenach wydobywczych, związanych z rewitalizacją danego obszaru oraz zasady 

postępowania z odpadami (art. 1). Przepisy te mają zastosowanie w odpadach wydobywczych 

związanych ze złożami kopalin, a nie jedynie w prowadzonymi czynnościami rozpoznania obszaru 

wydobywczego (art. 2).  

Istotne aspekty z punktu widzenia Operatora Rewitalizacji: 

 zobowiązuje wytwórcę odpadów wydobywczych do stosowania takich sposobów 

wydobywania, przeróbki i magazynowania, które zapobiegają powstawaniu odpadów 

wydobywczych lub pozwalają utrzymać na możliwie najniższym poziomie ich ilość  

(art. 4 ust 1) 

 Ustawodawca zwalnia posiadacza odpadów wydobywczych z powyższego 

obowiązku w postaci zapisu art. 4 ust 3 „Posiadacz odpadów wydobywczych jest 
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obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, „a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych…” 

 Zapisy art. 4 ust 1 w zakresie: „do stosowania takich sposobów wydobywania, przeróbki  

i magazynowania...” z zapisem art. 4 ust 3  zakresie: „a jeżeli z przyczyn 

technologicznych lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych…” są wewnętrznie 

sprzeczne; nietransparentne, skutkiem czego nie może być respektowana pierwsza 

kolejność do poddania ich odzyskowi. 

 Posiadacz odpadów wydobywczych uzyskał uznaniowość interpretacyjną do 

uzasadnienia „przyczyn technologicznych lub ekonomicznych” do niepoddawania 

odzyskowi odpadów wydobywczych i został zwolniony z obowiązku do stosowania 

takich sposobów „...wydobywania, przeróbki i magazynowania…”.  

 „Zainteresowana społeczność” zostaje dotknięta skutkami uznaniowości posiadacza 

odpadów wydobywczych i nie chroni zdrowia i życia, o które postuluje ustawodawca  

3.1.6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 

Ustawa o odpadach reguluje zasady gospodarowania odpadami oraz zwraca uwagę na 

ograniczenia w związku z ich odpowiednim zagospodarowaniem mając na celu ochronę 

środowiska oraz zdrowia i życia mieszkańców w nim funkcjonujących (art. 1). Gospodarowanie 

odpadami to nic innego jak możliwość właściwego dysponowania nimi w celach sprzyjających 

otoczeniu (art. 3 ust 2 oraz art. 16). Natomiast mając na uwadze proces odzysku, od razu nasuwa 

się stwierdzenie, aby odpady (zwłaszcza wydobywcze) były użyteczne, a nawet stały się 

substytutami różnych, często kosztownych tworzyw (art. 3 ust 14).  

Proces odzysku poprzedza proces przetwarzania (unieszkodliwiania) odpadów (art. 3 ust 21).  

W celu zmniejszenia wpływu odpadów na otoczenie należy zapobiegać powstawaniu odpadów. 

Tutaj w przypadku złóż kopalin i odpadów z tego tytułu (np. hałdy) Operator Regionalny może 

podjąć odpowiednie działania, wpływające wręcz regenerująco, zarówno na środowisko jak i na 

mieszkańców. Istotne aspekty z punktu widzenia Operatora Rewitalizacji 

 Reguluje zasady gospodarowania odpadami oraz zwraca uwagę na ograniczenia  

w związku z ich odpowiednim zagospodarowaniem mając na celu ochronę środowiska oraz 

zdrowia i życia mieszkańców w nim funkcjonujących. 

 Produkty uboczne do dalszego wykorzystania i przetworzenia w miejscu ich powstania. 

 

3.1.7. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) 

Rewitalizacja jest to proces prowadzący do polepszenia obecnego stanu (art. 2 ust 1). 

Zainteresowanymi rewitalizacją są z reguły dwie strony – podmiot zajmujący się procesem 

rewitalizacji oraz podmiot korzystający z jej efektów (tutaj zarówno mieszkańcy danego terytorium, 

jak również otoczenie – środowisko).Mówiąc o rewitalizacji mamy na myśli proces odnowy, 

przywracania do stanu pierwotnego, do stanu używalności. Tak właśnie jest w przypadku terenów 

zdegradowanych, zdewastowanych, zniszczonych czy zanieczyszczonych. Ustawa jednak nie 

definiuje tych pojęć, co uznać można za zaniedbanie, brak precyzyjnego podejścia ze strony 

ustawodawcy. Istotne aspekty z punktu widzenia Operatora Rewitalizacji: 

 Dobrowolna – nie obowiązkowa – dotyczy tylko „obszaru funkcjonalnego”  (zwarty układ 

przestrzenny – Kwartały zabudowane). 

 Ograniczony obszar rewitalizacji – do 20% powierzchni i obejmujący mieszkańców do 

30%. 

 Brak instytucjonalnego / operatorskiego modelu zarządzania / brak Operatora 

Rewitalizacji -Instytucji Interesu Publicznego. 
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 Rygorystyczne traktowanie właścicieli nieruchomości / obowiązkowe wywłaszczenia oraz 

obowiązkowe przesiedlenia mieszkańców / lokatorów. 

 Odpowiedzialność – brak z uwagi na dobrowolność, a nie obowiązkowość 

3.1.8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

przestrzennym  (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717) 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym reguluje kwestie dotyczące 

kształtowania polityki przestrzennej, przeznaczania i zabudowy terenów gminy itp. Aranżując 

politykę przestrzenną, gmina bierze pod uwagę możliwości wykorzystania terenów, jak również 

walory środowiskowe terytorium oraz warunki życia mieszkańców (art. 1). Istotne aspekty z punktu 

widzenia Operatora Rewitalizacji 

 Regulacje polityki przestrzennej, przeznaczania i zabudowy terenów gminy – miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) ma przedkładać interes publiczny nad 

interesem prywatnym. 

 Obszar funkcjonalny jako inwestycja celu publicznego. 

 Odpowiedzialność – JST. 

 Nie jest w pełni realizowana – mimo obowiązku ustawowego plany przestrzennego 

zagospodarowania obejmują jedynie 29,24% obszaru Polski. 

3.1.9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 

1995 Nr 16 poz. 78) 

Ustawa wyjaśnia pojęcia istotne z punktu widzenia Operatora Rewitalizacji: 

 Teren zdegradowany – znaczące obniżenie wartości użytkowej terenu, 

 Teren zdewastowany – całkowita utrata wartości użytkowej terenu. 

3.1.10. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających 

warunki prowadzenia działalności innowacyjnej 

Okno na nowe możliwości otwiera zatwierdzona przez Sejm i podpisana przez Prezydenta RP 

ustawa o innowacyjności tj. Ustawa z dnia 4 listopada 2016r o zmianie niektórych ustaw 

określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej. Istotne aspekty w punktu widzenia 

Operatora Rewitalizacji: 

 Wyeliminowanie opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej  

i przemysłowej. 

 Wydłużenie możliwości odliczenia kosztów na działalność badawczo-rozwojową z 3 do 6 

lat. 

 Stabilizacja finansowania komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych. 
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3.2. Dyrektywy i komunikaty Komisji Europejskiej w sprawie odpadów  

3.2.1. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania  

i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. 

Dyrektywa ma na celu utwierdzenie w przekonaniu nie uchylania się od odpowiedzialności,  

a mianowicie twarde zastosowanie i konsekwencje powszechnie znanej zasady 

„Zanieczyszczający płaci”. Jednakże aby określić wymiar spowodowanych szkód, niezbędny jest 

pomiar ryzyka. Zakres szkód do jakiego odnosi się dyrektywa, to przede wszystkim szkody 

wyrządzone środowisku naturalnemu przez działalność zawodową ( art. 2 pkt 7), stanowiące 

jednocześnie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  

3.2.2. Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca  

2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu 

wydobywczego oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE. 

Dyrektywa określa jednolite normy, ramy. procedury i wskazówki, dotyczące zmniejszania  

i zapobiegania negatywnego oddziaływania skutków przemysły wydobywczego dla 

środowiska naturalnego oraz dla zdrowia i życia mieszkańców, w celu usprawnienia 

gospodarowania odpadami wydobywczymi, a zatem i całego przemysłu wydobywczego.  

3.2.3. Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 2.12.2015r. – zamknięcie  obiegu 

gospodarki odpadami i rozpowszechnianie systemu urządzeń do przetwarzania 

kluczowych strumieni odpadów. 

Komunikat dotyczy Gospodarki o obiegu zamkniętym.  Celem takiego cyklu jest:  

 zwiększenie globalnej konkurencyjności,  

 wsparcie zrównoważonego wzrostu gospodarczego,  

 walka z bezrobociem – nowe miejsca pracy.  

3.2.4. Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

ustanawiająca ramy dla ochrony gleby oraz zmieniająca dyrektywę 2004/35/WE. 

Celem niniejszego Wniosku jest ustanowienie wspólnych ram dla ochrony i zrównoważonego 

wykorzystywania gleby na terenie Wspólnoty. 
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3.3 Polityka surowcowa UE dokument CEN/TC154/TG10/N736 Materiały 

wtórne, kruszywa sztuczne. Raport końcowy dla kruszyw ze złóż wtórnych. 

 

Polityka surowcowa UE : maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych w technologiach 

ekoinwestycyjnych do wytwarzania wyrobów o jakości nieustępującej wyrobom  

z surowców naturalnych. 

Kruszywo definiowane jest jako materiał ziarnisty stosowany w budownictwie 

Obowiązujące normy w zakresie Polityki surowcowej: 

 PN – EN 12620 Kruszywa do betonu; 

 PN – EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

 PN – EN 13055 cz. 1 i 2. Kruszywa lekkie do betonu zaprawy i zaczynu; 

 PN – EN 13193 Kruszywa do zaprawy; 

 PN – EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym; 

 PN – EN 13383-1 Kamień do robot hydrotechnicznych; 

 PN – EN 13450 Kruszywa na podsypkę kolejową.  

 

3.4. Programy Operacyjne – Innowacyjna Gospodarka 2020. 

 

Załącznikiem do realizacji Programów Operacyjnych jest wykaz Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacji. Praktycznym przykładem Inteligentnych Specjalizacji jest Haldex S.A., który to 

spełnia wymogi w następującej klasyfikacji: 

 

KIS 10 – Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystywania 

surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów.  

KIS 11 – Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz 

wykorzystane materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)  

 I - Minimalizacja wytwarzania odpadów (m.in. produkcja bezodpadowa lub 

niskoodpadowa) 

III -  Innowacyjne technologie odzysku, w tym recyklingu 

IV -  Innowacyjne technologie odzysku i recyklingu energetycznego 
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3.5. Bariery rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych i ich 

przywracania do użytku społeczno- gospodarczego. 

 

1. Brak pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Brak pełnego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (mpzp) zarówno 

na szczeblu lokalnym (gmina), jak i na poziomie regionalnym (powiat, województwo) jest jednym  

z głównych czynników utrudniających realizację jakichkolwiek inwestycji w tym rekultywacji, 

remediacji i rewitalizacji terenów i nieruchomości zdegradowanych, zdewastowanych  

i zanieczyszczonych oraz unieszkodliwiania tzw. „bomb ekologicznych”.  

Dodatkowo mpzp często ulegają zmianom i nie są spójne z dokumentami dotyczącymi planowania 

przestrzennego na poziomie regionalnym.  

 Polska – 29,24% -  mpzp 

 Województwo śląskie 65,82% - mpzp2 

 

2. Nieprzestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci” . 

Art. 6 i 7 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska odnoszą się do powszechnie panującej zasady 

‘zanieczyszczający płaci’, tzn. każdy kto w jakikolwiek sposób wpływa negatywnie na środowisko, 

jednocześnie zagrażając zdrowiu i życiu mieszkańców powinien ponosić odpowiedzialność za 

bezpośrednio lub pośrednio wyrządzone jakiekolwiek szkody na zdrowiu.  

 Tereny pogórnicze, hałdy odpadów, pustki płytkiego wydobycia – ustawowy obowiązek 

gromadzenia środków finansowych w postaci Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego 

 Nieprzestrzeganie zasady przez mających prawo do władania i władających ziemią.  

 Brak egzekucji i niekaralność – powoduje, że zasada nie działa w praktyce. 

 Następstwo prawne w zakresie przejmowania terenów zdegradowanych bez delegacji 

środków. 

 

3. Wykorzystywanie terenów zdegradowanych, a nie wykorzystywanie 

niezagospodarowanych . 

 KSSE (Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna) zamiast pierwszeństwa wykorzystania 

terenów zdegradowanych i zdewastowanych oraz zanieczyszczonych po rewitalizacji 

realizuje inwestycje w obszarze greenfield-ów. 

 Wzorcem może być przyjęty przez rząd niemiecki Program w 2010 roku z zapisem trwałego 

ograniczenia wykorzystana nowych terenów – dzienne wykorzystanie terenów powinno 

zostać zmniejszone ze 120 ha do 30 ha.  

 

4. Bariera przepisów Ustawy o odpadach wydobywczych 

 Ustawodawca zwalnia posiadacza odpadów wydobywczych z powyższego obowiązku  

w postaci zapisu art. 4 ust 3 „Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany  

w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, „a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych…” 

 Posiadacz odpadów wydobywczych uzyskał uznaniowość interpretacyjną do uzasadnienia 

„przyczyn technologicznych lub ekonomicznych” do niepoddawania odzyskowi odpadów 

wydobywczych i został zwolniony z obowiązku do stosowania takich sposobów 

„...wydobywania, przeróbki i magazynowania…”.  

 „Zainteresowana społeczność” zostaje dotknięta skutkami uznaniowości posiadacza 

odpadów wydobywczych i nie chroni zdrowia i życia, o które postuluje ustawodawca 

 Brak przepisów wykonawczych – wydano 4 rozporządzenia, a nie 12. 

                                                           
2
 Dane z 2014 roku : strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg 
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5. Rewitalizacja jako plan rozwoju – wytyczne ETO dla Komisji Europejskiej. 

 Państwa członkowskie powinny: 

o Stawiać wymóg, by projekty dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych 

stanowiły część zintegrowanego planu rozwoju danego miasta lub obszaru; 

o Zwracać się do promotorów o przeprowadzenie analizy rynku wraz z perspektywą 

przyszłego wykorzystania terenów zdegradowanych, opartych na zintegrowanym 

planie rozwoju 

o Egzekwować poświadczanie rezultatów remediacji terenu  

 Komisja powinna: 

o zaproponować we współpracy z państwami członkowskimi oraz w oparciu o dowody 

naukowe i najlepsze praktyki: 

 unijne normy definiowania terenów zanieczyszczonych oraz stopnia 

zagrożenia dla środowiska i zdrowia, jakie stanowią te tereny  

 unijną metodykę określania norm działań remediacyjnych na potrzeby 

poszczególnych terenów z uwzględnieniem ostatecznego wykorzystania 

tych terenów; 

o promować za pomocą programu operacyjnego stosowanie zintegrowanego 

podejścia do rozwoju, stawiając wymóg, by współfinansowane projekty 

rewitalizacji terenów zdegradowanych były włączane do zintegrowanych planów 

rozwoju.  

 

6. Bariera przepisów Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz. U. 2015 

poz. 1777).  

Ustawodawca (art. 27 Ustawy) ograniczył cel publiczny (w rozumieniu art. 6 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami) i wynikające z niego uprawnienia do budowy lub przebudowy 

budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego wykonywanych na 

obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR). Bariery Ustawy o rewitalizacji: 

 Brak kompleksowości – obszar rewitalizacji  

 Brak systemu i standardowych procedur rewitalizacji  (metody badawcze i pomiarowe, 

algorytm postępowania i mierników, dokumentowania inżynieryjnego – geologicznego – 

chemicznego  

 Dedykowana wyłącznie do JST (gmina, miasto) - obejmuje zaledwie 6% gruntów woj. 

śląskiego, a gdzie 94% (stan: 2015r) 

 Brak instytucjonalnego / operatorskiego modelu zarządzania procesami rewitalizacji / 

Instytucji Interesu Publicznego. 

 Dobrowolność – brak zadania własnego JST i dlatego nie jest realizowane w praktyce 

 

7. Bariera rozwiązań finansowych – rozproszenie środków celowych – kierowane do 

różnych beneficjentów, którzy nie współdziałają ze sobą, nie tworząc efektu synergii 

 

8. Bariera przepisów Ustawy o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008 r. 

 
Wewnętrzna sprzeczność zapisów art. 4.1 z zapisami art. 4.3 Ustawy, skutkiem czego nie może 

być respektowana zasada pierwszej kolejności do poddania odzysku odpadów wydobywczych. 

 

Nie może być osiągnięty, a wyrażony w art. 4.1 postulat zapobiegania powstawania odpadów 

wydobywczych lub utrzymania na możliwie najniższym poziomie ich ilości, a w konsekwencji nie 

może być spełniony postulat wyrażony w art. 4 ust 2. 
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3.6. Kierunki potencjalnych i niezbędnych zmian i uzupełnień w aktach 

prawnych. 

 

1. Nowelizacja Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 1777).  

 adresat rewitalizacji nie tylko JST (wójt, burmistrz, prezydent miasta), wykluczeni są 

posiadający tytuł prawny do władania powierzchnią ziemi (art. 3 pkt 41 Ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627), jak i władający powierzchnią ziemi 

(art. 3 pkt 44 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ). 

 Przedmiot rewitalizacji – precyzyjne zdefiniowanie: terenów zdegradowanych, 

zanieczyszczonych, zdewastowanych i tzw. „bomb ekologicznych”, terenów ustalonego 

przeznaczenia, obszarów przestrzeni publicznej, funkcjonalnych i problemowych.  

 Model operatorskiego zarządzania / prowadzenia procesów rewitalizacji,  

tzn. Organizator – Operator – Usługa rewitalizacji, w tym wymagane poświadczenia 

jednostek akredytujących w sprawie dokonanej rewitalizacji. 

 Algorytm standardowych procedur i metodyki działania w realizacji każdego projektu 

rewitalizacyjnego, gwarantującego wymaganą tzw. „trwałość projektu rewitalizacyjnego” 

(wymagania unijne). 

 Ustanowienie celu publicznego (w rozumieniu art. 6 Ustawy o gospodarce 

nieruchomościami) dla procesów rewitalizacji, gdyż stanowią eliminację zagrożenia dla 

życia i zdrowia mieszkańców zasiedlonych w sąsiedztwie terenów i obszarów 

wymagających rewitalizacji (patrz Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 (Założenia) z 2014 r. 

 Nadanie statusu planu rozwoju (zgodnie z ustawą o prowadzeniu polityki rozwoju kraju 

Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658) dla opracowanego i realizowanego Planu Rewitalizacji. 

Cel publiczny – władz publicznych – w interesie publicznym.  

 

2. Porządkujący projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie 

sporządzania diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, sporządzenia albo zmianie gminnego programu rewitalizacji, ocenie jego 

aktualności i stopnia realizacji. 

Dokument zawiera przepisy wykonawcze dla gminy oraz Operatora rewitalizacji w zakresie 

szczegółowej identyfikacji i badania obszarów zdegradowanych (zanieczyszczenie 

chemiczne, zdegradowanie fizyczne), co na chwilę obecną jest w szerokiej mierze pomijane. 

Projekt Rozporządzenia w Załączniku 7. 

 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. 117 nr 787) – uzupełniające zmiany zgodnie z załącznikiem 8. 

 

 Kwalifikowalność kosztów przeznaczonych na kruszywa sztuczne  

pochodzące z recyclingu, a nie z wydobycia naturalnego. 

 Gdyby w praktyce miał zastosowanie taki przepis, wówczas kruszywa sztuczne  

zastępowałyby kruszywa naturalne.  

 Z uwagi na różnice w cenie jednostkowej, obniża koszty rekultywacji  

i powoduje nie powstawanie nowych odpadów z wydobycia naturalnego.  

Zmianę brzmienia, poprzez dopisanie jednego punktu art. 10 niniejszego Rozporządzenia 

zawiera Załącznik 8 – (treść proponowana - kolor czerwony) 
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4. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zasad gospodarowania 

odpadami wydobywczymi.  

 Zobowiązanie wytwórców odpadów wydobywczych do ich segregacji w miejscu 

powstawania. 

 Zobowiązanie Posiadacza do uzasadnienia przyczyny nie poddawania odzyskowi 

odpadów wydobywczych. 

 Zobowiązanie wykonania badań chemicznych i geotechnicznych  

 Klasyfikacja mułów pod kątem odpadów 

Proponowaną treść projektu niniejszego Rozporządzenia zawiera Załącznik 9. 
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Rozdział 4. Potencjał interesariuszy dla rekultywacji, remediacji  

i unieszkodliwiania odpadów nieobojętnych i niebezpiecznych  

w województwie śląskim. 

4.1.Założenia analizy interesariuszy 

Województwo śląskie jest jednym z europejskich regionów o największej liczbie i znacznej 

powierzchni terenów poprzemysłowych, w tym zdewastowanych, zdegradowanych oraz  

tzw. „bomb ekologicznych” zagrażających życiu i zdrowiu mieszkańców. Jest to wynikiem 

kumulacji skutków działalności poprzemysłowej, w tym w znaczącym stopniu działalności 

pogórniczej. Udział gruntów wymagających rekultywacji i rewitalizacji woj. śląskiego w powierzchni 

gruntów zdegradowanych i zdewastowanych Polski wynosi 8%, podczas gdy obszar Śląska 

stanowi 4% powierzchni kraju.  

W województwie śląskim jednym z najistotniejszych problemów zarówno dla rozwoju jak i dla 

jakości życia mieszkańców jest zatrzymanie degradacji terenów, na których wcześniej prowadzona 

była intensywna działalność przemysłowa, w tym szczególnie terenów powydobywczych. Strona 

rządowa, a dokładnie Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad przygotowaniem systemu 

wspierania rewitalizacji w Polsce. Jego elementami są m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan 

Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020. W perspektywie finansowej 2014-2020 głównym źródłem współfinansowania projektów 

rewitalizacyjnych z funduszy UE będą środki RPO (EFS i EFRR). Dodatkowym, komplementarnym 

źródłem ich współfinansowania mają być środki KPO (EFS, EFRR, FS). Ponadto we 

współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych zaangażowane zostaną środki budżetu państwa 

oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałe środki, w tym prywatne.  

Niezmiernie istotne, w związku ze zróżnicowaną strukturą interesariuszy i złożonym procesie 

finansowania, jest tworzenie spójnej polityki i programów rewitalizacji województwa śląskiego  

i zaangażowanie w to kluczowych interesariuszy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia  

9 października 2015 o rewitalizacji oraz w oparciu o inne regulacje prawne, a także krajowe  

i regionalne polityki i porozumienia, w tym również założenia metodyczne, skoncentrowano się 

analizie następujących grup interesariuszy: 

 podmiotach posiadających prawo do władania ziemią lub władający powierzchnią ziemi 

terenów degradowanych i zdewastowanych, którzy są podstawą do określenia struktury 

własnościowej w/w terenów,  

 organach władzy publicznej, 

 jednostkach samorządu terytorialnego, 

 społeczeństwie obywatelskim, 

 jednostkach naukowo-badawczych, 

 potencjalnych inwestorach. 

Podstawową do analiz były przepisy prawne3 oraz bazy informacji4 i dokumenty5 pozwalające 

określić, a także zweryfikować powierzchnię terenów zdegradowanych oraz zidentyfikować 

                                                           
3
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.; Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r.  

o odpadach wydobywczych, Dz.U. 2013 poz. 1136 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.  

w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych; Ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm.; Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2015 poz. 909 z późn. zm.; Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r  

o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. 2014 poz. 1789 z późn. zm.; Ustawy z dnia 9 

października 2015 o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm. 
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podmioty posiadające tytuł prawny i władających ziemią. Dane były weryfikowane  w oparciu  

o analizy eksperckie oraz strategie gmin i decyzje dot. składowania lub zagospodarowania 

odpadów, wydawane przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. 

4.2.Struktura podmiotowa władających terenami poprzemysłowymi, w tym 

zdegradowanymi i zdewastowanymi w województwie śląskim 

W układzie przestrzennym województwo dzieli się na 4 subregiony, stanowiące zgodnie  

ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego obszary polityki rozwoju województwa: centralny  

(5 578 km²), zachodni (1 354 km²), północny (o powierzchni 3 047 km²) i południowy (2 352 km²). 

Dla każdego z subregionów dokonano analizy potencjału do zagospodarowania przez Operatora 

Rewitalizacji w obszarach: [1] zwałowiska odpadów powęglowych, [2]  zwałowiska odpadów 

przemysłowych innych niż powęglowe, [3] tereny poprzemysłowe, w tym zdegradowane, 

przeznaczone do rekultywacji/rewitalizacji. Zestawienie zbiorcze z wyróżnionymi gminami, gdzie 

zidentyfikowano potencjalne tereny do zagospodarowania, prezentuje Tabela 17 zamieszczona  

w Załączniku 10. 

Z analizy Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, Strategii Regionalnych 

Inwestycji Terytorialnych subregionów, uzupełnionych przez dodatkowe bazy danych dotyczących 

władających terenami, wynika, że powierzchnia terenów zdegradowanych i zdewastowanych  

w poszczególnych w województwie śląskim wynosi prawie 7 tys. ha. Łączna powierzchnia 

zwałowisk odpadów powęglowych wynosi niecałe 2,5 tys. ha, a pozostałe tereny poprzemysłowe, 

w tym zdegradowane i zdewastowane ponad 4,5 tys. ha.   

Analiza struktury podmiotów władających terenami poprzemysłowymi, w tym zdegradowanymi  

i zdewastowanymi oraz posiadających tytuł własności wykazały luki w dostępnych bazach  

i dokumentach.  W bazie Ogólnodostępnej Platformy Informacji – Tereny Poprzemysłowe  

(OPI-TPP) jest podana informacja dotycząca władającego terenem. Posiadającego tytuł prawny 

należy weryfikować jednostkowo, bazując m.in. na decyzjach wydanych Urząd Marszałkowski.  

W strukturach regionalnych planuje się od przyszłego roku udostępnić decyzje z zachowaniem 

niezbędnej tajemnicy przedsiębiorstw.  

Strukturę podmiotową władających terenami poprzemysłowymi, w tym przede wszystkim 

zdegradowanymi i zdewastowanymi w całym województwie śląskim, przy uwzględnieniu 

powierzchni analizowanych terenów, przedstawia poniższy Rys. 2. 

                                                                                                                                                                                                 
4
 Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny Poprzemysłowe (OPI-TPP), stanowiąca część Otwartego 

Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP). 
5
 Strategia rozwoju subregionu północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, 

Częstochowa 2015; Strategia rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020, Bielsko-Biała 2014; Strategia Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych subregionu zachodniego Województwa Śląskiego, Rybnik 2015; Strategia Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych subregionu centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Gliwice 2015.  
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Rysunek 2. Struktura podmiotowa władających terenami poprzemysłowymi, w tym 
zdegradowanymi i zdewastowanymi w województwie śląskim przy uwzględnieniu 
powierzchni analizowanych terenów. 

 
 

Z analizy struktury podmiotów władających terenami poprzemysłowymi, w tym przede wszystkim 

zdegradowanymi i zdewastowanymi wynika, że osoby prawne i fizyczne władają ponad 36% 

terenami zdegradowanymi, a kolejno gminy i powiaty – ponad 25%. Oznacza to dwutorowość 

polityki, którą powinien prowadzić Operator Rewitalizacji. Z jednej strony jest to związane  

z pozyskiwaniem terenów od osób prawnych i fizycznych, a z drugiej ze współpracą z gminami. Do 

kluczowych podmiotów władających terenami zdegradowanymi należy zaliczyć spółki węglowe, 

które nie tylko są właścicielami terenów, ale również wytwórcami odpadów powęglowych. 

Należy podkreślić, że dane zawarte w Ogólnodostępnej Platformie Informacji – Tereny 

Poprzemysłowe (OPI-TPP) nie są weryfikowane od 3 lat, a dane dotyczące podmiotów 

władających mogą w niektórych przypadkach dotyczyć podmiotów posiadających tytuł prawny. 

Dlatego koniecznym i niezbędnym działaniem będzie uzupełnianie bazy danych.   

4.3.Syntetyczna analiza interesariuszy Operatora Rewitalizacji  

Analiza interesariuszy wskazała, że koordynacja działań w ramach procesów rewitalizacji, które 

będą zachodzić w województwie śląskim ma charakter wielopoziomowy, wręcz sieciowy. Zakres 

zadań i skala problemu w województwie śląskim, ograniczenia w ustawie, ale jednocześnie brak 

zakazu powoływania operatora, pozwala na wprowadzenie operatorskiego systemu organizacji  

i zarządzania procesem przywracania terenów zdegradowanych do obiegu gospodarczego oraz 

wdrożenie zestandaryzowanych zasad organizacji, trybu przygotowania, prowadzenia, 

dokumentowania i oceny efektów/skutków takiego procesu. Powołanie przez Organizatora 

Operatora Rewitalizacji pozwoli skutecznie i systematycznie zarządzać procesem przywracania 

terenów zdegradowanych do obiegu gospodarczego na terenie Śląska, przy wykorzystaniu 

zbilansowanej przez niego regionalnej infrastruktury B+R oraz przy konieczności uwzględnienia 

(zachowania) specyfiki i tradycji regionu. Kluczowi interesariusze odgrywają przy tym określoną 

rolę, którą można syntetycznie scharakteryzować: 

1. Obecnie Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad przygotowaniem systemu wspierania 

rewitalizacji w Polsce. Jego elementami są m.in. ustawa o rewitalizacji, Narodowy Plan 

Rewitalizacji oraz Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata  

2014-2020. Działania dotyczące rewitalizacji wpisują się także w szerszy kontekst prac 

Ministerstwa dotyczących polityki przestrzennej kraju, w szczególności Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

2030, m.in. w zakresie: przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego czy przeciwdziałania 

suburbanizacji i optymalizacji gospodarowania przestrzenią i zasobami 

36,61% 

25,41% 

4,62% 

0,76% 

0,58% 
2,23% 

3,82% 

26,11% 
osoby prawne i fizyczne

gminy i powiaty

gminy i osoby prawne lub fizyczne

Skarb Państwa

Skarb Państwa, osoba prawna lub fizyczna

brak jednorodej struktury własności

inne (stowarzyszenia itp.)

brak danych

http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego/
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju/
http://www.mr.gov.pl/strony/zadania/polityka-rozwoju-kraju/zarzadzanie-rozwojem-kraju/koncepcja-przestrzennego-zagospodarowania-kraju/
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środowiskowymi, głównie poprzez nadanie priorytetu inwestycjom typu brownfield zamiast 

greenfield. Na system wsparcia rewitalizacji składają się filary obejmujące:  

 rozwiązania legislacyjne polegające na zmianach obowiązujących regulacji oraz stworzeniu 

nowych regulacji;  

 instrumenty wspierania rewitalizacji, obejmujące szczególnie włączanie działań, w ramach 

poszczególnych polityk publicznych, w realizację kompleksowych, zintegrowanych 

programów rewitalizacji (poprzez mechanizmy preferencji, terytorialne różnicowanie 

instrumentów itd.); 

 finansowanie działań w ramach kompleksowych programów rewitalizacji;  

 informacja i wsparcie merytoryczne, obejmujące m.in. projekty pilotażowe. 

Horyzont czasowy systemu wsparcia rewitalizacji to 2023 rok. Wyznaczenie go związane jest  

z jednej strony z dużymi środkami dostępnymi dla Polski z budżetu UE na lata 2014-2020,  

a z drugiej możliwością zbudowania mocnych podstaw dla krajowych instrumentów, które będą 

nabierały coraz większego znaczenia, w miarę ubywania środków UE. Strona samorządowa 

zapewnia odpowiednie mechanizmy finansowania działań z zakresu rewitalizacji w ramach 

RPO. 

2. Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji (Dz.U.2015.1777) nie zakłada powołania 

Operatora rewitalizacji, co nie stoi na przeszkodzie, aby podmiot koordynujący procesy 

rewitalizacyjne nazywać jej operatorem, umiejscowionym w całym systemie 

operatorskim. Należy podkreślić, że na podstawie obowiązujących przepisów procesy 

rewitalizacyjne może - w imieniu gminy - koordynować zarówno komórka w urzędzie gminy, jak 

również mogą zostać przekazane spółce prawa handlowego. 

 

3. Zgodnie z obowiązującą ustawą o rewitalizacji  zadaniem gminy jest przygotowanie, 

koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi analizy, w których wykorzystuje obiektywne  

i weryfikowalne mierniki i metody badawcze, dostosowane do lokalnych uwarunkowań. Gminu 

opracowują diagnozy służące: wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, 

sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji oraz ocenie aktualności i stopnia 

realizacji gminnego programu rewitalizacji. Jednak stosowanie ustawy o rewitalizacji przez 

gminy nie jest obowiązkowe. Kierując się możliwością ustanowioną w ustawie  

o samorządzie gminnym, ww. zadanie własne ustanowiono jako zadanie fakultatywne. 

Rewitalizacji nie ma bowiem w podstawowym katalogu zadań własnych gminy, 

umieszczonym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. Katalog ten uzupełniono zatem 

odpowiednim zapisem ustawy. Wychodząc z założenia, że rewitalizacja jest procesem 

prowadzonym przez interesariuszy, działania, które składają się na proces rewitalizacji 

mogą być wykonywane zarówno gminę, jak również inne podmioty publiczne i prywatne. 

Ponadto w systemie wsparcia rewitalizacji wskazywana jest konieczność powiązania procesu 

rewitalizacji ze wszystkimi politykami gminy, m.in. poprzez uwzględnianie interwencji  

w zakresie przekształceń terenu oraz koordynację programów rewitalizacji z gminnymi 

dokumentami planowania przestrzennego, polityką społeczną, mieszkaniową czy lokalnymi 

dokumentami strategicznymi. 

 

4. Gminy nie tylko są odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie programów rewitalizacji, ale 

są w znacznej części również podmiotami władającymi terenami zdegradowanymi  

i zdewastowanymi. Gminy lub podmioty z większościowym udziałem jednostek samorządu 

terytorialnego są najważniejszym gestorem (właścicielem, zarządcą) terenów typu brownfield 

o stanie prawnym pozwalającym na ich przygotowanie do ponownego wykorzystania na cele 

gospodarcze w przewidywalnie krótkim okresie czasu. Ponadto w województwie śląskim 
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zlokalizowanych jest 60 z 73 gmin górniczych w Polsce  (Obwieszczenie Ministra 

Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych, Monitor Polski 

2008, nr 10, poz. 115), gmin, które mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w ramach rewitalizacji 

niskoemisyjnej.  

Ważkim problemem w tym zakresie jest fakt, że zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia  

9 października 2015 o rewitalizacji(Dz.U.2015.1777) tylko wyjątkowo rewitalizacja może 

dotyczyć niezamieszkanych terenów poprzemysłowych, a działania opisane w ustawie 

wykonywane mają być na podstawie gminnych programów rewitalizacji. Tymczasem,  

na obszarze województwa śląskiego, właśnie tereny wyłączone z eksploatacji górniczej, 

tereny pohutniczne, zdegradowane tereny po innych dużych zakładach przemysłowych, 

leżące często na styku różnych gmin stanowią miejsca, w których najbardziej pożądana 

jest pilna interwencja zmierzająca do utrzymania przemysłowego i rozwoju społecznego 

charakteru terenu.  

 

5. Z punktu widzenia rewitalizacji szczególnie ważne są przepisy dotyczące prawa  

do informacji dla każdego obywatela, w tym prawa do uzyskania informacji  

o działalności organów władzy publicznej (art. 61), a także dialogu społecznego, w tym 

potrzeby dialogu oraz współpracy różnych grup społecznych (art. 20). Ustawa przewiduje 

obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych w toku procedowania aktów 

przyjmowanych w oparciu o jej przepisy, tj. uchwały w przedmiocie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz gminnego programu rewitalizacji. 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych poprzedza również przyjęcie uchwały 

ustalającej zasady wyznaczania składu i zasady działania Komitetu Rewitalizacji. 

Jednocześnie w przepisie art. 6 ustawy zdefiniowano wspólne regulacje dotyczące 

prowadzenia konsultacji społecznych, niezależnie od ich przedmiotu. 

 

6. Operator Rewitalizacji może w dużej mierze stać się nowym miejscem pracy dla 

restrukturyzowanego sektora górnictwa węgla kamiennego. 

 

7. Procesy rewitalizacji wraz z przyjęciem założeń gospodarki obiegu zamkniętego 

wymaga szerokiej współpracy z jednostkami naukowymi. Kluczowe jednostki już się 

uaktywniły w tym procesie. Mowa tutaj w ośrodkach: Głównym Instytucie Górnictwa, Instytucie 

Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Akademii Górniczo-Hutniczej i Politechnice Śląskiej, 

które wdrażają nowe technologie i instalacje, tworząc markę oraz nową specjalizację dla 

województwa i Śląska. Ponadto, w przypadku inwestycji na tych obszarach niezbędne są 

badania geotechniczne (metali ciężkich, pustki, leje), w celu określenia sposobu naprawy  

i przywrócenia do użytku, po przeprowadzeniu certyfikacji końcowej. 

Skuteczność tego mechanizmu wymaga także znaczącego wsparcia finansowego 

działań uczelni i innych instytucji naukowych (zwłaszcza śląskich) w zakresie 

identyfikacji, dopracowania i testowania pomysłów, jak również wynalazków pod kątem 

możliwości oraz zasadności ich komercyjnego wykorzystania.  

8. Ustawa o rewitalizacji, jak i zmiany do niektórych innych ustaw wprowadzają szereg nowych 

instrumentów planistycznych, które przede wszystkim regulują sposób zabudowy 

nieruchomości oraz mogą mieć wpływ na obrót nieruchomościami, które są położone na 

obszarze rewitalizowanym. Skutkiem praktycznym, dla inwestorów nabywających 

nieruchomości, jest obecnie szerszy zakres badania prawnego nieruchomości. W odniesieniu 

do ustawy o rewitalizacji inwestorzy powinni się zaktywizować już na etapie prac gminy 

nad uchwałą w sprawie określenia obszarów zdegradowanych, wyznaczenia obszarów 

rewitalizacji, prac nad programem rewitalizacji oraz następnie miejscowymi planami 
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rewitalizacji. Procedury planistyczne uwzględniają udział interesariuszy, którymi są 

mieszkańcy oraz między innymi właściciele nieruchomości położonych na rewitalizowanym 

obszarze.  

 

9. Należy zaznaczyć, że proces rewitalizacji szczególnie zwałowisk odpadów powęglowych 

wskazuje na ograniczenia związane z ilością składowanych odpadów oraz miejsc i powierzchni 

niezbędnych do składowania odpadów. Aktualne zdolności przetwórcze, wydajność instalacji 

do przeróbki odpadów i dostępne technologie przetwarzania odpadu na produkty certyfikowane 

(kruszywa, biospoiwa, glebę antropogeniczną i produkty węglowe), szacuje na roczną 

przeróbkę ok 10 mln t. Jedynie firmy takie jak Haldex S.A., ZOWER, SKANSKA, CTL, 

przedsiębiorstwa budownictwa drogowego, itp. będą prowadzić działalność związaną  

z przetwarzaniem odpadów pod kątem certyfikacji uzyskanych produktów i ich celowego 

wykorzystania. Można oczekiwać, że reszta podmiotów wykazujących odzysk odpadów  

w instalacjach i poza nimi, prowadzić będzie zwyczajne ich składowanie. 

Ważnym wnioskiem płynącym z analiz interesariuszy jest potrzeba zwiększenia kompleksowości 

działań rewitalizacyjnych (synergia działań na danym obszarze w sferze infrastrukturalnej, 

społecznej, środowiskowej itp.) realizowanych przez organy władzy publicznej na szczeblu 

krajowym, regionalnym i lokalnym wraz podmiotami gospodarczymi, przy wsparciu nauki  

i społeczeństwa oraz potencjalnych inwestorów. Tej kompleksowości nie są w stanie objąć 

gminy, a fakultatywność działań może spowodowań szkodliwe dla rozwoju województwa 

śląskiego „zaniechania”. W odniesieniu do poszczególnych subregionów województwa 

śląskiego, uwzględniając położenie, rodzaj i powierzchnię analizowanych terenów, a także 

wymagany poziom i zakres zaangażowania poszczególnych podmiotów w procesy rewitalizacji, 

niezbędnym staje się powołanie Operatora Rewitalizacji. Podstawą jego powołania jest silnie 

zróżnicowana struktura interesariuszy, która ma duży wpływ na procesy rewitalizacji  

w województwie śląskim. Powołanie Operatora Rewitalizacji pozwala na zrównoważone  

i zintegrowane zarządzanie interesariuszami. Do konkretnych działań strategicznych, powołanego 

Operatora Rewitalizacji - instytucji interesu publicznego w regionie, na rzecz rekultywacji  

i rewitalizacja terenów zdegradowanych w województwie śląskim, zaliczyć można: 

 powiernictwo, plany i ekspertyzy dla organów władzy publicznej – identyfikacja terenów 

zdegradowanych, zdewastowanych; badanie, analizowanie i monitorowanie ich stanu, 

interwencja publiczna w zakresie rewitalizacji, składanie corocznych sprawozdań  

z realizacji projektów rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych; 

 współpraca z organami władzy publicznej władającymi terenami zdegradowanymi przy 

tworzeniu polityki, programów i projektów rewitalizacji oraz rozbudowie bazy danych  

o terenach zdegradowanych;  

 partnerstwo z jednostkami samorządu terytorialnego – opracowywanie analiz i planów  

w celu dokonania diagnozy i wyznaczenia obszarów zdegradowanych na obszarze JST, 

zgodnie z art. 5 i 6 ustawy o rewitalizacji (brak w gminach odpowiednich kompetencji, 

wiedzy, doświadczenia, technologii);  

 współpracę wielopłaszczyznową z naukowcami, zajmującymi się programami rekultywacji  

i rewitalizacji dla lepszego zastosowania innowacji produktowych, technologicznych, 

organizacyjnych i społecznych; 

 zarządzanie relacjami z interesariuszami poprzez zaangażowanie i dialog, który przyczyni 

się do budowy kapitału społecznego oraz realizacji projektów przynoszących wartość 

ekonomiczną, rynkową, społeczną i ekologiczną; 

 recykling odpadów wydobywczych, a nie składowanie, zgodnie z gospodarką obiegu 

zamkniętego; wdrażanie nowych produktów: kruszywa drogowe i kolejowe, mieszanki 
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gruntowe BioCarbohumus, mieszanki celowe, aprobaty techniczne na kruszywa spiekane, 

biospoiwa;  

 komplementarne połączenie zasobów (wiedzy, ludzi, pieniędzy i technologii), aby 

rozwiązać problemy i w sposób synergiczny osiągnąć cele niemożliwe do osiągnięcia przez 

Operatora samodzielnie; 

 współpraca z dostawcami i inwestorami w zakresie realizacji spójnej polityki rewitalizacji;  

 stworzenie nowych miejsc pracy dla ok. 5.000 osób w sektorze rekultywacji, remediacji  

i rewitalizacji w ramach restrukturyzacji sektora wydobycie węgla kamiennego; 

 partnerstwo ze społecznościami lokalnymi – eliminacja bomb ekologicznych zagrażających 

życiu i zdrowiu mieszkańców oraz ochrona infrastruktury i ciągów komunikacyjnych; 

rozwiązanie szeregu problemów społecznych: od „bomb” ekologicznych, po rewitalizację na 

skalę projektu NOSPR; 

 zbudowanie efektywnego systemu zachowań w regionie odnoszącego się do problemów 

rewitalizacji. Informowanie, edukowanie i wpływanie na interesariuszy oraz środowisko 

biznesowe, co poprawi procesy decyzyjne i działania oddziałujące na Operatora 

Rewitalizacji; 

 tworzenie bazy podmiotów gospodarczych, a w tym: podmiotów władających, 

potencjalnych inwestorów i kooperantów, z którymi Operator Rewitalizacji mógłby 

współpracować. 
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Rozdział 5. Wdrożone i działające modele restrukturyzacji i 

przywracania do użytku społeczno-gospodarczego terenów 

zdegradowanych w krajach Unii Europejskiej. 

 

Procesy rewitalizacji, realizowane w różnorodnych konfiguracjach organizacyjnych, przy 

wykorzystywaniu wielu źródeł finansowania, wymagają wypracowywania nowych modeli 

biznesowych, gdzie pojawiają się operatorzy tych procesów, partnerzy biznesowi i organizacje 

publiczne (w tym samorządowe) oraz podmioty naukowe. Modele biznesowe oparte na szeroko 

zakrojonej współpracy wymagają wypracowania kluczowych założeń funkcjonowania operatorów 

rewitalizacji. Przykłady skutecznego opracowania i zastosowania takich modeli można już znaleźć 

w Europie. 

Bazując na doświadczeniach europejskich, systemów budowanych od kilkunastu lat, porównano 

regiony, które podjęły się kompleksowych (operatorskich) sposobów rewitalizacji terenów 

poprzemysłowych. Badaniami objęto cztery kraje, w których procesy rekultywacji i rewitalizacji 

uznaje się za wzorcowe, tj.: Francję, Niemcy, Wielką Brytanię i Hiszpanię. Zakres przedmiotowy  

i podmiotowy badań obejmował: 

 we Francji - Region Nord-Pas-de-Calais (NPdC), w tym w szczególności Publiczną Agencję 

Polityki Gruntowej Regionu Nord-Pas de Calais (EPF-NPdC), 

 w Niemczech - Zagłębie Ruhry w Nadrenii Północnej Westfalii, w tym przede wszystkim 

NRW.URBAN GmbH & Co.KG jako podmiot zarządzający Funduszem Nieruchomości, 

 w Wielkiej Brytanii - Narodowy Program dla Zagłębi Górniczych, w tym Narodową Agencję 

Rewitalizacji – English Partnerships (obecnie Narodowej agencja ds. mieszkalnictwa  

i rewitalizacji „Dom i społeczności lokalne” (Homes and Communities Agency) i Land 

Restoration Trust, 

 w Hiszpanii - Narodowy Plan Dziedzictwa Przemysłowego. 

 

Procesy rewitalizacji są realizowane w wielu krajach europejskich już od kilku dziesięcioleci. 

Doświadczenia te dają szerokie spektrum wiedzy na temat rozwiązań i prowadzenia 

operatorskiego systemu rewitalizacji, jako skutecznej praktyki zatrzymania degradacji  

i przywrócenia wartości gospodarczej, inwestycyjnej i społecznej terenów poprzemysłowych. 

Praktyka Francji i Niemiec opisuje zastosowanie modelu rewitalizacji z wykorzystaniem operatorów 

na poziomie regionalnym, natomiast doświadczenia Wielkiej Brytanii i Hiszpanii dotyczą wdrożenia 

modelu Operatora Rewitalizacji na poziomie krajowym. Wzorce europejskie pozwoliły na 

sformułowanie syntetycznych wniosków i rekomendacji dla Operatora Rewitalizacji w Polsce. 

1. W ramach doświadczeń francuskich:6 

 potwierdza się celowość istnienia w regionach poprzemysłowych instytucji zarządzającej 

terenami (np. w skali województwa), która mogłaby wykupywać grunty, scalać działki, 

przygotować teren pod budowę, eliminować zanieczyszczenia itp.; 

 podkreśla się wprowadzenie prawa pierwokupu przez inwestora publicznego (gminy, 

regionu lub operatora działającego w ich imieniu) każdego terenu lub nieruchomości  

w tzw. Strefie Interwencji Gruntowej, które pojawią się na rynku, a którymi władanie jest 

konieczne dla sprawnego rozwoju programu rewitalizacji; 

                                                           
6
 Skalski K., Rewitalizacja we Francji: zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, 

Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009. 
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 wskazują na możliwość uzyskiwania statusu użyteczności publicznej (celu publicznego) dla 

operacji istotnych dla rozwoju gminy lub regionu. Instrument ten pozwala na sprawniejsze 

przekształcenia własności terenów (w tym wywłaszczenia), chroniąc równocześnie przed 

nieuzasadnioną spekulacją; 

 opisują stworzenie mechanizmu Strefy Inwestowania Skoordynowanego; 

 wskazują na przerzucenie kosztów realizacji projektów na ponownie przygotowanym do 

budowy terenie na nowych inwestorów. EPF-NPdC przejmuje lub wykupuje tereny od gmin 

lub od właścicieli prywatnych, następnie scala je i parceluje na nowo, w razie potrzeby 

prowadzi program oczyszczenia z elementów toksycznych (zgodnie z przeznaczeniem 

funkcjonalnym i koniecznością wynikającą z późniejszego użytkowania). EPF-NPdC nie 

jest inwestorem budującym obiekty na nabytych terenach i nie jest właścicielem terenów 

dłużej niż jest to konieczne dla doprowadzenia ich do tzw. stanu zerowego. Sprzedaje te 

tereny inwestorom prywatnym lub gminom, dając nowym właścicielom swobodę 

dysponowania i inwestowania; 

 działalność Operatora w EPF-NPdC nie ma charakteru konkurencyjnego i tym sposobem 

pozostaje poza zasięgiem dyrektyw europejskich. Stwarza ponadto możliwości dla 

działalności rynkowej, jednak na warunkach kontroli przez władzę publiczną (jakości 

oddanych do użytku gruntów czy nowych funkcji przewidywanych na tych obszarach po 

rekultywacji); 

 organem decyzyjnym jest Rada Gubernatorów (Rada Zarządzająca), składająca się  

z 32 przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych oraz ugrupowań społeczno-

gospodarczych z NPdC. 

 

2. Doświadczenia niemieckie podkreślają:7 

 znaczenie usystematyzowanego prawa, na mocy którego stworzono procedury rewitalizacji 

i instytucje prowadzące te procesy lub w nich uczestniczące, w tym instytucję powiernika 

odpowiedzialnego za rewitalizację; 

 rewitalizacja skupia się na kompleksowym doskonaleniu wybranych obszarów pod 

względem ekonomicznym, społecznym, technicznym i ekologicznym poprzez zmianę 

funkcji obszaru i dostosowanie do nowych funkcji szeroko pojętej infrastruktury technicznej 

i społecznej; 

 przeznaczenie przez państwo znacznych kwot z budżetu federalnego na procesy 

rewitalizacji, a władze miast i landy z budżetów lokalnych, tworząc równocześnie 

mechanizmy absorpcji środków prywatnych, co pozwala osiągać znacznie pełniejsze 

rezultaty działań rewitalizacyjnych; 

 za rewitalizację obszarów kryzysowych odpowiedzialne są władze lokalne (gospodarz - 

organizator procesów rewitalizacyjnych, odpowiadający za wszelkie działania na rzecz 

społeczności lokalnej i ponoszący ich skutki), które planują i dokonują rewitalizacji  

w ramach istniejącego prawa federalnego, mają prawo do dofinansowania z budżetu 

federalnego i budżetu swojego landu, ale ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie 

podejmowane w tym procesie decyzje, w tym także za ich ekonomiczne i społeczne skutki; 

 pełna swoboda angażowania się sektora prywatnego w procesy rewitalizacyjne, jednak 

wymagane jest podporządkowanie ramom procesów rewitalizacyjnych określonych przez 

prawo i narzuconych przez władze lokalne w imię dobra wspólnego; 

 dla przeprowadzenia procesu rewitalizacji na określonym obszarze szereg działań wymaga 

zgody gminy (np. zbycie nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania). Działania na 

rzecz rewitalizacji obszaru kryzysowego nie wymagają zezwolenia, o ile gmina lub podmiot 

                                                           
7
 Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red)., Rewitalizacja miast w Niemczech, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009. 
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odpowiedzialny za rewitalizację jest stroną umowy lub właścicielem nieruchomości – 

podejmują one działania przewidziane uchwalonym planem rewitalizacji; 

 ustanowienie instytucji Powiernika – specjalnego podmiotu wspomagającego gminę  

i uprawomocnionego na podstawie umowy do podejmowania tego rodzaju działań 

rewitalizacyjnych. Dysponuje on majątkiem powierniczym, który tworzą wszystkie środki 

przekazane podmiotowi odpowiedzialnemu za rewitalizację w celu umożliwienia wykonania 

postawionych przed nim zadań (w praktyce występuje jeden powiernik dla wszystkich 

przedsięwzięć w danym regionie lub indywidualni powiernicy dla poszczególnych 

przedsięwzięć). Majątek ten musi być zarządzany i wykazywany oddzielnie od pozostałego 

majątku powiernika; 

 przestrzeganie zasady nadrzędności interesu publicznego wobec interesów obywateli. 

Prawo zezwala na przymusowy wykup nieruchomości prywatnych, za określonym 

odszkodowaniem od właścicieli, którzy nie gwarantują wykonania ustalonych zadań 

rewitalizacyjnych. 

 

3. Z doświadczeń Wielkiej Brytanii wynika, że:8 

 model partnerski, jako kluczowe rozwiązanie, został wypracowany uregulowaniami 

dotyczącymi finansowania konkursowego rewitalizacji – istnienie partnerstwa jako warunek; 

 partnerstwa są zawiązywane wokół inicjatora rewitalizacji (władz lokalnych odpowiednich 

dla rewitalizowanego obszaru lub działającego w ich imieniu przedsiębiorstwa rewitalizacji 

miast), skupiające wszystkich aktorów (w tym mieszkańców) związanych z danym 

projektem rewitalizacyjnym. Zadaniem partnerstwa jest opracowanie wizji, strategii i planu 

rewitalizacji, przygotowanie wniosku o finansowanie, koordynowanie i nadzorowanie 

procesu rewitalizacji oraz jego ocena. Pod względem formalnym (kwestie finansowe, 

podatkowe i prawne) za projekt rewitalizacji odpowiadają osobno jego partnerzy –  

w odniesieniu do działań finansowanych przez środki publiczne odpowiadają władze 

lokalne lub inny partner sektora publicznego; 

 w przypadku dużych projektów rewitalizacyjnych wskazany był udział Narodowej Agencji 

Rewitalizacji; 

 ułatwienie w prowadzeniu i organizowaniu rewitalizacji dla władz lokalnych to możliwość 

powoływania przedsiębiorstw rewitalizacji miast – URC, posiadających najczęściej  

3 dużych udziałowców (Narodowa Agencja Rewitalizacji,  Agencje Rozwoju Regionalnego, 

władze lokalne), będącymi w równym stopniu podmiotami finansującymi ich działalność 

(czasem udziałowcami URC były prywatne przedsiębiorstwa lub lokalne izby handlowe); 

 Single Regeneration Budget (SRB) skupiał środki pochodzące z budżetów wielu 

ministerstw i pozwalał na bezpośrednią kontrolę wydawania tych środków, a także 

koordynację  i uproszczenia dla starających się o finansowanie. Środki SRB były 

podzielone na różne pule (np. rekultywacja i oczyszczanie terenów, programy 

mieszkaniowe, programy rewitalizacji społecznej itd.) zapewniając, że wszystkie typy 

rewitalizacji mogły być finansowane; 

 uporządkowane planowanie przestrzenne, w tym szczególnie w obszarach 

metropolitalnych – surowe zasady planistyczne wykluczające zagospodarowanie terenów 

zielonych oraz blokowanie rozlewania się miast poprzez otoczenie ich strefą zieloną 

sprawia, że obszary poprzemysłowe są atrakcyjnym i często jedynym możliwym miejscem 

dla inwestycji; 

 ograniczano liczbę podmiotów będących dysponentami środków, a nie liczbę rodzajów 

programów rewitalizacyjnych; 

                                                           
8
 Guzik R. (red.), Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009. 
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 ma miejsce obowiązek przystąpienia do Stref Poprawy Funkcjonowania Firm (Business 

Improvement Districts) – obowiązkowa przynależność firm z obszaru takiej ustanowionej 

strefy oznacza, że firmy płacą obowiązkową składkę i w całości zaliczają ją do kosztów,  

a środki są przeznaczane na finansowanie niewielkich projektów rewitalizacyjnych w 

zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej; 

 potwierdzona została przydatność funkcjonowania Narodowej Bazy Danych Terenów 

Wcześniej Zagospodarowanych; 

 wypracowano wzorcowy przykład zaangażowania sektora prywatnego i skutecznego 

łączenia interesów publicznego z prywatnym w oparciu o społeczeństwo obywatelskie, 

świadomość wspólnoty i zaufanie. 

 

4. Z doświadczeń Hiszpanii wynika, że:9 

 we wzorcowy sposób można kompleksowo opracować i wdrożyć na szczeblu 

ogólnopaństwowym plan ochrony dziedzictwa przemysłowego; 

 skutecznie podkreślono i wykorzystano istotność ochrony dziedzictwa przemysłowego dla 

upamiętnienia ważnego etapu historii regionów górniczych, poprzedzonej inwentaryzacją  

i waloryzacją obiektów techniki, stanowiących podstawę wskazania najbardziej 

wartościowych obiektów do ochrony. 

 

W każdym z wymienianych powyżej krajów działania rewitalizacyjne były opierane na modelu 

centralnym lub regionalnym – nie na rozproszonym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 A. Ostręga; Rozprawy i monografie 279. Organizacyjno – finansowe modele rewitalizacji w regionach 

górniczych; Wyd. AGH; Kraków 2013. 
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Rozdział 6. Model operatora – komponent strategii rozwoju regionu  lub 

kontraktu dla  woj. śląskiego 

6.1.Problemy i wyzwania rewitalizacji w woj. śląskim 

Problem rewitalizacji w Polsce, a szczególnie w województwie śląskim jest szczególnym 

wyzwaniem, a skala i złożoność tego zagadnienia umieściła go obok reindustrializacji  

i metropolizacji w ścisłej grupie tematów tworzących zintegrowaną politykę rozwoju województwa 

śląskiego. Szczególnym problemem tego regionu jest duża liczba terenów poprzemysłowych, które 

wymagają pilnej i racjonalnej gospodarczo i społecznie odpowiedzialnej rewitalizacji. Przez wiele 

dziesięcioleci znaczna część województwa śląskiego zdominowana była przez szeroko rozumiany 

przemysł surowcowy, w tym przede wszystkim wydobywczy i hutniczy. Proces rewitalizacji terenów 

zdegradowanych i poprzemysłowych w województwie śląskim napotyka na wiele problemów, ale 

również wiele wyzwań i potencjał regionu, które można pogrupować w kilku obszarach: 

gospodarczo-społecznych, formalno-prawnych, technologicznych i organizacyjnych.    

 

Problemy, wyzwania i potencjał gospodarczo-społeczny: 

 złożoność i skala terenów zdegradowanych i poprzemysłowych województwa śląskiego: duża 

powierzchnia terenów zdegradowanych w województwie śląskim – ok. 6,9 tys. ha; 600 mln t 

zgromadzonych odpadów górniczych i pohutnicznych; 25–30 mln t odpadów rocznie  

z bieżącego wydobycia węgla kamiennego; 150 hałd, zwałowisk pokopalnianych  

i pohutniczych; 

  konieczność zatrzymania degradacji i przywrócenie wartości gospodarczej, inwestycyjnej 

i społecznej terenów poprzemysłowych;  

 ograniczenia kierunków sprzedaży i zagospodarowania komercyjnego odpadów 

okołogórniczych, przekładające się na zwiększenie kosztów prowadzenia gospodarki 

odpadami na ograniczonych terenach przykopalnianych; 

 brak obowiązującego systemu promującego gospodarkę odpadami (np. recykling odpadów) 

oraz systemu postępowania z terenami zdegradowanymi w skali ponad lokalnej; 

 zmniejszające się możliwości lokowania odpadów spowodowane ograniczeniami 

lokalizacyjnymi;  

 umożliwienie konkurencyjnego rozwoju – zabezpieczenie prawidłowej podaży gruntów jako 

czynnika rozwoju i uniknięcie efektu „pułapki gruntowej”, tj. niedoboru terenów dla tworzenia 

kapitału gospodarczego; 

 zainteresowanie inwestorów terenami typu brownfiled;  konieczność koncentracji nowych 

inwestycji przemysłowych na obszarach dezinwestycji sektora przedsiębiorstw 

restrukturyzowanych sektorów działalności gospodarczej; 

 ochrona środowiska i gospodarowanie zasobami naturalnymi – realizacja czasochłonnego 

procesu prowadzonego w cyklu działań: poprzednie zagospodarowanie – przekwalifikowanie – 

rekultywacja – ponowne zagospodarowanie, umożliwiający racjonalne zarządzanie 

przestrzenią; 

 konieczność tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw i aktywności gospodarczych wokół dużego 

problemu związanego z restrukturyzacją sektora górnictwa węgla kamiennego; 

 rozwijający się potencjał intelektualny w regionie oparty na tradycjach inżynieryjnych  

i skumulowanych wiedzy i umiejętnościach; 

 potrzeba współpracy wielu sektorów na rzecz realizacji celów rewitalizacji; 

 koncentracja działań w województwie śląskim wokół rewitalizacji terenów poprzemysłowych  

i tkanki mieszkaniowej; 
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 zagwarantowanie sprawiedliwości i spójności społecznej; zapewnienie równowagi między 

regulacją rynkową i regulacją publiczną jest konieczne, by nie doprowadzić do segregacji 

społeczno-przestrzennej i nierówności społecznej. 

Problemy i wyzwania formalno-prawne: 

 brak instytucjonalnego / operatorskiego modelu zarządzania procesami rewitalizacji / instytucji 

interesu publicznego; 

 zróżnicowana struktura właścicieli i władających terenami zdegradowanymi; 

 brak pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; 

 ograniczone działanie zasady „zanieczyszczający płaci”, która nie działa lub działa w sposób 

ograniczony, powodując w przyszłości przyrost terenów zdegradowanych;  

 brak priorytetów wykorzystywania terenów zdegradowanych, a nie niezagospodarowanych; 

 wewnętrzna sprzeczność zapisów Ustawy o odpadach wydobywczych z dnia 10 lipca 2008 r., 

skutkiem czego nie może być respektowana zasada pierwszej kolejności do poddania odzysku 

odpadów wydobywczych; 

 obecnie obowiązujące prawo nie nakazuje lub nawet nie określa procedur certyfikacji terenów 

przywracanych do obiegu społeczno – gospodarczego;  

 brak kompleksowości i spójności w zapisach Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 

2015r. 

 brak systemu i standardowych procedur rewitalizacji;  

 brak kompetencji w gminach do prowadzenia procesów rewitalizacji,  

 gmina nie musi korzystać z przepisów ustawy o rewitalizacji (zadanie fakultatywne), jeżeli nie 

chce lub nie może wykonywać zadania w postaci wyprowadzania obszarów zdegradowanych 

ze stanu kryzysowego; fakultatywność działań może spowodowań szkodliwe dla rozwoju 

województwa śląskiego „zaniechania”; 

 niezbędnym jest nowelizacja ustawy o rewitalizacji w zakresie: adresatów rewitalizacji, 

przedmiotu rewitalizacji, modelu operatorskiego zarządzania rewitalizacją, wprowadzenia 

algorytmu standardowych procedur, ustanowienia celu publicznego, nadania statusu planu 

rozwoju dla Planu rewitalizacji oraz stosownych rozporządzeń;  

 konieczna nowelizacja Ustawy o odpadach wydobywczych (odwołanie do treści dokumentu). 

Problemy, wyzwania i potencjał technologiczny 

 utrudnienia w procesie rekultywacji powierzchniowej poprzez występowanie dużego obszaru 

pustek płytkiego wydobycia;  

 duża zmienność występowania zanieczyszczeń metalami ciężkimi na terenach 

zdegradowanych woj. śląskiego;  

 niedostateczna ilość danych informujących o terenach poprzemysłowych w obrębie 

województwa śląskiego;  

 brak wykorzystania technologii w fazie rozwojowej na skale przemysłową;  

 brak trwałych sieci współpracy biznes – samorząd – nauka, współpraca ma charakter okazyjny 

i dotyczy pojedynczych rozwiązań;  

 konieczność działań zmierzających do pozyskiwania, aktualizowania i uzupełniania informacji o 

 terenach  zdegradowanych w ramach funkcjonowania systemu informatycznego OPI-TPP 

(obecnie dane zgromadzone w systemie można traktować wyłącznie orientacyjnie);  

 dostępna baza pustek, wymagająca bieżącego aktualizowania; Górnośląski System Informacji 

o Zagrożeniach Powierzchni na Terenach Zlikwidowanych Kopalń - http://zapadliska.gig.eu/; 

 potrzeba w zakresie opracowywania nowych technologii prośrodowiskowych polegających na 

niwelacji niepożądanych jonów metali ciężkich w gruntach lub izolacji rejonów skażonych; 

 optymalizacja strumieni odpadów przetwarzanych; 

 rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym; 

http://zapadliska.gig.eu/
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 zmniejszenie kosztów jednostkowych zagospodarowania odpadów przy wykorzystaniu 

większej skali wdrożeń technologicznych; 

 nowe inicjatywy w zakresie badan i uruchamiania nowych technologii;  

 wzrastająca wymiana informacji pomiędzy sfera gospodarczą a jednostkami naukowo-

gospodarczymi; 

 wiedza, kluczowe kompetencje i potencjał techniczny podmiotów gospodarczych  

w świadczeniu specjalistycznych usług w zakresie zagospodarowania odpadów, remediacji  

i rekultywacji;  

 istniejące w woj. śląskim  Obserwatorium Specjalistycznego w obszarze technologii dla 

ochrony środowiska; 

 istniejące bazy wiedzy, technologii i ekspertów w województwie śląskim;  

 unikalne zasoby w zakresie diagnozy potencjału gruntowego terenów; 

 wysoki potencjał naukowy w województwie śląskim w obszarze zagospodarowania odpadami, 

rekultywacji i remediacji terenów zdegradowanych;  

 szeroka oferta  laboratoriów akredytowanych oraz jednostek certyfikujących.   

Problemy, wyzwania i potencjał organizacyjny 

 brak spójnej polityki i planów rewitalizacji;  

 włącznie procesów rewitalizacji w gminne programy rewitalizacji;   

 brak map obszarów problemowych do rewitalizacji; 

 brak map skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych przynoszących efekty synergiczne  

w zakresie ekonomicznym, rynkowym i społecznym; 

 duża i zróżnicowana liczba interesariuszy procesów rewitalizacji w województwie śląskim; 

 duże rozproszenie działań (na różnych interesariuszy) rewitalizacyjnych wymagający 

współpracy sieciowej przy zastosowaniu zarządzania projektami; 

 wybiórcza, nieusystematyzowana współpraca z jednostkami naukowymi, badawczymi  

i certyfikującymi; 

 konieczność przyjęcia zasad zrównoważonego zarządzania interesariuszami; 

 konieczność kształtowania spójnej polityki i planów rewitalizacji opartych na zrównoważonym 

rozwoju; 

 konieczność monitorowania i kontrolowania efektów rewitalizacji w kontekście 

zrównoważonego rozwoju; 

 konieczność wypracowania metod nabywania gruntów, przekształcania własności terenów, 

optymalizacji kosztów wykupu itp.;  

 rozwój umiejętności w zakresie koordynacji projektów rewitalizacji, w którą zaangażowani są 

różni interesariusze; 

 doświadczenia europejskie w zakresie systemów operatorskich, a tym przede wszystkim 

francuskie i niemieckie; 

 podjęte przez senatorów i posłów inicjatyw związanych z przyjęciem zasad organizacji oraz 

trybu przygotowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny efektów/skutków procesów 

rekultywacji, remediacji, unieszkodliwiania tzw. bomb ekologicznych oraz przywracania 

terenów zdegradowanych do użytku społeczno-gospodarczego w ramach operatorskiego 

systemu organizacji i zarządzania przedmiotem rewitalizacji; 

 wytyczne Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego; 

 istniejące rozwinięte kompetencje i zasoby podmiotów zajmujących się procesami rewitalizacji  

i zagospodarowania odpadów wydobywczych; 

 szeroki zakres rozproszonych źródeł finansowania procesów rewitalizacji. 
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6.2.Modele Operatora Rewitalizacji w Polsce – poziom centralny i regionalny 

Zaprezentowane  problemy, wyzwania i potencjał województwa śląskiego oraz wiedza, jaką dają 

nam praktyki rewitalizacji innych krajów (praktyka Francji i Niemiec opisuje zastosowanie modelu 

rewitalizacji z wykorzystaniem operatorów na poziomie regionalnym, natomiast doświadczenia 

Wielkiej Brytanii i Hiszpanii dotyczą wdrożenia modelu Operatora Rewitalizacji na poziomie 

krajowym), pozwala ona stworzenie propozycji rozwiązania polskiego, które dotyczy nie tylko 

jednego z regionów najbardziej zdegradowanych w Europie, ale ponadto może stać się pierwszym, 

wzorcowym przykładem tego typu podejścia w Polsce. Propozycja polska łączy w sobie 

współczesne aspekty zarządzania projektami, sieciami i innowacjami. 

Ze względu na skalę i poziom występujących problemów proponuje się dwa podstawowe modele 

Operatora Rewitalizacji: 

 Centralny Model Operatora Rewitalizacji (rys. 1), 

 Regionalny Model Operatora Rewitalizacji (rys. 2). 

System zarządzania Operatora Rewitalizacji obejmuje następujące założenia: 

 instytucjonalne, wskazując podmioty uczestniczące w systemie operatorskim;  

 formalno-prawne, obejmujące ramy i zakres powołania Operatora Rewitalizacji; 

 organizacyjne, określające role i funkcje podmiotów powołujących, kontrolujących, 

wspomagających i doradzających Operatorowi Rewitalizacji;  

 finansowe, opisujące zasady finansowania działalności Operatora Rewitalizacji oraz projekty 

rewitalizacji. 

Każdy z modeli przedstawiony został w formie docelowej. Organizacje zaznaczone przerwaną linią 

mogą być powoływane w dalszej kolejności w zależności od możliwości i potrzeb.  
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6.2.1. Centralny Model Operatora 

 

Centralny Model Operatora zakłada szeroki zakres działań rewitalizacyjnych obejmujących całą 

Polskę z Oddziałami Wojewódzkimi. Szczegóły przedstawia rys. 3.  

Rysunek 3. Centralny Model Operatora Rewitalizacji - model docelowy. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Założenia instytucjonalne Centralnego Modelu Operatora Rewitalizacji przedstawia tabela 3. W 

tabeli 4 zostały omówione założenia formalno-prawne (inicjujące), a w tabeli 5 założenia 

organizacyjne Centralnego Modelu Operatora Rewitalizacji.   
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Tabela 3. Założenia instytucjonalne Centralnego Modelu Operatora Rewitalizacji. 

ORGANIZATOR 

 Pełnomocnik Rządu ds. Rewitalizacji – reprezentant Skarbu Państwa powołany przez Rząd;  
 Przewodniczący: Pełnomocnik RM / Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju 
 V-ce Przewodniczący: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, Minister Infrastruktury i 

Budownictwa  
 Sekretarz: Pełnomocnik RM ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego / Sekretarz Stanu 

Ministerstwa Energii 
 Członkowie: wojewodowie, władający terenami  zdegradowanymi i zdewastowanymi 

(przedsiębiorstwa z większościowym udziałem Skarbu Państwa, stowarzyszenia JST)  
Podlega mu Krajowy Operator Rewitalizacji  

 Regionalna Rada Rewitalizacji: 
 Przewodniczący: Wojewoda  
 V-ce Przewodniczący: Marszałek Województwa 
 Członkowie: władający terenami  zdegradowanymi i zdewastowanymi (przedsiębiorstwa  

prywatne, gminy województwa)  

OPERATOR 

 Krajowy Operator Rewitalizacji – wyznacza i monitoruje portfele projektów wykonywanych  przez 
oddziały  wojewódzkie,   koordynuje  projekty międzywojewódzkie.  

 Oddziały wojewódzkie – nowe organizacje lub bazujące na majątku istniejących  firm . Oddział 
posiada osobowość prawną i niezależność finansową.  

PODMIOTY WSPIERAJĄCE 

Na poziomie krajowym: 

 Zespół ds. terenów zdegradowanych – Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 
poz. 67. 

 Opcjonalnie Krajowy  Społeczny Komitet Rewitalizacji – organizacja społeczna , grupująca  
m.in. stowarzyszenia gmin, przedstawicieli powiatów, przedstawicieli mieszkańców terenów 
zdegradowanych  

 Opcjonalnie Międzyresortowy Zespół ds. Rewitalizacji - zespół składający się z przedstawicieli 
Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa  

 Opcjonalnie Krajowy Fundusz ds. Rewitalizacji – jego powołanie jest uzależnione od decyzji i 
możliwości Organizatora   

Na poziomie regionalnym: 

 Sieć współpracy B+R – skupia jednostki naukowe i uczelnie wyższe, ściśle współpracujące w 
Oddziałami wojewódzkimi  

 Jednostki certyfikujące – jednostki odpowiedzialne za procesy certyfikacji produktów i usług  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

 Opcjonalnie Regionalny Społeczny Komitet Rewitalizacji - organizacja społeczna grupująca  
m.in. przedstawicieli powiatów, gmin oraz przedstawicieli mieszkańców terenów zdegradowanych  

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4. Założenia formalno-prawne – działania inicjujące dla Centralnego Modelu 
Operatora Rewitalizacji. 

ORGANIZATOR 

 Powołanie Krajowego Operatora Rewitalizacji wraz z określeniem jego statusu oraz przekazaniem 
kluczowych baz wiedzy, priorytetów strategicznych projektów,  określeniem początkowego 
budżetu i majątku 

 Powołanie Regionalnych Rad Rewitalizacji 

 Nawiązanie współpracy z Zespołem ds. terenów zdegradowanych  

 W dalszej kolejności w zależności od możliwości i potrzeb: 
 powołanie Krajowego Społecznego Komitetu Rewitalizacji, który określa zasady swojego 

funkcjonowania  
 powołanie Międzyresortowego Zespołu ds. Rewitalizacji – Zespół składa się z przedstawicieli 

Ministerstwa Rozwoju, Środowiska, Infrastruktury i Budownictwa  

 powołanie Krajowego Funduszu ds. Rewitalizacji – propozycja powołania odrębnego funduszu 
gromadzącego środki na proces rewitalizacji w Polsce (wydzielona część NFOŚiGW ) 

OPERATOR 

 Powołanie oddziałów wojewódzkich lub międzywojewódzkich na bazie nowej firmy lub firm 
istniejących (posiadających odpowiedni potencjał produkcyjny, kompetencje w obszarze 
rewitalizacji i zagospodarowania odpadów oraz potencjał wiedzy) wraz z przekazaniem k luczowych 
regionalnych baz wiedzy, priorytetów strategicznych projektów regionalnych wraz z określeniem 
wraz z określeniem początkowego budżetu, majątku i zasobów.  

 Ukonstytuowanie sieci współpracy B+R  

 Nawiązanie przez Oddziały współpracy z laboratoriami i instytucjami certyfikującymi  

 Nawiązanie przez Oddziały współpracy z RDOŚ; WIOŚ 

 W dalszej kolejności w zależności od potrzeb powołanie przez Oddziały Regionalnych Społecznych 
Komitetów Rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 5. Założenia organizacyjne (funkcjonalne) dla Centralnego Modelu Operatora 
Rewitalizacji. 

ORGANIZATOR 

Organizatorowi podlega Krajowy Operator Rewitalizacji, a wspierają go: Zespół ds. terenów 
zdegradowanych, Krajowy  Społeczny Komitet Rewitalizacji, Międzyresortowy Zespół ds. Rewitalizacji 
i ew. Krajowy Fundusz ds. Rewitalizacji. Tego rodzaju przyporządkowanie wynika z konieczności 
zagwarantowania  realizacji zadań strategicznych, w tym poprawnego nadzoru i koordynacji 
współpracy między interesariuszami, zapewniających zrównoważony rozwój, a w tym: 

 przygotowanie i ustawowe wdrożenie Operatorskiego Modelu Zarządzania Rewitalizacją;  

 przygotowywanie, koordynacja  i konsultacja prac nad projektami ustawodawczymi i regulacjami 
wykonawczymi w obszarze rewitalizacji i zagospodarowania odpadów w ramach obiegu 
zamkniętego;  

 przygotowanie narodowego programu rewitalizacji, monitorowanie wdrażania programu, 
koordynowanie i monitorowanie współpracy organów administracji rządowej z samorządami, 
prywatnymi podmiotami oraz sektorem organizacji pozarządowych oraz prowadzenie kontroli 
procesów rewitalizacji, realizowanych z poziomu regionalnego; 

 udział w pracach nad Krajowym Programem Zagospodarowania Przestrzennego w obszarze 
rewitalizacji; 

 przygotowanie krajowej mapy obszarów problemowych do rewitalizacji; 

 zatwierdzanie regionalnych map skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych; 

 posiada prawo do interwencji publicznej w ramach procesów rewitalizacji (m.in. Inicjowanie 
procesów sprzedaży  lub powiernictwa terenów zdegradowanych Operatorowi, dbanie o 
równowagę celu publicznego i komercyjnego w rewitalizacji); 

 zatwierdzenie pakietu kluczowych projektów rewitalizacji w kraju obejmujących majątek Skarbu 
Państwa.  

Regionalna Rada Rewitalizacji  

 zatwierdza regionalne mapy skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych; 

 występuje do odpowiednich organów władzy publicznej w zakresie inicjatyw ustawodawczych dla 
rewitalizacji; 

 opiniuje dla Krajowego Organizatora pakiety regionalnych strategicznych projektów  dla gmin i 
podmiotów  prywatnych; 

 opiniuje dla Krajowego Organizatora propozycje regionalnych map skonsolidowanych działań 
rewitalizacyjnych; 

 zatwierdza projekty rewitalizacji dot. terenów zdegradowanych należących do gmin  i 
przedsiębiorstw prywatnych;  

 dba o zgodność procesów rewitalizacji z planami zagospodarowania przestrzennego; 

 koordynuje regionalny system rewitalizacji opartego o aktualne  bazy danych;  

 mediacja w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 

 współpracuje z siecią B+R dla uzyskania najlepszych rozwiązań technologicznych oraz wdrożenia 
najlepszych praktyk w procesach rewitalizacji; 

 współpracuje z jednostkami certyfikującymi i Regionalnym Społecznym Komitetem Rewitalizacji.  

KRAJOWY OPERATOR REWITALIZACJI 

Krajowy Operator Rewitalizacji, nadzoruje oddziały wojewódzkie, które mu podlegają, nie 
prowadząc podstawowej działalności operacyjnej. Szczególne funkcje Krajowego Operatora 
Rewitalizacji to:  

 propozycje map skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych w oparciu o mapy regionalne; 

 propozycje pakietów projektów strategicznych; 

 przygotowanie projektów planistycznych - wytyczne dla regionów; 

 przygotowanie obszarów strategicznej interwencji Państwa / Rewitalizacja;  

 „wyposażenie” oddziałów w odpowiedni potencjał techniczny, finansowy i kadrowy, który w trakcie 
rozwoju będą rozwijać; 

 rozwój krajowych baz danych o terenach podlegających rewitalizacji;  

 wypracowanie standardowych procedur procesów rewitalizacji;  

 opracowanie we współpracy z podmiotami wspierającymi politykę współpracy z interesariuszami 
rewitalizacji; 

 zbudowanie partnerstw z instytucjami finansowymi;  
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 wdrożenie koncepcji benchmarkingu i analizy trendów technologicznych w obszarze rewitalizacji; 
wykreowanie think tanku wokół problematyki rewitalizacji.      

OPERATOR  - ODDZIAŁY WOJEWÓDZKIE 

Oddziały wojewódzkie realizują w systemie operatorskim funkcje operacyjne, a kluczowymi 

czynnikami sukcesu są działania w obszarach: 

 Portfela strategicznego: 

 przygotowanie propozycji regionalnych map skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych; 

 przygotowanie propozycji  regionalnych pakietów projektów strategicznych; 

 przygotowanie projektów planistycznych;  

 przygotowanie obszarów strategicznej interwencji Państwa / Rewitalizacja; 

 stworzenie centrum zintegrowanego zarządzania projektami rewitalizacji z wykorzystaniem 

operatorskiego  algorytmu standardowych procedur procesu rewitalizacji; 

 aplikowanie  standardowych  procedur  zapewniających stosowanie  nowoczesnych   

technologii i „obiegu zamkniętego”;  

 Efektu skali i synergii: 

 rozwój regionalnych baz danych o terenach podlegających rewitalizacji w ścisłej współpracy z  

właścicielami baz, administracją regionalną i instytucje B+R (np. w woj. śląskim jest 

wojewódzka baza danych o terenach poprzemysłowych i górniczych (OPI-TPP);  

 zakup lub umowy powiernictwa  terenów zdegradowanych oraz sprzedaż lub przekazanie 

trenów zrewitalizowanych (w tym sprzedaż  terenów  umożliwiająca  uzyskiwanie  dochodów  

na dalsze zakupy zdegradowanych terenów);  

 pozyskiwanie środków  finansowych  pomocowych i komercyjnych, montaż finansowy dla 

projektów rewitalizacji; 

 zbudowanie partnerstw z instytucjami finansowymi; 

 wykorzystanie środków  pomocowych  dla rozwoju Operatora  i aktywizacji MŚP i sieci 

współpracy; 

 pozyskanie sieci kooperantów i zasobów dla technicznej realizacji rewitalizacji oraz wdrożenie 

efektywnego modelu budowania partnerstw; 

 rozwój kompetencji i tworzenie  PPP  z wykorzystaniem  instrumentów  finansowych (np. emisja 

obligacji); 

 optymalizacja  wykorzystania  zasobów  kapitałowych i logistycznych  oraz kapitału ludzkiego 

(wsparcie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego); 

 wypracowanie dokumentacji organizacyjnej dla sprawnego prowadzenia projektów rewitalizacji 

tj. szablonów dokumentów i standardów szczegółowych w aspekcie prawnym i finansowym;  

 Rozwój i innowacje: 

 stworzenie  i rozwój sieci współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi zdolnej do kreowania 

innowacyjnych rozwiązań w przedmiocie prowadzonej działalności Operatora; 

 tworzenie konsorcjów dla realizacji  projektów B+R+I;  

 rozwój innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych; 

 absorpcja i dyfuzja innowacji w obszarze rewitalizacji;  

 wdrożenie koncepcji benchmarkingu i analizy trendów technologicznych w obszarze 

rewitalizacji; 

 wykreowanie think tanku wokół problematyki rewitalizacji.  
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PODMIOTY WSPIERAJĄCE 

Na poziomie krajowym: 

 Zespół ds. terenów zdegradowanych – funkcja doradcza w obszarze analiz i przedstawiania 
propozycji rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie remediacji terenów, na których występuje 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, postępowania z miejscami nagromadzenia odpadów, które 
stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi, a także rekultywacji terenów, na których 
występują niekorzystne zmiany naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi;  

 Krajowy  Społeczny Komitet Rewitalizacji – Komitet pełni funkcja doradczą i stanowi forum 
współpracy i dialogu interesariuszy z organami państwowymi w sprawach dotyczących 
przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą  
związku gmin, itp.  

 Międzyresortowy Zespół ds. Rewitalizacji – pełni rola konsultacyjną i doradza zarówno 
Organizatorowi Krajowemu, jak i Krajowemu Operatorowi;  

 Krajowy Fundusz ds. Rewitalizacji  
Na poziomie regionalnym: 

 Regionalny Społeczny Komitet Rewitalizacji - Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i 
dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i 
oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta.  

 Sieć współpracy B+R –  wykorzystanie potencjału instytutów naukowych, uczelni i innych 
jednostek badawczych  do prowadzenia wspólnie z Oddziałem wojewódzkim badań 
przemysłowych i prac rozwojowych w warunkach rzeczywistych, służących wypracowaniu nowych 
technologii, produktów i usług oraz zintegrowanych przedsięwzięć w ramach obiegu zamkniętego  

 Jednostki certyfikujące – wykonują badania, pomiary, próbki, procedury, normy w celu wydania 
certyfikatów, poświadczeń procedur oraz dokumentowania wyników.  

 RDOŚ; WIOŚ – podmioty zajmujące się monitoringiem i wskazaniem terenów problemowych w 
województwach oraz realizacją polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną 
przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000.  

Źródło: opracowanie własne. 

Model finansowy Centralnego Modelu Operatora Rewitalizacji zakłada, że: 

 wewnętrznymi źródłami finansowania będą środki wypracowane przez Operatora w trakcie 

jego funkcjonowania, głównie pochodzące z realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przychody 

pochodzić będą  ze sprzedaży zrewitalizowanych terenów, z usług rewitalizacji oraz ze 

sprzedaży produktów odzysku i recyklingu oraz wytworzonych nowych produktów;  
 zewnętrzne źródła finansowania to kapitał obcy (środki pomocowe, kredyty, leasing) oraz 

kapitał własny pochodzący z emisji obligacji. Istotne są środki pomocowe możliwe do 

wykorzystania przez Operatora jak i organizacji bezpośrednio z nim współpracujących oraz 

wpływających na jego działalność i status ekonomiczny; 
 zasadą modelu finansowego Operatora jest lokowanie przychodów ze sprzedaży 

zrewitalizowanych terenów, w części należnej Operatorowi, w zakupy terenów 

zdegradowanych i w dalsze prowadzenie procesów rewitalizacji; 
 skuteczne wykorzystanie środków pomocowych wymaga zmian w RPO i wykorzystania 

zapisów dokumentów UE;  
 proponuje się utworzenie Krajowego Fundusz  Rewitalizacji (jako części NFOŚiGW) 

wykorzystywanego  jako kapitał zalążkowy powołania Operatora, a następnie jako wsparcie  

finansowe dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze społecznym;  
 w działalności Operatora zakłada się także wykorzystanie środków finansowych 

przewidywanych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa 

śląskiego”; 
 dla rozwoju Operatora w szczególności aplikowania innowacji wykorzystywane będą środki 

finansowe programów NCBR i ulgi wynikające z Ustawy o innowacyjności.  
 najistotniejszym źródłem są środki celowe z NFOŚiGW 
 oraz celowe kredyty i pożyczki z EBI 
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 środki krajowe i unijne w ramach RPO WŚL na lata 2014-2020. 
 

Szczegółową analizę źródeł finansowania działalności Operatora Rewitalizacji przedstawia 

Załącznik 11.    

 

 

6.2.2. Regionalny Model Operatora Rewitalizacji 

Regionalny Model Operatora Rewitalizacji zakłada stworzenie systemu operatorskiego  

w województwie śląskim, z kluczową rolą Pełnomocnika Ministerstwa Rozwoju. Szczegóły 

przedstawia Rys. 4.  

Rysunek 4. Regionalny Model Operatora Rewitalizacji  – model docelowy. 

 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Założenia instytucjonalne Regionalnego Modelu Operatora Rewitalizacji przedstawia tabela 6.  

W tabeli 7 zostały wskazane założenia formalno-prawne (inicjujące), a w tabeli 8 założenia 

organizacyjne Regionalnego Modelu Operatora Rewitalizacji.   
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Tabela 6. Założenia instytucjonalne Regionalnego Modelu Operatora Rewitalizacji. 

ORGANIZATOR 

Regionalna Rada Rewitalizacji: 

 Przewodniczący: Pełnomocnik Ministerstwa Rozwoju 

 V-ce Przewodniczy: Wojewoda, Marszałek Województwa 

 Członkowie: gminy, podmioty władające terenami zdegradowanymi (w tym spółki SP) 
Podlega mu Regionalny Operator Rewitalizacji  

OPERATOR 

 WZA OPERATORA REWITALIZACJI: Ministerstwo Rozwoju, Urząd Marszałkowski, Urząd 
Wojewódzki  

 Regionalny Operator Rewitalizacji: nowa organizacja lub bazująca na majątku istniejącej firmy. 
Operator posiada osobowość prawną i niezależność finansową, wyznacza, koordynuje i realizuje 
prace operacyjne  

PODMIOTY WSPIERAJĄCE 

 Sieć współpracy B+R – skupia jednostki naukowe i uczelnie wyższe, ściśle współpracujące w 
Oddziałami wojewódzkimi  

 Jednostki certyfikujące – jednostki odpowiedzialne za procesy certyfikacji produktów i usług  

 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
 Opcjonalnie Regionalny Społeczny Komitet Rewitalizacji - organizacja społeczna , grupująca  

m.in. przedstawicieli powiatów, gmin oraz przedstawicieli mieszkańców terenów zdegradowanych  

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

Tabela 7. Założenia formalno-prawne – działania inicjujące dla Regionalnego Modelu 
Operatora Rewitalizacji. 

ORGANIZATOR 

 Powołanie Regionalnego Operatora Rewitalizacji na bazie nowej firmy lub firmy istniejącej 
(posiadającej odpowiedni potencjał produkcyjny, kompetencje w obszarze rewitalizacji i 
zagospodarowania odpadów oraz potencjał wiedzy) wraz z przekazaniem kluczowych 
regionalnych baz wiedzy, priorytetów strategicznych projektów regionalnych wraz z określeniem 
początkowego budżetu, majątku i zasobów.  

 Powołanie sieci współpracy B+R  

 Nawiązanie współpracy z laboratoriami i instytucjami certyfikującymi  

 Nawiązanie współpracy z RDOŚ; WIOŚ 

 W dalszej kolejności powołanie Regionalnego Społecznego Komitetu Rewitalizacji 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 8. Założenia organizacyjne (funkcjonalne) dla Regionalnego Modelu Operatora 
Rewitalizacji. 

ORGANIZATOR 

Regionalna Rada Rewitalizacji pełni rolę strategiczną planistyczną, inicjującą, kontrolną, monitorującą, 
mediacyjną i finansową. Szczegółowo Rada Rewitalizacji:  

 występuje do odpowiednich organów władzy publicznej w zakresie inicjatyw ustawodawczych dla 
rewitalizacji; 

 opracowuje we współpracy z pomiotami wspierającymi politykę współpracy z interesariuszami 
rewitalizacji; 

 zatwierdza pakiety strategicznych projektów i kierunki działania Operatora; 

 przygotowuje mapy obszarów problemowych do rewitalizacji; 

 zatwierdza propozycje regionalnych map skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych;  

 dba o zgodność procesów rewitalizacji z planami zagospodarowania przestrzennego; 

 koordynuje regionalny systemu rewitalizacji opartego o aktualne  bazy danych; 

 inicjuje i wspiera procesy zakupów i umów powierniczych oraz procesy pozyskiwania środków 
finansowych dla działań wykonywanych przez Operatora Rewitalizacji; 

 posiada  prawa do interwencji publicznej w ramach procesów rewitalizacji (m.in. Inicjowanie procesów 
sprzedaży  lub powiernictwa terenów zdegradowanych Operatorowi, dbanie o równowagę celu 
publicznego i komercyjnego w procesach rewitalizacji); 

 monitoruje realizację zadań wykonywanych przez Operatora, w tym za pomocą audytu rewitalizacji; 

 jest mediatorem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych; 

 współpracuje z siecią B+R+I dla uzyskania najlepszych rozwiązań technologicznych oraz wdrożenia 
najlepszych praktyk w procesach rewitalizacji; 

 współpracuje z jednostkami certyfikującymi i Regionalnym Społecznym Komitetem Rewitalizacji; 

OPERATOR 

Regionalny Operator Rewitalizacji  realizuje w systemie operatorskim funkcje operacyjne, a 
kluczowymi czynnikami sukcesu są działania w obszarach: 

 Portfela strategicznego: 
 przygotowanie propozycji regionalnych map skonsolidowanych działań rewitalizacyjnych 
 przygotowanie propozycji  regionalnych pakietów projektów strategicznych 
 przygotowanie projektów planistycznych  
 przygotowanie obszarów strategicznej interwencji państwa / rewitalizacja 
 stworzenie centrum zarządzania projektami rewitalizacji z  wykorzystaniem operatorskiego  

algorytmu standardowych procedur procesu rewitalizacji; 
 aplikowanie  standardowych  procedur  zapewniających stosowanie  nowoczesnych   technologii i 

„obiegu zamkniętego”;  

 Efektu skali i synergii: 
 rozwój regionalnych baz danych o terenach podlegających rewitalizacji w ścisłej współpracy z  

właścicielami baz, administracją regionalną i instytucje B+R (W woj. śląskim jest wojewódzka baza 
danych o terenach poprzemysłowych i górniczych (OPI-TPP); 

 zakup lub umowy powiernictwa  terenów zdegradowanych oraz sprzedaż lub przekazanie trenów 
zrewitalizowanych (w tym sprzedaż  terenów  umożliwiająca  uzyskiwanie  dochodów  na dalsze 
zakupy zdegradowanych terenów);  

 pozyskiwanie środków  finansowych  pomocowych i komercyjnych , montaż finansowy dla 
projektów rewitalizacji; 

 zbudowanie partnerstw z instytucjami finansowymi; 
 wykorzystanie środków  pomocowych  dla rozwoju Operatora  i aktywizacji MŚP i sieci współpracy 
 pozyskanie sieci kooperantów i zasobów dla technicznej realizacji rewitalizacji oraz wdrożenie 

efektywnego modelu budowania partnerstw; 
 rozwój kompetencji i tworzenie  PPP  z wykorzystaniem  instrumentów  finansowych (np. emisja 

obligacji); 
 optymalizacja  wykorzystania  zasobów  kapitałowych i logistycznych  oraz kapitału ludzkiego 

(wsparcie restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego); 
 wypracowanie dokumentacji organizacyjnej dla sprawnego prowadzenia projektów rewitalizacji tj. 

szablonów dokumentów i standardów szczegółowych w aspekcie prawnym i finansowym;   
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 Rozwój i innowacje: 
 stworzenie  i rozwój sieci współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi zdolnej do kreowania 

innowacyjnych rozwiązań w przedmiocie prowadzonej działalności Operatora; 
 tworzenie konsorcjów dla realizacji  projektów B+R+I;  
 rozwój innowacji procesowych, produktowych i organizacyjnych; 
 absorpcja i dyfuzja innowacji w obszarze rewitalizacji;  
 wdrożenie koncepcji benchmarkingu i analizy trendów technologicznych w obszarze rewitalizacji; 

wykreowanie think tanku wokół problematyki rewitalizacji.    

PODMIOTY WSPIERAJĄCE 

 Regionalny Społeczny Komitet Rewitalizacji - Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i 
dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i 
oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą wójta, burmistrza albo prezydenta 
miasta.  

 Sieć współpracy B+R – wykorzystanie potencjału instytutów naukowych, uczelni i innych jednostek 
badawczych  do prowadzenia wspólnie z Operatorem badań przemysłowych i prac rozwojowych w 
warunkach rzeczywistych, służących wypracowaniu nowych technologii, produktów i usług oraz 
zintegrowanych przedsięwzięć w ramach obiegu zamkniętego  

 Jednostki certyfikujące - Badania, pomiary, próbki, procedury, normy w celu wydania certyfikatów, 
poświadczeń procedur oraz dokumentowania wyników.  

 RDOŚ; WIOŚ – zajmujące się monitoringiem i priorytety terenów problemowych w rejonach  oraz  
realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. 
obszarami Natura 2000 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Model finansowy Regionalnego Modelu Operatora Rewitalizacji zakłada, że: 

 wewnętrznymi źródłami finansowania będą  środki wypracowane przez Operatora w trakcie 

jego funkcjonowania, głównie pochodzące z realizacji projektów rewitalizacyjnych. Przychody 

pochodzić będą  ze sprzedaży zrewitalizowanych terenów ,  z usług rewitalizacji oraz  

ze sprzedaży produktów odzysku i recyklingu oraz wytworzonych nowych produktów; 
 zewnętrzne źródła finansowania to kapitał obcy (środki pomocowe, kredyty, leasing) oraz 

kapitał własny pochodzący z emisji obligacji. Istotne są środki pomocowe możliwe do 

wykorzystania przez Operatora jak i organizacji bezpośrednio z nim współpracujących oraz 

wpływających na jego działalność i status ekonomiczny; 
 zasadą modelu finansowego Operatora jest lokowanie przychodów ze sprzedaży 

zrewitalizowanych terenów, w części należnej Operatorowi, w zakupy terenów 

zdegradowanych i w  dalsze prowadzenie procesów rewitalizacji; 
 skuteczne wykorzystanie środków pomocowych wymaga zmian w RPOWSL 

(wyodrębnienia z ZIT/RIT kwoty  na rekultywację i rewitalizację terenów pogórniczych,  

np.: 25% z kwoty 293 mln euro, to jest ok 72 mln euro oraz rozszerzenie o innych niż JST  

beneficjentów, którzy będą realizować projekty rekultywacji i rewitalizacji terenów 

zdegradowanych i poprzemysłowych w tym pogórniczych); 
 w działalności Operatora zakłada się także wykorzystanie środków finansowych 

przewidywanych w „Porozumieniu na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa 

śląskiego”; 
 dla rozwoju Operatora w szczególności aplikowania innowacji wykorzystywane będą środki 

finansowe programów NCBR i ulgi wynikające z Ustawy o innowacyjności. 
 

W ramach finansowania Operator Rewitalizacji będzie korzystał z usług zewnętrznych firm,  

ze zorientowaniem na sektor MŚP.  
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Szczegółową analizę źródeł finansowania działalności Operatora Rewitalizacji przedstawia 

Załącznik 11. 

 

Powyżej zostały przedstawione dwa modele – Regionalny i Centralny funkcjonowania Operatora 

Rewitalizacji. Załącznik 12. prezentuje dodatkowo alternatywny model funkcjonowania Operatora 

Rewitalizacji. 

6.3. Procedury zarządzania projektami rewitalizacji 

W odniesieniu do każdego rodzaju terenu zdegradowanego zakres niezbędnych prac dla potrzeb 

rewitalizacji może być bardzo zróżnicowany. Ponadto do priorytetowych zadań Operatora 

Rewitalizacji powinna należeć weryfikacja kierunków działań, w tym identyfikacja kompleksowych 

działań obejmujących synergiczną rewitalizację różnego typu terenów. Dobór terenów do 

rewitalizacji powinien uwzględniać przede wszystkim kryteria związane z ich atrakcyjnością 

inwestycyjną, w tym: dostępność do infrastruktury drogowej, gęstość zaludnienia (wielkość rynku 

zbytu dla działalności handlowej czy rynku pracy dla działalności produkcyjnej), infrastruktura 

gospodarcza (gęstość instytucji otoczenia biznesu, bliskość ośrodków naukowo-badawczych, 

bliskość stref ekonomicznych itp.). Należy pamiętać, że przy określaniu kierunków rekultywacji 

każdego konkretnego terenu konieczne będzie uwzględnienie szerokiego spektrum kryteriów: 

ekonomicznych (rachunek ekonomiczny), formalno-prawnych (zapewnienie wynikających  

z przepisów prawa form ochrony), geologiczno-inżynierskich (indywidualne cechy terenów 

poprzemysłowych), hydrologicznych, kulturowych, przestrzennych, społecznych i przyrodniczych. 

Z tego względu dokładne oszacowanie całkowitych kosztów rekultywacji wymaga szczegółowych 

analiz każdego terenu zdegradowanego zgodnie z Operatorskim Algorytmem Standardowych 

Procedur Procesu Rewitalizacji (Rys. 5). 

 

Przykład postępowania zgodnie z przedstawionym Operatorskim Algorytmem Standardowych 

Procedur Procesu Rewitalizacji dla hałdy w Załączniku 13. 
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Rysunek 5. Operatorskim Algorytmem Standardowych Procedur Procesu Rewitalizacji. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Wdrożenie i korzystanie z Operatorskiego Algorytmu Standardowych Procedur Procesu 

Rewitalizacji wymaga wdrożenia systemu zarządzania projektami. Zarządzanie projektami jest 

dla Operatora Rewitalizacji podstawową składową wdrażania modelu biznesowego, które 

pozwala na tworzenie relacji rynkowych i przewagi kompetencyjnej, połączonej z jakością 

realizacji prac. Projekty Operatora Rewitalizacji  powinny być grupowane i zarządzane portfelowo 

w sposób skoordynowany, dla uzyskania korzyści i kontroli niemożliwych do osiągnięcia  

w wyniku zarządzania nimi w sposób indywidualny. 

Proponuje się stworzenie systemu zarządzania projektami, którego głównymi elementami są:  

 aplikacja operatorskiego algorytmu standardowych procedur procesu rewitalizacji,  

 szczegółowe planowanie, budżetowanie i monitorowanie zadań projektów; 

 współpraca i zarządzanie outsourcingiem wykorzystujące zintegrowany model zarządzania 

(współpracy) interesariuszami;  

 mapowanie, analiza i ocena ryzyka projektów;  

 aplikacja nowoczesnych instrumentów zarządzania projektami (zwinne  zarządzanie 

projektami – Agile, instrumenty ICT);  

 wykorzystanie potencjału sfery B+R+I;  

 certyfikowanie produktów i usług rewitalizacji; 

 dobór kompetentnych pracowników i ich rozwój. 

 

Uproszczony schemat zarządzania projektem rewitalizacji przedstawia Rys.6. 

 

Rysunek 6. Ogólny schemat zarządzania projektami. 

 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Celowym wydaje się ulokowanie Działu Zarządzania Projektami w strukturze organizacyjnej 

Operatora Rewitalizacji bazującej na strukturze i zasobach istniejącej organizacji. W strukturze 

organizacyjnej Operatora Rewitalizacji (por. schemat) rozwija się pion Dyrektora ds. Rewitalizacji 
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i Zagospodarowania Odpadami o Dział Rewitalizacji. Pion ten jest odpowiedzialny za procesy 

operacyjne rewitalizacji. Dział Zarządzania Projektami współpracuje z Działem Rewitalizacji, 

Działem Inwestycji i Rozwoju, Działem Zamówień Publicznych i Sekcją planowania, 

budżetowania i monitoringu projektów w celu realizacji zadań systemu zarządzania projektami. 

 

Przykładowe rozwiązanie przedstawia, nieco rozbudowany schemat struktury organizacyjnej 

istniejącej  od 1959 roku Spółki Skarbu Państwa. Na jej przykładzie można opierać działalność 

Operatora Rewitalizacji. (Schemat w Załączniku 14. – Rys. 7) 

 

Należy przy tym dodać, że wiele zadań, a w tym procesy inwentaryzacji terenów, analiz 

technicznych terenów czy procesów certyfikacji i opracowywania innowacyjnych produktów będą 

realizowane przez podmioty zewnętrzne lub przy ścisłej współpracy z podmiotami zewnętrznymi 

(szczególnie jednostkami naukowymi i certyfikującymi). Dział Zarządzania Projektami pełni rolę 

koordynatora procesów rewitalizacji, a kluczową rolę odgrywa w nim Menedżer projektów, który 

jest odpowiedzialny przed Komitetem sterującym za pracę poszczególnych kierowników 

zespołów, a także za odpowiednie sterowanie poszczególnymi projektami w ramach 

harmonogramu realizacji projektów przez Operatora Rewitalizacji. Do zadań Menedżera  

projektów należy: 

• weryfikacja i potwierdzanie wyników pośrednich projektów pod względem: kompletności, 

użyteczności, zgodności z celami ustalonymi w zleceniu projektowym,     

• przygotowywanie zaleceń na posiedzenia komitetu sterującego, 

• określanie celów i zaleceń dla kierowników projektu, szczególnie pod względem 

zapewnienia odpowiedniej jakości prac projektowych oraz optymalizacji pracy i procedur, 

• merytoryczne doradztwo kierownikom projektu.     

 

Menedżer projektów jest odpowiedzialny za: 

• zapewnienie jakości wykonania projektów we wszystkich jego fazach, szczególnie  

w zakresie: 

o przestrzegania założeń projektowych, 

o przestrzegania Operatorskiego Algorytmu Standardowych Procedur Procesu Rewitalizacji 

wewnętrznych standardów przedsiębiorstwa, 

• zapewnienia weryfikacji i właściwego dokumentowania wyników pracy; 

• kontrolę wykonanych czynności w zakresie zapewniania jakości,  

• udzielanie wykwalifikowanego doradztwa na rzecz Organizatora w zakresie oceny i odbioru 

wyników pracy nad projektem, 

• protokołowanie swoich decyzji i przekazywanie ich w terminie jednego tygodnia 

zleceniodawcy oraz właściwemu komitetowi sterującemu. 

 

Menedżer projektów jest właściwie organem wykonawczym Komitetu sterującego. On realizuje 

politykę priorytetów projektów ustaloną przez komitet sterujący poprzez sterowanie dostępem do 

zasobów. Do kompetencji Menedżera projektów należy bieżąca kontrola nad dostępem do 

zasobów w sytuacji, kiedy zapotrzebowania na określone zasoby w różnych projektach nakładają 

się w jednym czasie. Pełni on więc rolę swoistego arbitrażu kierowników projektów. 
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Rozdział 7. Ocena opłacalności rekultywacji terenów zdegradowanych 

dla ich ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo – 

społecznego. 

7.1.Ocena opłacalności rekultywacji wybranego terenu Osadników 

Mułowych oraz Hałdy. 

 

Przedmiotem oceny opłacalności rekultywacji pierwszego wybranego terenu zdegradowanego 

dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego były Osadniki Mułowe 

nr 29 i 30 zlokalizowane w Gliwicach w rejonie ul. Bojkowskiej oraz teren Hałdy przy  

ul. Pszczyńskiej. Mapki lokalizacji wybranych terenów wraz z informacjami zawartymi w OPI-TPP 

zawiera załącznik 16. 

Osadniki Mułowe nr 29 i 30 znajdują się na nieczynnym obiekcie pogórniczym o powierzchni  

35 ha zawierającym muł węglowy. Orientacyjna ilość zdeponowanego mułu węglowego  

w osadniku nr 29 wynosi 1.117.000 Mg, natomiast w osadniku nr 30 - 176.000 Mg. Łącznie daje 

to ok. 1.300.000 Mg zdeponowanych odpadów. W rozważanych wariantach obliczania 

opłacalności rekultywacji wzięto ponadto pod uwagę uwzględnienie terenu Hałdy przy  

ul. Pszczyńskiej o powierzchni 15 ha.  

W niniejszej analizie ograniczono się do obliczenia kosztów i przychodów osiąganych z tytułu 

rekultywacji wybranego terenu dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-

społecznego (czyli jego sprzedaży) bez identyfikacji kosztów i przychodów osiąganych w wyniku 

jego dalszego zagospodarowania. 

7.1.1.Określenie kosztów prac niezbędnych dla potrzeb rekultywacji terenu 

Osadników Mułowych i Hałdy  

Rekultywacja Osadników nr 29 i 30 wymaga eksploatacji materiału zdeponowanego  

w osadnikach, jego transportu i zagospodarowania. Z uzyskanych informacji wynika, że  

w Osadnikach zdeponowane jest ok. 1.300.000 Mg materiału. Z uwagi na brak informacji 

dotyczącej głębokości przedmiotowych Osadników należy założyć, że obiekt ten może być 

podpoziomowy i w związku z tym konieczna będzie eksploatacja większej ilości materiału.  

W takim przypadku konieczne będzie także dostarczenie materiału/kruszywa w celu finalnego 

przygotowania terenu do sprzedaży. Ze względu na to, że najbliższym ewentualnym miejscem 

pozyskania materiału jest Hałda przy ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, w przeprowadzonej analizie 

założono, że do wypełnienia osadnika posłuży materiał odpadowy zdeponowany na Hałdzie przy 

ul. Pszczyńskiej. 

Zagospodarowanie materiału zdeponowanego w Osadnikach planowane jest w Obiekcie 

Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki” w Mikołowie. Biorąc pod uwagę 

lokalizację i infrastrukturę drogową w okolicach analizowanych Osadników Mułowych nr 29 i 30,  

a także możliwość transportu materiału wyeksploatowanego z osadników do miejsca jego 

wykorzystania, szacuje się ilość możliwą do przetransportowania na ok. 20.000-30.000 

Mg/miesiąc, co pozwala w skali roku na osiągnięcie poziomu ok. 200.000-300.000 Mg. Oznacza 

to zatem, że okres działalności związanej z eksploatacją oraz przygotowaniem terenu do 

sprzedaży będzie wynosił w przybliżeniu ok. 5 lat. Należy dodać, że okres ten nie ujmuje czasu 

niezbędnego do przeprowadzenia wszelkich spraw formalno-prawnych oraz dokonania wszelkich 

niezbędnych ustaleń i pozyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji.  
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Z pozyskanych informacji wynika, że szacowane koszty eksploatacji materiału, jego transportu  

i zagospodarowania w OUOW „Panewniki” są następujące: 

 Eksploatacja materiału:    6,00 zł/Mg; 

 Załadunek i transport materiału:  15,00 zł/Mg; 

 Zagospodarowanie materiału:  6,00 zł/Mg;  

 Cena jednostkowa ogółem:  27,00 zł/Mg. 

Przy założeniu 1.300.000 Mg wyeksploatowanego materiału z Osadników nr 29 i 30 przybliżony 

koszt prac bezpośrednio związanych z eksploatacją, transportem i zagospodarowaniem 

materiału z Osadników Mułowych będzie wynosić 35.100.000,00 zł. 

Do wymienionych kosztów należy dodać koszty prac przygotowawczych związanych  

z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i planowanych badań: 

 Koszt opracowania dokumentacji technicznej (projekt rekultywacji):            120.000,00 zł 

 Koszt badań zanieczyszczenia terenu wraz z dokumentacją:    70.000,00 zł 

 Koszt wykonania analizy ryzyka występowania znaczącego zagrożenia  

dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska wraz z dokumentacją:     50.000,00 zł 

 Koszt przeprowadzenia badań geotechnicznych wraz z dokumentacją:     190.000,00 zł 

 Suma kosztów prac przygotowawczych:              430.000,00 zł 

W obliczeniach założono, że osadniki są podpoziomowe i z tego względu do wyżej wymienionych 

kosztów należy doliczyć koszty pozyskania i dowozu materiału w miejsce materiału wcześniej 

wyeksploatowanego podpoziomowo. Można założyć, że do wypełnienia osadników częściowo 

wykorzystany zostanie materiał rodzimy, z którego zbudowane są obwałowania osadników. 

Pozostałą część stanowić może materiał odpadowy zdeponowany na Hałdzie przy  

ul. Pszczyńskiej. Koszt odbioru, transportu i zagospodarowania materiału z Hałdy przy  

ul. Pszczyńskiej na terenie Osadników nr 29 i 30 oszacowano na kwotę ok. 2.500.000 zł. Do tego 

kosztu należy dodać koszt plantowania, zagęszczenia i wyrównania całego terenu, który szacuje 

się na poziomie 5.700.000,00 zł.  

Po zakończeniu tych prac konieczne będą ponadto prace związane z przywiezieniem materiału  

I klasy i jego rozplantowaniem na powierzchni rekultywowanego terenu. Ilość niezbędnego 

materiału oszacowano na 70.000 m3, co będzie wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów 

zakupu materiału na poziomie 3.500.000 zł oraz kosztów jego plantowania w wysokości 

1.600.000,00 zł. Zakończeniem prowadzonych procesów będzie certyfikacja terenu, której 

szacowany koszt to 150.000,00 zł. 

Sumując wszystkie wartości wymienionych kosztów możliwe jest określenie łącznego kosztu prac 

niezbędnych do rekultywacji terenu Osadników Mułowych nr 29 i 30.  

Wynosi on 48.980.000,00 zł. 

Należy podkreślić, że na obecnym etapie, bez rozpoznania struktury osadników, wyznaczona 

wartość kosztów jest jedynie wartością szacunkową i przedstawia poziom kosztów prac 

rekultywacyjnych, które należy wykonać, aby dany teren mógł być ponownie wprowadzony do 

obiegu gospodarczo-społecznego w wyniku jego sprzedaży. Przedstawione szacunki kosztów nie 

uwzględniają kosztów dodatkowych prowadzenia działalności. Ponadto, wartość ta nie 

uwzględnia kosztów ewentualnej remediacji, gdyż zgodnie z posiadaną wiedzą na analizowanym 

terenie nie ma żadnych zanieczyszczeń. Należy również zaznaczyć, że w przeprowadzonej 

analizie jako koszt rekultywacji Hałdy przy ul. Pszczyńskiej ujęto jedynie koszt odbioru, transportu 

i zagospodarowania materiału z Hałdy na terenie Osadników (2.500.000 zł) przyjmując,  
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że pozostała część kosztów została pokryta przychodami ze sprzedaży materiałów odzyskanych  

z Hałdy. Wynika to z faktu, że zagospodarowaniem odpadów powęglowych zdeponowanych na 

Hałdzie przy ul. Pszczyńskiej oraz rekultywacją terenu Hałdy zajmuje się przedsiębiorstwo 

TRAKT sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Kompanią Węglową SA  

i przedsiębiorstwem TRAKT. Z tego względu koszty tych prac nie zostały ujęte w niniejszej 

analizie. 

 

Określenie przychodów pieniężnych możliwych do uzyskania ze sprzedaży 

zrekultywowanego terenu Osadników Mułowych i Hałdy 

 

Z uzyskanych informacji wynika, że cena rynkowa gruntów w rejonie ul. Pszczyńskiej  

i ul. Bojkowskiej w Gliwicach kształtuje się obecnie na poziomie od 130 zł/m2 do 200 zł/m2 (dane 

z portali sprzedaży nieruchomości) i jest ona uzależniona przede wszystkim od wielkości 

nieruchomości, jej lokalizacji oraz stanu przygotowania do rozpoczęcia ewentualnej działalności. 

W związku z tym do obliczeń przyjęto dwa warianty ceny sprzedaży przedmiotowych terenów na 

poziomie 130 zł/m2 (wariant I) oraz 200 zł/m2 (wariant II), które według posiadanej wiedzy są  

w przedziale cenowym gruntów w rejonie ul. Pszczyńskiej i ul. Bojkowskiej w Gliwicach. Biorąc 

pod uwagę sprzedaż terenu po Osadnikach Mułowych o powierzchni wynoszącej 35 ha oraz 

terenu Hałdy przy ul. Pszczyńskiej o powierzchni 15 ha przychód z tego tytułu może wynieść 

65.000.000,00 zł (wariant I) lub 100.000.000,00 zł (wariant II). 

W przeprowadzonej analizie w strumieniu przychodów nie uwzględniono przychodów ze 

sprzedaży materiału wyeksploatowanego z osadników jako towaru handlowego. 

 

Analiza opłacalności realizacji procesu rekultywacji przedmiotowego terenu  

dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego 

W obliczeniach opłacalności realizacji procesu rekultywacji wybranego terenu zdegradowanego 

dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego uwzględniono koszty 

rekultywacji Osadników Mułowych nr 29 i 30, a także przychody ze sprzedaży zrekultywowanych 

terenów. Należy zaznaczyć, że dla określenia całkowitej opłacalności przywrócenia do obiegu 

społeczno-gospodarczego analizowanego terenu należałoby uwzględnić ponadto wartość 

nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania przyszłego przedsięwzięcia 

zlokalizowanego na terenie osadników, a także przychodów pieniężnych osiąganych w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia na tym terenie przez jego nabywcę. 

Dla potrzeb sfinansowania proponowanego rozwiązania przewidziano skorzystanie z pożyczki 

NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. Okres 

kwalifikowalności kosztów obejmuje 01.01.2014 r. – 15.11.2023 r., w którym poniesione koszty 

mogą być uznane za kwalifikowane zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych 

finansowanych ze środków NFOŚiGW”. Dofinansowanie w formie pożyczki dla analizowanego 

przedsięwzięcia wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych, przy oprocentowaniu pożyczki wynosi 

WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku. Zgodnie z Zasadami udzielania 

dofinansowania ze środków NFOŚiGW, pożyczka może być częściowo umorzona, przy 

spełnieniu określonych warunków, w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie 

więcej niż 1 milion złotych. 
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Opłacalność rekultywacji terenu Osadników Mułowych nr 29 i 30 dla jego ponownego 

włączenia do obiegu gospodarczo-społecznego wraz z terenem zrekultywowanej Hałdy przy  

ul. Pszczyńskiej obliczono przy użyciu metody zaktualizowanej wartości netto. W przyjętych 

obliczeniach przyjęto następujące założenia: 

 Wykonana analiza przeprowadzona została z punktu widzenia władającego analizowanym 

terenem, gdyż to ten podmiot może ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW, 

a także może sprzedać przedmiotową nieruchomość; 

 Proces rekultywacji osadników będzie realizowany przez okres 5 lat, a całkowity koszt prac 

bezpośrednio związanych z przygotowaniem terenu do sprzedaży będzie wynosić 

48.980.000,00 zł. W pierwszym roku, po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji  

i przeprowadzeniu zaplanowanych badań, rozpoczęta zostanie eksploatacja materiału  

z Osadników, która będzie trwała przez okres 4 lat. W ostatnim roku zaplanowano ponadto 

prace związane z plantowaniem, zagęszczeniem i wyrównaniem całego terenu i jego 

przygotowaniem do sprzedaży; 

 Przyjęto wpływy z tytułu sprzedaży zrekultywowanego terenu Osadników Mułowych po 

zakończeniu prac związanych z jego przygotowaniem do sprzedaży wraz z terenem Hałdy 

przy ul. Pszczyńskiej w wysokości 65.000.000,00 zł (wariant I) lub 100.000.000,00 zł (wariant 

II); 

 Założono zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 44.082.000,00 zł (90% kosztów 

kwalifikowanych), wykorzystywanej w okresie 5 lat. Pożyczka będzie wypłacana w rocznych 

transzach. Przyjęto stopę procentową (WIBOR 3m + 50 p.b.) w wysokości 2,2%. Raty 

pożyczki będą wypłacane jako refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych na koniec 

każdego kwartału, stąd dla takiej opcji w każdym roku obliczono wartość odsetek od 

zaciągniętej kwoty pożyczki. Ponadto skorzystano z możliwości 5-letniej karencji w spłacie rat 

kapitałowych pożyczki i założono jej całkowity zwrot po okresie 6 lat. Przewidziano również 

ewentualne umorzenie części pożyczki w wysokości 1.000.000 zł. Przyjęto w związku z tym 

warianty obliczeń NPV: 1) bez umorzenia części pożyczki, 2) z umorzeniem części 

pożyczki. 

 Wysokość należnego podatku dochodowego obliczono przy uwzględnieniu po stronie 

przychodów ceny sprzedaży nieruchomości oraz wartości umorzonej części pożyczki, 

natomiast po stronie kosztowej  – kosztów rekultywacji i  kosztów odsetek od zaciągniętej 

pożyczki. W dokonanych obliczeniach nie uwzględniono wartości nakładów na zakup terenu  

a tym samym przy obliczaniu podatku nie uwzględniono po stronie kosztów wydatków na 

nabycie gruntów. 

 W obliczeniach przyjęto stopę dyskontową w wysokości 4%, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury z 2015 roku. 
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Z uwagi na to, że w analizie przyjęto, że do wyrównania terenu Osadników Mułowych nr 29 i 30 

wykorzystany zostanie materiał odpadowy pochodzący z Hałdy zlokalizowanej przy  

ul. Pszczyńskiej w Gliwicach, NPV obliczono dla następujących wariantów: 

 Wariant I.1 - sprzedaży podlega teren Osadników Mułowych nr 29 i 30 o powierzchni 35 ha 

oraz teren Hałdy przy ul. Pszczyńskiej o powierzchni 15 ha. Łączna powierzchnia obydwu 

terenów wynosi 50 ha, cena ich sprzedaży 130 zł/m2, a zaciągnięta pożyczka nie ulega 

umorzeniu.  

 Wariant I.2 - sprzedaży podlegają wymienione wyżej tereny Osadników Mułowych nr 29 i 30 

oraz Hałdy przy ul. Pszczyńskiej o łącznej powierzchni 50 ha przy cenie ich sprzedaży  

130 zł/m2, natomiast zaciągnięta pożyczka ulega częściowemu umorzeniu.  

 Wariant II.1 - sprzedaży podlegają wymienione wyżej tereny o łącznej powierzchni 50 ha przy 

cenie ich sprzedaży 200 zł/m2, a zaciągnięta pożyczka nie ulega umorzeniu.  

 Wariant II.2 - sprzedaży podlegają wymienione wyżej tereny o łącznej powierzchni 50 ha przy 

cenie ich sprzedaży 200 zł/m2, natomiast zaciągnięta pożyczka ulega częściowemu 

umorzeniu. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiono w Załączniku 17 -  tabele18-21. 

 

Uzyskane wartości NPV:  

 7.962.509,23 zł dla wariantu I.1,  

 8.628.270,19 zł dla wariantu I.2, 

 31.264.142,71 zł dla wariantu II.1, 

 31.929.903,66 zł dla wariantu II.2, 

wskazują, że proces rekultywacji terenu Osadników Mułowych nr 29 i 30 oraz Hałdy dla ich 

ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego jest opłacalny przy przyjętych 

założeniach.  

 

Należy zaznaczyć, że pożyczka z NFOŚiGW będzie pokrywać 90% rocznych kosztów 

związanych z realizacją procesu rekultywacji. Ponadto, jest ona wypłacana w ramach 

kwartalnych refundacji, co oznacza, że należy zapewnić środki niezbędne do montażu 

finansowego tego przedsięwzięcia. 
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7.2.Ocena opłacalności rekultywacji terenu zdegradowanego zwałowiska 

odpadów powęglowych w Rudzie Śląskiej 

 

Przedmiotem oceny opłacalności rekultywacji drugiego wybranego terenu zdegradowanego dla 

jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego było podpoziomowe 

zwałowisko odpadów powęglowych o łącznej powierzchni 8,0 ha zlokalizowane w Rudzie 

Śląskiej (mapka i informacje z OPI-TPP w Załączniku 18). Zwałowisko powstało w wyrobisku 

poeksploatacyjnym nieistniejącej Cegielni „Bielszowice”. Likwidowana Cegielnia została 

zobligowana do wypełnienia pustek o głębokości od 4 do 20 m i rekultywacji terenu. Materiał 

składowany w celu niwelacji terenu dostarczono z kopalni KWK „Wawel” – później „Pokój.  

Od 1995 roku na zwałowisku występują stany pożarowe. Rozpoznanie terenowe i wyniki 

przeprowadzonych badań wykazały w kilku rejonach stany termiczne obejmujące strefy,  

w których temperatura powierzchni przekraczała 90oC, a temperatura odpadów na głębokości 1m 

dochodziła do 120oC. Teren zwałowiska nie jest wykorzystywany gospodarczo, natomiast wokół 

niego zlokalizowane są obiekty usługowe. Omawiany teren jest bardzo dobrze skomunikowany,  

a w jego sąsiedztwie dostępne są wszystkie elementy infrastruktury technicznej.  

Niniejszą analizę również przeprowadzono przy założeniu, że poziom poniesionych kosztów oraz 

przychodów możliwych do osiągnięcia w wyniku rekultywacji przedmiotowego zwałowiska będzie 

ograniczony jedynie do obliczenia kosztów i przychodów osiąganych z tytułu rekultywacji 

wybranego terenu dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego (czyli 

jego sprzedaży), bez identyfikacji kosztów i przychodów osiąganych w wyniku jego dalszego 

zagospodarowania. 

Określenie kosztów prac niezbędnych dla potrzeb  

rekultywacji terenu zwałowiska 

W celu identyfikacji kosztów prac niezbędnych dla potrzeb rekultywacji terenu zwałowiska 

przyjęto następujące założenia: 

 Teren zwałowiska jest częściowo zapożarowany, powierzchnia zapożarowania wynosi 2,4 

ha; 

 Likwidacja ognisk pożarowych obecnie występujących na analizowanym terenie wymaga 

eksploatacji i wywozu materiału gorącego. Przyjęto, że materiał gorący będzie wybierany do 

głębokości 7 m, co oznacza, że planowana do eksploatacji i wywiezienia kubatura gorącego 

materiału będzie wynosić 168.000 m3; 

 Z uwagi na to, że na analizowanym terenie pojawiają się co jakiś czas nowe ogniska 

pożarowe, założono konieczność zebrania tzw. materiału zimnego zezwałowanego na 

niezapożarowanej powierzchni zwałowiska 5,6 ha do głębokości 3,0 m. Działanie to powinno 

umożliwić likwidację ryzyka zapożarowania omawianego terenu w przyszłości. Planowana do 

eksploatacji i wywiezienia kubatura zimnego materiału będzie wynosić 168.000 m3; 

 Łączna ilość odpadów wybranych z analizowanego terenu będzie wynosić: 537.600 Mg; 

 Istnieje możliwość odzysku z odpadów przepalonego łupka w ilości 200.000 Mg. W analizie 

założono, że łupek będzie odbierany przez kupujących na terenie zwałowiska, co pozwoli na 

uniknięcie kosztów transportu łupka do miejsca jego ponownego zagospodarowania; 

 Ilość odpadów, którą należy wywieźć do zagospodarowania będzie wynosić 337.600 Mg; 

 Zagospodarowanie materiału zdeponowanego na zwałowisku w Rudzie Śląskiej planowane 

jest w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Panewniki” w Mikołowie - 

odległość zwałowiska od OUOW „Panewniki” wynosi ok. 17 km; 
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 Do zasypania i wyrównania terenu zwałowiska wykorzystany zostanie przede wszystkim 

materiał gruntowy kat. III-IV o kubaturze 320.000 m3. Założono, że 2/3 kubatury tego gruntu 

zostanie dostarczone za darmo, natomiast w przypadku pozostałej części, czyli  

ok. 100.000 m3 poniesione zostaną koszty transportu dowiezienia materiału na teren 

zwałowiska.  Dodatkowo założono, że górna warstwa terenu o głębokości 20 cm zostanie 

przykryta gruntem kat. I (kubatura 16.000 m3), 

 Łączny czas przeznaczony na realizację procesu rekultywacji wyniesie 3 lata. Należy dodać, 

że okres ten nie ujmuje czasu niezbędnego do przeprowadzenia wszelkich spraw formalno-

prawnych oraz dokonania wszelkich niezbędnych ustaleń i pozyskania niezbędnych 

zezwoleń i decyzji w zakresie prac przewidzianych do wykonania celem przygotowania 

terenu inwestycyjnego do sprzedaży. 

Przyjęte do obliczeń koszty przedstawiono w tabeli 22. zawartej w Załączniku 19. 

Łączny koszt prac niezbędnych do rekultywacji terenu podpoziomowego zwałowiska odpadów 

powęglowych w Rudzie Śląskiej wynosi 11.513.450,00 zł.  

 

Określenie przychodów pieniężnych możliwych do uzyskania ze sprzedaży 

zrekultywowanego terenu zwałowiska 

 

Realizacja prac rekultywacyjnych na analizowanym terenie podpoziomowego zwałowiska 

odpadów powęglowych w Rudzie Śląskiej pozwoli na uzyskanie strumieni przychodów  

z następujących źródeł: 

 ze sprzedaży łupka przepalonego niesortowanego odzyskanego z terenu zwałowiska, 

 ze sprzedaży terenu zwałowiska po zakończeniu procesu rekultywacji. 

Z uzyskanych informacji wynika, że eksploatacja materiału zeskładowanego na analizowanym 

terenie umożliwi odzysk i sprzedaż łupka przepalonego niesortowanego. Na potrzeby niniejszej 

analizy założono, że ilość przepalonego łupka odzyskanego z terenu zwałowiska w Rudzie 

Śląskiej podlegająca sprzedaży wynosi ok. 200.000 Mg. Jako cenę sprzedaży 1 Mg łupka 

przepalonego niesortowanego przyjęto kwotę 7 zł/Mg, co daje przychód z tytułu jego sprzedaży 

na poziomie 1.400.000 zł. Należy zaznaczyć, że na potrzeby analizy założono sprzedaż 

przepalonego łupka niesortowanego z odbiorem przez kupującego na terenie zwałowiska  

w Rudzie Śląskiej, co wiąże się z brakiem konieczności uwzględnienia w analizie kosztu 

transportu łupka do miejsca jego ponownego zagospodarowania.   

Analizowany teren, po zakończeniu procesu rekultywacji, zostanie wystawiony na sprzedaż.  

Z przeprowadzonej analizy rynku nieruchomości inwestycyjnych sprzedawanych w Rudzie 

Śląskiej wynika, że cena rynkowa gruntów o podobnym do analizowanego terenu kierunku 

zagospodarowania przewidzianym w MPZP i położonych w pobliżu analizowanego terenu 

kształtuje się obecnie na poziomie od 80 zł/m2 do 160 zł/m2. Do obliczeń przyjęto cenę sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości na poziomie 120 zł/m2. Biorąc pod uwagę, że analizowany teren 

ma powierzchnię 8 ha, przychód z tytułu jego sprzedaży może wynieść 9.600.000 zł. 

Analiza opłacalności realizacji procesu rekultywacji terenu zwałowiska dla jego 

ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego 

W obliczeniach opłacalności realizacji procesu rekultywacji podpoziomowego zwałowiska 

odpadów powęglowych w Rudzie Śląskiej dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu 

gospodarczo-społecznego uwzględniono koszty tego procesu, a także przychody ze sprzedaży 

zrekultywowanego terenu oraz sprzedaży produktów uzyskanych w trakcie realizowanych 
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procesów (łupek niesortowany i węgiel). Dla określenia całkowitej opłacalności przywrócenia do 

obiegu społeczno-gospodarczego analizowanego terenu należałoby uwzględnić ponadto wartość 

nakładów inwestycyjnych i bieżących kosztów funkcjonowania przyszłego przedsięwzięcia 

zlokalizowanego na terenie zwałowiska, a także przychodów pieniężnych osiąganych w wyniku 

realizacji przedsięwzięcia na tym terenie przez jego nabywcę. Dla potrzeb sfinansowania 

proponowanego rozwiązania przewidziano skorzystanie z pożyczki NFOŚiGW w ramach 

programu priorytetowego „Ochrona powierzchni ziemi”. 

Opłacalność rekultywacji terenu podpoziomowego zwałowiska odpadów powęglowych  

w Rudzie Śląskiej dla jego ponownego włączenia do obiegu gospodarczo-społecznego obliczono 

przy użyciu metody zaktualizowanej wartości netto. W przyjętych obliczeniach przyjęto 

następujące założenia: 

 Wykonana analiza przeprowadzona została z punktu widzenia władającego analizowanym 

terenem, gdyż to ten podmiot może ubiegać się o preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW,  

a także może sprzedać przedmiotową nieruchomość; 

 Proces rekultywacji zwałowiska będzie realizowany przez okres 3 lat. Całkowity koszt prac 

bezpośrednio związanych z przygotowaniem terenu do sprzedaży będzie wynosić 

11.513.450,00 zł. W pierwszych dwóch latach prowadzone będą prace przygotowawcze, 

prace związane z likwidacją zapożarowania, wywiezieniem części zwałowanych odpadów  

i ich zagospodarowaniem w OUOW „Panewniki”. Natomiast w trzecim roku będą prowadzone 

prace związane z plantowaniem i wyrównaniem terenu oraz jego certyfikacją; 

 Przyjęto wpływy z tytułu sprzedaży zrekultywowanego terenu zwałowiska po zakończeniu 

przedmiotowych prac w wysokości 9.600.000,00 zł, a także przychody ze sprzedaży 

odzyskanego łupka przepalonego niesortowanego na poziomie 1.400.000 zł; 

 Założono zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 10.362.105,00 zł (90% kosztów 

kwalifikowanych), wykorzystywanej w okresie 3 lat. Pożyczka będzie wypłacana w rocznych 

transzach. Przyjęto stopę procentową (WIBOR 3m + 50 p.b.) w wysokości 2,2%. Raty 

pożyczki będą wypłacane jako refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych na koniec 

każdego kwartału. Ponadto skorzystano z możliwości 3-letniej karencji w spłacie rat 

kapitałowych pożyczki i założono jej całkowity zwrot po 4 lat. Przewidziano również 

ewentualne umorzenie części pożyczki w wysokości 1.000.000 zł. Przyjęto w związku z tym 

warianty obliczeń NPV: 1) bez umorzenia części pożyczki, 2) z umorzeniem części 

pożyczki. 

 Wysokość należnego podatku dochodowego obliczono przy uwzględnieniu po stronie 

przychodów ceny sprzedaży nieruchomości i przychodów ze sprzedaży łupka 

niesortowanego oraz wartości umorzonej części pożyczki. Natomiast po stronie kosztowej – 

kosztów rekultywacji i kosztów odsetek od zaciągniętej pożyczki. W dokonanych obliczeniach 

nie uwzględniono wartości nakładów na zakup terenu a tym samym przy obliczaniu podatku 

nie uwzględniono po stronie kosztów wydatków na nabycie gruntów. 

 W obliczeniach przyjęto stopę dyskontową w wysokości 4%, zgodnie z wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury z 2015 roku. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń przedstawiają Tabela 23 i 24  w Załączniku 19. 

Uzyskane wartości NPV:  

 - 2 525 586,74 zł dla wariantu I (bez umorzenia części pożyczki),  

 - 1.805.499,69 zł dla wariantu II (z umorzeniem części pożyczki), 
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wskazują, że proces rekultywacji terenu podpoziomowego zwałowiska odpadów powęglowych  

w Rudzie Śląskiej dla jego ponownego wprowadzenia do obiegu gospodarczo-społecznego nie 

jest opłacalny przy przyjętych założeniach. Należy ponadto dodać, że pożyczka z NFOŚiGW 

będzie pokrywać 90% rocznych kosztów związanych z realizacją procesu rekultywacji i będzie 

ona wypłacana w ramach kwartalnych refundacji, co oznacza, że należy zapewnić środki 

niezbędne do montażu finansowego tego przedsięwzięcia. 

Należy dodać, że eksploatacja i wywóz materiału z przedmiotowego zwałowiska może umożliwić 

odzysk węgla zawartego w odpadach powęglowych. Z uwagi na brak rozpoznania uwarunkowań 

w tym zakresie wartość potencjalnych przychodów z tytułu sprzedaży odzyskanego węgla nie 

została wzięta jednak pod uwagę w założeniach przyjętych do obliczeń opłacalności procesu 

rekultywacji analizowanego podpoziomowego zwałowiska odpadów powęglowych. 

Wyniki przeprowadzonych obliczeń dla przykładowych przedsięwzięć dotyczących rekultywacji 

wskazują, że opłacalność ponownego wprowadzenia terenów zdegradowanych do obiegu 

gospodarczo-społecznego może być uzależniona od wielu czynników. Kluczowa w tym 

zakresie jest z jednej strony atrakcyjność inwestycyjna danego terenu i możliwość przetworzenia 

zgromadzonych na nim odpadów w towary handlowe. Z drugiej strony istotny jest rodzaj i ilość 

znajdujących się na nim zanieczyszczeń lub zjawisk termicznych, które decydują o ewentualnej 

konieczności podjęcia kosztownych działań remediacyjnych, gaśniczych, prewencyjnych czy 

utylizacyjnych. 

 



Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego  
Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno - ospodarczego 

 

Strona 72  

7.3.Oszacowanie kosztów i potencjalnych przychodów ze sprzedaży 

zrekultywowanych terenów poprzemysłowych w województwie śląskim 

Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz dotyczących identyfikacji terenów 

poprzemysłowych, w tym terenów zdegradowanych w województwie śląskim, w niniejszym 

rozdziale podjęto próbę oszacowania kosztów i potencjalnych przychodów ze sprzedaży 

zrekultywowanych terenów tego typu w województwie śląskim. 

Biorąc pod uwagę specyfikę terenów poprzemysłowych, włączając przewidywane koszty ich 

rekultywacji, a także potencjalne strumienie przychodów z tytułu ich sprzedaży,  

w przeprowadzonych obliczeniach uwzględniono następujące zidentyfikowane wcześniej grupy 

terenów: 

1. Zwałowiska odpadów powęglowych; 

2. Zwałowiska odpadów przemysłowych innych niż powęglowe, w ramach których wyróżniono: 

2.1. zwałowiska odpadów przemysłowych innych niż powęglowe o niewielkim potencjalnym 

zanieczyszczeniu metalami ciężkimi, 

2.2. zwałowiska odpadów przemysłowych innych niż powęglowe potencjalnie 

zanieczyszczone metalami ciężkimi i odpadami chemicznymi; 

3. Tereny poprzemysłowe, w tym zdegradowane, przeznaczone do rekultywacji/rewitalizacji,  

w ramach których wyróżniono: 

3.1. tereny poprzemysłowe, w tym zdegradowane, po działalności wydobywczej  

(np. wyrobiska), 

3.2.   pozostałe tereny poprzemysłowe przeznaczone do rekultywacji/rewitalizacji. 

 

Uwzględniając organizacyjno-techniczne możliwości procesów rekultywacyjnych, brak 

uregulowania sytuacji prawnej w przypadku wielu terenów poprzemysłowych, a także zakładając, 

że część władających terenami poprzemysłowymi może we własnym zakresie realizować 

niezbędne działania pozwalające na ponowne ich włączenie do obiegu gospodarczo-

społecznego, przyjęto, że Operator Rewitalizacji obejmie zakresem swoich działań 80% 

powierzchni terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności zdegradowanych,  

w województwie śląskim. Przyjęto ponadto, że 60% wszystkich terenów poddanych procesom 

rekultywacji zostanie przywróconych do obiegu gospodarczo-społecznego w latach 2017-2026,  

a pozostała część w okresie kolejnych 5 lat. 

Z uwagi na deficyt terenów inwestycyjnych na terenach najbardziej zurbanizowanych, działania 

Operatora Rewitalizacji powinny zostać zogniskowanie w pierwszej kolejności na Subregionie 

Centralnym województwa śląskiego, a następnie Subregionie Zachodnim. We wspomnianych 

subregionach przedsięwzięcia te będą obejmowały wszystkie rodzaje zidentyfikowanych terenów 

poprzemysłowych. Z uwagi na wielkość powierzchni i specyfikę terenów poprzemysłowych  

w Subregionie Południowym, nie przewidziano na razie w tym rejonie działań rekultywacyjnych.  

Z kolei w odniesieniu do Subregionu Północnego należy przede wszystkim rozważyć synergiczne 

działania rekultywacyjne dotyczące zwałowisk odpadów przemysłowych innych niż powęglowe  

o niewielkim potencjalnym zanieczyszczeniu metalami ciężkimi (w większości są to hałdy 

pokopalniane rud żelaza) oraz terenów poprzemysłowych po działalności wydobywczej (tereny 

wyrobisk). 

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że rekultywacja ponad 50% terenów zwałowisk 

powęglowych w województwie śląskim skupiała się na ich zagospodarowaniu na cele 

przyrodnicze. Biorąc jednak pod uwagę deficyt terenów inwestycyjnych, szczególnie  

w Subregionie Centralnym, wybór sposobów i kierunków przywracania terenów 
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poprzemysłowych powinien w znacząco większym stopniu uwzględniać cele inwestycyjne – 

produkcyjne i usługowo-handlowe. Oznacza to, że przynajmniej 75% terenów poddawanych 

procesom rekultywacji należy przeznaczyć do wykorzystania jako tereny inwestycyjne pod 

działalność gospodarczą (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny pod 

zabudowę usługową, mieszkaniową itp.).  

Do przyszłych priorytetowych zadań Operatora Rewitalizacji powinna należeć weryfikacja 

wskazanych kierunków działań, w tym identyfikacja kompleksowych działań obejmujących 

synergiczną rekultywację różnego typu terenów (np. zwałowisk odpadów powęglowych oraz 

terenów po działalności wydobywczej z wykorzystaniem pozyskanego ze zwałowisk materiału).   

Kierowano się ponadto zasadą, że dobór terenów do procesów rekultywacyjnych a także wybór 

kierunków ich rekultywacji powinien uwzględniać przede wszystkim kryteria związane z ich 

atrakcyjnością inwestycyjną, w tym: dostępność do infrastruktury drogowej, gęstość zaludnienia, 

infrastruktura gospodarcza. Należy pamiętać, że przy określaniu kierunków rekultywacji każdego 

konkretnego terenu konieczne będzie uwzględnienie szerokiego spektrum kryteriów: 

ekonomicznych, formalno-prawnych, geologiczno-inżynierskich, hydrologicznych, kulturowych, 

przestrzennych, społecznych i przyrodniczych. 

Na podstawie pozyskanych informacji, dla potrzeb przeprowadzonych szacunków przyjęto 

następujące założenia: 

 

 w odniesieniu do zwałowisk odpadów powęglowych: 

- łączna powierzchnia tego typu terenów w województwie śląskim: 2.365,66 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji: 1.900,00 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji w latach 2017-2026: 1.140,00 ha, 

- kierunki rekultywacji: produkcyjny – 55%, usługowo-handlowy – 25%, przyrodniczy– 

20%,  

- uśredniony koszt rekultywacji: 1,00 mln zł/ha (przeznaczenie terenu na cele 

produkcyjne), 0,75 mln zł/ha (na cele usługowo-handlowe i przyrodnicze), 

- potencjalny uśredniony przychód z tytułu sprzedaży terenu przywróconego do obiegu 

społeczno-gospodarczego na cele produkcyjne i usługowo-handlowe - 100 zł/m2, 

- brak przychodów z tytułu sprzedaży terenów na cele przyrodnicze (tereny biologicznie 

czynne), tereny te nie będą podlegały sprzedaży, 

 

 w odniesieniu do zwałowisk odpadów innych niż powęglowe o niewielkim potencjalnym 

zanieczyszczeniu metalami ciężkimi: 

- łączna powierzchnia terenów w województwie śląskim: 276,82 ha; 

- planowana powierzchnia do rekultywacji: 276,82 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji w latach 2017-2026: 166,09 ha, 

- kierunki rekultywacji: produkcyjny – 40%, usługowo-handlowy – 25%, przyrodniczy– 

35%,  

- uśredniony koszt rekultywacji: 0,50 mln zł/ha (przeznaczenie terenu na cele 

produkcyjne), 0,375 mln zł/ha (cele usługowo-handlowe i przyrodnicze),  

- potencjalny uśredniony przychód z tytułu sprzedaży terenu przywróconego na cele 

produkcyjne i usługowo-handlowe - 100 zł/m2, 

- brak przychodów z tytułu sprzedaży terenów na cele przyrodnicze, 
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 w odniesieniu do zwałowisk odpadów innych niż powęglowe potencjalnie zanieczyszczonych 

metalami ciężkimi i odpadami chemicznymi: 

- łączna powierzchnia tego typu terenów w województwie śląskim: 276,82 ha; 

- planowana powierzchnia do rekultywacji: 276,82 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji w latach 2017-2026: 166,09 ha, 

- kierunki rekultywacji: produkcyjny – 50%, usługowo-handlowy – 20%, przyrodniczy– 

30%,  

- uśredniony koszt rekultywacji: 5,00 mln zł/ha (przeznaczenie terenu na cele 

produkcyjne), 4,50 mln zł/ha (cele usługowo-handlowe i przyrodnicze), 

- potencjalny uśredniony przychód z tytułu sprzedaży terenu przywróconego na cele 

produkcyjne i usługowo-handlowe - 100 zł/m2, 

- brak przychodów z tytułu sprzedaży terenów na cele przyrodnicze, 

 

 w odniesieniu do terenów poprzemysłowych, w tym zdegradowanych, po działalności 

wydobywczej: 

- łączna powierzchnia terenów w województwie śląskim:  1.384,42 ha; 

- planowana powierzchnia do rekultywacji: 740,00 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji w latach 2017-2026: 444,00 ha, 

- kierunki rekultywacji: produkcyjny – 20%, usługowo-handlowy – 40%, przyrodniczy– 

40%,  

- uśredniony koszt rekultywacji: 0,50 mln zł/ha (przeznaczenie terenu na cele 

produkcyjne), 0,375 mln zł/ha (cele usługowo-handlowe i przyrodnicze), 

- potencjalny uśredniony przychód z tytułu sprzedaży terenu przywróconego na cele 

produkcyjne i usługowo-handlowe - 60 zł/m2 (położenie najczęściej w mniej atrakcyjnych 

lokalizacjach poza granicami terenów zabudowanych), 

- brak przychodów z tytułu sprzedaży terenów na cele przyrodnicze, 

 

 w odniesieniu do pozostałych terenów poprzemysłowych przeznaczonych do 

rekultywacji/rewitalizacji: 

- łączna powierzchnia terenów w województwie śląskim: 2.520,28 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji: 2.250,00 ha, 

- planowana powierzchnia do rekultywacji w latach 2017-2026: 1.350,00 ha, 

- kierunki rekultywacji: produkcyjny – 55%, usługowo-handlowy – 25%, przyrodniczy– 

20%,  

- uśredniony koszt rekultywacji: 0,75 mln zł/ha (przeznaczenie terenu na cele 

produkcyjne), 0,60 mln zł/ha (cele usługowo-handlowe i przyrodnicze), 

- potencjalny uśredniony przychód z tytułu sprzedaży terenu przywróconego na cele 

produkcyjne i usługowo-handlowe - 100 zł/m2, 

- brak przychodów z tytułu sprzedaży terenów na cele przyrodnicze. 

Wyniki obliczeń dotyczących kosztów i potencjalnych przychodów ze sprzedaży 

zrekultywowanych terenów poprzemysłowych, w tym zdegradowanych w województwie śląskim 

zaprezentowano w Tabelach 25-27 (Załącznik 20.). 

Szacunkowe koszty rekultywacji terenów poprzemysłowych, w tym zdegradowanych, 

przewidzianych do tego typu procesów w województwie śląskim powinny wynieść w ciągu 

najbliższych 15 lat 5.263,40 mln zł, w tym zaplanowany zakres działań rekultywacyjnych dla 

Operatora Rewitalizacji na lata 2017-2026 będzie wiązał się z poniesieniem kosztów na poziomie 

3.158,05 mln zł. Przychody ze sprzedaży wymienionych terenów powinny wynieść do 2031 roku 
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4.006,24 mln zł, w tym 2.403,74 mln zł w latach 2017-2026 (Zestawienie kosztów i przychodów 

przedstawia poniższa tabela 9.). 

 

Tabela 9. Zestawienie kosztów i przychodów (okres najbliższych 15 lat). 

Warianty Okres Przychody Koszty Saldo 

I 10 lat 2.403,74 mln zł 3.158,05 mln zł - 754,31 mln zł 

II 15 lat 4.006,24 mln zł 5.263,4 mln zł - 1.257,16 mln zł 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do potencjalnych przychodów przyjęto założenie, że 

wszystkie zrekultywowane tereny przeznaczone na cele inwestycyjne (produkcyjne i usługowo-

handlowe) znajdą nabywców po rynkowych cenach. Przyjęto uśrednione wartości 

poszczególnych rodzajów terenów, ale w każdym indywidualnym przypadku cena nieruchomości 

będzie uzależniona od charakterystyki terenu, jego lokalizacji i przeznaczenia. Dodatkowo cena 

sprzedaży każdego terenu będzie ustalana w drodze negocjacji i może odbiegać od przyjętych 

wartości uśrednionych. 

Przedstawione szacunki kosztów w odniesieniu do większości terenów (poza terenami 

zidentyfikowanymi jako potencjalnie zanieczyszczone metalami ciężkimi) nie uwzględniają 

kosztów remediacji, gdyż trudno określić, czy i jakie zanieczyszczenia znajdują się na 

przedmiotowych terenach poprzemysłowych, w tym zdegradowanych. Nie uwzględniają 

one również kosztów nabycia danego terenu przez Operatora Rewitalizacji województwa 

śląskiego lub inny podmiot realizujący proces rekultywacji. Ponadto w odniesieniu do każdego 

rodzaju terenu zdegradowanego zakres niezbędnych prac dla potrzeb rekultywacji może być 

bardzo zróżnicowany, co może oznaczać znaczące rozbieżności w kosztach rekultywacji 

tego samego typu terenów. Poziom tych kosztów może być ponadto obniżony dzięki 

ewentualnym przychodom generowanym ze sprzedaży zdeponowanych na danym terenie 

odpadów jako towaru handlowego.  

Precyzyjnie koszty i przychody można określić za pomocą narzędzia (Załącznik 22.), będącego 

w zasobach GIG, jednakże wymagającego uszczegółowienia. Po uprzednim dopracowaniu tego 

narzędzia będzie można określać koszty i przychody dla każdego terenu indywidualnie. 

Z tego względu dokładne oszacowanie całkowitych kosztów rekultywacji wymaga szczegółowych 

analiz każdego terenu zdegradowanego zgodnie z Operatorskim Algorytmem Standardowych 

Procedur Procesu Rewitalizacji. W związku z tym dla każdego terenu konieczne byłoby 

pozyskanie informacji dotyczących: 

1. Charakterystyki terenu: obszar terenu [ha], liczba gmin, na terenie których znajduje się dany 

teren, infrastruktura (jeśli jest), zasięg i stopień oddziaływania na sąsiednie tereny, struktura 

własności, rodzaj działalności przemysłowej, ilość i rodzaj zdeponowanych odpadów, 

sprawca zanieczyszczenia, przyczyny zdegradowania, przeznaczenie zgodne z MPZP; 

2. Skali degradacji (deformacji) zdegradowanego terenu: nachylenie terenu T [mm/m], 

przemieszczenia pionowe, odkształcenia terenu Ɛ [mm/m], promień krzywizny tereny R [km]; 

3. Zanieczyszczeń chemicznych gruntu i wody: zawartość części organicznych (IOM)  

i nieorganicznych (cyjanki), zawartość węglanów, zawartość siarczanów, zawartość chlorków, 

kwasowość lub zasadowość [pH], zawartość metali [mg/ha]; 
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4. Zdegradowania fizycznego i mechanicznego gruntów: wilgotność, gęstość objętościowa, 

gęstość właściwa szkieletu gruntów, rozkład uziarnienia, granice konsystencji, stopień 

zagęszczenia, wskaźnik wytrzymałości, wskaźnik ściśliwości, wskaźnik nośności, wskaźnik 

przepuszczalności, 

5. Charakterystyki planowanych procesów rewitalizacyjnych: sposoby i kierunki działań 

rewitalizacyjnych, dobór technologii zagospodarowania odpadów zdeponowanych na danym 

terenie, w tym uzyskania z  nich produktów, planowane działania w ramach procesów 

rekultywacji i rewitalizacji. 

 

Dla potrzeb pozyskiwania niezbędnych informacji można wykorzystywać zasoby 

ogólnodostępnych baz danych, w tym m.in.: 

 Ogólnodostępnej Platformy Informacji. Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane: 

http://opitpp.orsip.pl; 

 Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego: 

http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis; 

 Portalu United States Environmental Protection Agency: http://epa-prgs.ornl.gov/cgi-

bin/chemicals/csl_search; 

 Górnośląskiego Systemu Informacji o Zagrożeniach Powierzchni na Terenach 

Zlikwidowanych Kopalń: http://zapadliska.gig.eu/, 

 a także dane dostępne w Biuletynach Informacji Publicznej oraz Miejskich Systemach 

Informacji Przestrzennej. 

Dla potrzeb wymienionych analiz niezwykle istotne jest pozyskiwanie i przetwarzanie bieżących 

informacji o przedmiotowych terenach. Należy podkreślić, że funkcjonalności wskazanych 

ogólnodostępnych platform cyfrowych umożliwiają systematyczne aktualizowanie zawartych w 

nich zasobów, a także dodawanie nowych modułów, komplementarnych do istniejących 

rozwiązań.      

http://opitpp.orsip.pl/
http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis
http://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search
http://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search
http://zapadliska.gig.eu/
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7.4.Oszacowanie liczby potencjalnych miejsc pracy powstałych przy 

rekultywacji terenów poprzemysłowych w województwie śląskim  

 

Realizacja procesu rekultywacji terenów poprzemysłowych, w tym w szczególności 

zdegradowanych powoduje konieczność zaangażowania do ich wykonania nowych pracowników.  

 

Dla określenia liczby nowych potencjalnych miejsc pracy powstałych bezpośrednio przy pracach 

rekultywacyjnych przyjęto następujące założenia: 

 liczba roboczogodzin potrzebnych do wykonania prac niezbędnych do zrekultywowania 

(włączając prace projektowe, przygotowanie, realizację, nadzór itp. procesów 

rekultywacyjnych) 1 ha terenu zdegradowanego wynosi średnio 20.000 rg, 

 liczba roboczogodzin przypadających na jednego pracownika w roku kalendarzowym wynosi 

średnio: 2.010 rg. 

Na podstawie powyższych danych obliczono, że w skali roku do wykonania prac niezbędnych do 

zrekultywowania 1 ha powierzchni terenu zdegradowanego potrzebnych jest w zaokrągleniu  

10 pracowników. Liczbę potencjalnych miejsc pracy, jakie są niezbędne dla potrzeb 

przedsięwzięć podejmowanych przez Operatora Rewitalizacji województwa śląskiego w zakresie 

realizacji procesów rekultywacji przestawiono w tabeli 28. Zawarto w Załączniku 20. 

Liczba potencjalnych nowych miejsc pracy będzie corocznie wzrastać z poziomu 500 osób  

w 2017 roku do 4.358 osób w 2026 roku i 4.413 osób w 2031 roku. Przy wyznaczaniu tych 

wartości założono, że wielkość powierzchni terenów poddanych procesom rekultywacji będzie 

corocznie wzrastać wraz z nabywanym przez Operatora Rewitalizacji doświadczeniem  

i zdobywanymi w tym zakresie kompetencjami. Oszacowane wartości wskazują,  

że średnioroczna liczba potencjalnych bezpośrednich miejsc pracy, jakie są niezbędne dla 

potrzeb realizacji procesów rekultywacyjnych podejmowanych przez Operatora Rewitalizacji 

województwa śląskiego w latach 2017-2026 może wynieść 3.306, natomiast w latach 2027-2031 

liczba ta wzrośnie do 4.408 osób. 

Należy zaznaczyć, że zaprezentowane wyliczenia są jedynie wartościami szacunkowymi, a ich 

dokładne określenie wymaga informacji dotyczących szczegółowego zakresu prac 

rekultywacyjnych na wszystkich przedmiotowych terenach. 
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Rozdział 8. Rekomendacje i wnioski. 

Procesy przeróbki surowców mineralnych są nierozerwalnie związane z pozyskiwaniem kopalin. 

W procesie przeróbki tworzy się koncentraty, czemu nierozerwalnie towarzyszy proces produkcji 

odpadów. Rozproszenie i zubożenie surowców naturalnych pod względem ich zawartości 

ilościowych i jakościowych składników użytecznych wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań 

oraz technologii przeróbki surowców i odpadów, jednocześnie wykorzystując maksymalny zakres 

odzysku z uwzględnieniem ich właściwości fizykochemicznych, fizycznych i chemicznych. Zatem 

są dwa kluczowe aspekty tych procesów: ponowne wykorzystanie odpadów oraz 

ograniczenie degradacji powierzchni ziemi. 

Wyniki niniejszej pracy zbiorowej obligują do przedłożenia kluczowych wniosków i rekomendacji, 

których wdrożenie jest niezbędne i konieczne dla ochrony i zrównoważonego użytkowania 

terenów górniczych i poprzemysłowych, poprawy zdrowia i życia mieszkańców oraz 

jakości wody i powietrza, a także celowy recykling odpadów. 

8.1. Rejestr / wykaz terenów zdegradowanych, zdewastowanych, 

zanieczyszczonych, metale ciężkie, pustki płytkiego wydobycia. 

Państwa członkowskie UE sporządzają Krajowy Rejestr / wykaz terenów problemowych. Jest 

podawany do wiadomości publicznej i poddawany przeglądom co 5 lat (Dyrektywa PE i RE).  

W Polsce nie istnieje Krajowy Rejestr / wykaz terenów problemowych i nie istnieje jednolita 

metodologia gromadzenia i prezentacji danych (ETO, sprawozdanie specjalne nr 23/2012). 

Pozytywnym, choć niewystarczającym wyjątkiem jest woj. śląskie. W 2009 r. została opracowana 

i udostępniona jedyna i unikatowa w skali kraju regionalna baza danych o terenach 

zdegradowanych i poprzemysłowych OPI – TPP dla woj. śląskiego.  

Zasób bazy zawiera powierzchnię 19426,21 ha województwa, co stanowi 1,57% całkowitej 

powierzchni woj. śląskiego (1 232 260 ha)! Zasób bazy nie zawiera dokładnych informacji co do 

zanieczyszczenia powierzchni terenów metalami ciężkimi (Cd, Pb, Zn) oraz powierzchni, ilości  

i objętości pustek poeksploatacyjnych oraz stabilizacji-nośności gruntów.10 Baza danych OPI-

TPP od 2014 r. nie  jest uzupełniana, weryfikowana, ani aktualizowana. Stan obecny 

uniemożliwia waloryzację, klasyfikację, kategoryzację priorytetów i wypracowania scenariuszy 

naprawy  

i certyfikacji. Istnieje: 

 wstępna baza pustek płytkiego wydobycia 

 wstępne rozpoznanie stopnia zanieczyszczenia metalami ciężkimi.  

                                                           
10

 Śląski Uniwersytet Medyczny poddał analizie 76 próbek gleby z wytypowanych obszarów na zawartość metali 
ciężkich w środowisku glebowym metodą optycznej spektometrii emisyjnej i indukcyjnie sprzężonej plazmą (ICPOES).  
Główny Instytut Górnictwa Zakład Geologii i Geofizyki dysponuje bazą danych o lokalizacji pustek płytkiego 
wydobycia (Górnośląski System Informacji o Zagrożeniach Powierzchni na Terenach Zlikwidowanych Kopalń - 
http://zapadliska.gig.eu/) obejmującą swoim zasięgiem obszar całego Śląska. Jest to jedyna tego typu baza danych, 
określająca położenie pustek poeksploatacyjnych dla potrzeb przede wszystkim lokalizacji budowli, inwestycji itd. 
Informacje zawarte w w/w bazie pozwalają na wstępną, bardzo ogólną analizę terenu pod kątem występowania 
zagrożenia związanego z występowaniem pustek płytko zalegających, dając przede wszystkim informacje  
o zlokalizowaniu pustki na danym terenie. Informacje te w przypadku zainteresowania konkretnym terenem muszą 
być zweryfikowane w oparciu o badania zagrożeń powierzchni ze strony płytko zalegających pustek. 
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Rekomendacje 

Niezbędnym, koniecznym i pilnym zadaniem jest : 

(i) uzupełnienie OPI-TPP tak, aby baza obejmowała całą powierzchnię woj. śląskiego 

(ii) weryfikacja i aktualizacja bazy OPI-TPP woj. Śląskiego z uwzględnieniem niezbędnych 

braków wynikających z powyższego wniosku. 

(iii) implementacja OPI-TPP na poziomie wszystkich województw, a następnie kraju 

(iv) zarządzanie i administrowanie bazy danych winno być domeną Regionalnego Operatora 

Rewitalizacji na zlecenie władz publicznych (Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski). 

(v) Dla gospodarczego wykorzystania surowca niezbędne jest rozszerzenie analizy terenów 

zanieczyszczonych metalami ciężkimi (proces gospodarczego wykorzystania surowca 

(Rys. 8, Załącznik 15.). 

(vi) stworzenie synergii rozwoju postępu technologicznego na bazie nauka- biznes. 

(vii) uzupełnienie badań w zakresie pustek powydobywczych. 

 

8.2. Bariery rewitalizacji terenów zdegradowanych i zagospodarowania odpadów 

wydobywczych 

 

8.2.1. Brak pokrycia woj. śląskiego miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (MPZP). 

Rewitalizacja terenów zdegradowanych jest prowadzona jako element polityki rozwoju na 

rzecz środowiska (cel publiczny) oraz jako element zagospodarowania przestrzennego 

(MPZP) w państwach członkowskich (ETO). Trwałość terenu poddanego rewitalizacji i jej 

długoterminowych wyników zależy od przestrzegania zasad zagospodarowania w danym 

regionie (ETO). 

 

Miejscowy Plan Rewitalizacji (MPR) jako akt prawa miejscowego (wymagany art. 37f i 37i 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie jest w pełni przestrzegany 

przez JST w woj. śląskim. Tylko 65,82% powierzchni woj. śląskiego ma pokrycie MPZP.  

W związku z powyższym celowe rekultywacje prowadzone są pod kątem terenów zielonych, 

co w efekcie staje się ponownym kosztem rewitalizacji. 

Rekomendacje: 

(i) niezwłoczne i niezbędne uchwalenie MPZP i MPR przez JST w woj. śląskim 

(ii) realizacja, zgodnie z MPZP, rewitalizacji pod kątem logistycznym, inwestycyjnym, 

usługowym etc.(konieczność wprowadzenia inwestora) 

 

8.2.2. Nieprzestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci”. 

Zgodnie z zapisami Traktatu UE, że polityka w obszarze środowiska opiera się na zasadzie, 

zgodnie z którą zanieczyszczający powinien płacić za wszelkie szkody w środowisku, które 

powoduje.  

Zasada znalazła transpozycję w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Brak egzekucji  

i niekaralność, powoduje, że zasada nie działa w praktyce, pomimo ustawowych 

obowiązków gromadzenia środków finansowych np.: Fundusz Likwidacji Zakładu Górniczego 

(Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze). Nie przeprowadzono analizy następstw prawnych, 

ani kosztów z tego wynikających – spółki węglowe są w ciągłej restrukturyzacji, samorządy 
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obciążone innymi kosztami, co w efekcie przyczynia się do realnego nieegzekwowania 

zasady zanieczyszczający płaci.    

Rekomendacje: 

(i) koszty rekultywacji i remediacji terenów zdegradowanych, w tym miejsc składowania  

i magazynowania odpadów wydobywczych (nadpoziomowych i podpoziomowych), należy 

współfinansować z dotacji publicznych unijnych (EFRR i FS) i krajowych (Programy 

Operacyjne), wyłącznie jeśli wykorzystano wszystkie środki prawne umożliwiające 

egzekwowanie zasady „zanieczyszczający płaci” tak, aby środki publiczne były 

wykorzystywane jedynie w ostateczności.  

(ii) zasadne jest, aby stworzyć przepis jasnego podziału linii zaszłości terenów 

historycznych, powinny znaleźć wyraz w celowym umiejscowieniu gruntów u Operatora 

Rewitalizacji. 

 

8.2.3. Brak preferencji i promocji dla wykorzystywania terenów 

zdegradowanych, zamiast terenów niezagospodarowanych. 

 

Preferowane ponowne wykorzystanie terenów zdegradowanych zamiast wykorzystywania 

terenów niezagospodarowanych – jest promowane i wymagane w ramach polityki spójności 

UE. Promowanie rewitalizacji terenów zdegradowanych polega na wstrzymywaniu realizacji 

projektów inwestycyjnych na terenach niezagospodarowanych lub na niedopuszczaniu do 

nich, a w zamian na udostępnieniu terenów po wykonanej rewitalizacji pod inwestycje. 

Według statystyk w Niemczech występuje zjawisko gwałtownego spadku zajmowania 

niezagospodarowanych terenów z 129 ha (1995 r. – 1996 r.) dziennie do 30 ha dziennie 

(2016 r.) w wyniku wprowadzonych preferencji i promocji.  

W woj. śląskim nie wdrożono preferencji i promocji dla przywracania terenów 

zdegradowanych do użytku społeczno – gospodarczego.  

Rekomendacje: 

(i) nowe tereny przeznaczone pod zagospodarowanie mogą być wyłącznie przez naniesienie 

zmian w planach zagospodarowania przestrzennego tylko wtedy, jeśli uprzednio 

zagospodarowanie tereny nie mogą być wykorzystane. 

(ii) obowiązek w pierwszej kolejności wykorzystywania terenów zrewitalizowanych przed 

terenami zielonymi. W przypadku preferencji inwestora, ten jest zobligowany do 

uiszczenia tzw. ‘opłaty rewitalizacyjnej’ na poczet niezagospodarowania w pierwszej 

kolejności terenu zrewitalizowanego. 

 

8.2.4. Niedostępność środków unijnych w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 

na tereny zdegradowane i ich rewitalizację dla innych beneficjentów niż Jednostki 

Samorządu Terytorialnego w woj. śląskim. 

Priorytet X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna – środki w kwocie 293 

mln euro.  

Działanie 10.3 – Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

W ramach tego działania inwestycje wspierane z EFRR będą dofinansowane w ramach 

instrumentów ZIT/RIT – tylko i wyłącznie. Wsparcie otrzymują projekty wynikające ze 

strategii ZIT. 
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Sprawiedliwa transformacja gmin górniczych może zostać zapewniona, jeśli władze krajowe  

i europejskie sporządzą w odpowiednim terminie ukierunkowane plany środków w celu 

wsparcia mieszkańców transformacji oraz zapewnienia inwestycji w przebudowę gminy –  

w tym poprzez rekultywację terenów górniczych (Dokument CCMI/138; rodzinne złoża węgla 

w transformacji energetyki UE; Bruksela 25 maja 2016 r., pkt 5.3 Warunki, możliwości i środki 

restrukturyzacji regionów górniczych). Wniosek Komisji Europejskiej w sprawie przesunięcia 

30% EFRR i 15% Funduszu Spójności środków finansowych z RPO 2014-2020. Dlatego 

też regiony te będą wymagały pilnego wsparcia finansowego i naukowego (pkt 5.3.2)  

w postaci planów perspektywicznych obejmujących dwa pokolenia, to jest 25 – 50 lat (pkt 

5.3.3.) 

Rekomendacje: 

(i) postuluje się dokonać zmiany w Umowie Ministra Rozwoju i Urzędu Marszałkowskiego 

Woj. śląskiego, aby w ramach RPO WSL Priorytet X, Działanie 10.3, wyodrębnić  

z ZIT/RIT kwotę na rekultywację i rewitalizację terenów pogórniczych min 30% EFRR  

(ok 100 mln euro) 

(ii) na Wniosek Ministra Energii zmiana Umowy umożliwi Spółce Restrukturyzacji Kopalń, 

Kompani Węglowej, Katowickiemu Holdingowi Węglowemu ubieganie się o środki RPO 

WSL 2014-2020 na rekultywację, remediację i rewitalizację terenów pogórniczych, 

odpadów wydobywczych (muły, hałdy) i pustek poeksploatacyjnych. 

(iii) koncentracja środków z NFOŚ, WFOŚ, EBI z możliwością dla przedsiębiorcy, który 

wszedł na szerszą skalę rewitalizacji (dostępność środków).  

 

8.3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 

Ustawodawca ograniczył praktyczne podejście do problemu rewitalizacji w zakresie: 

 obszaru rewitalizacji – do 20% powierzchni i obejmujący mieszkańców do 30%,  

 podmiotu – skierowana tylko do JST 

 odpowiedzialności – podejmowanie działań rewitalizacji nie jest obowiązkiem, a jedynie 

możliwością (pełna dobrowolność działania JST) 

 Instytucji odpowiedzialnej za proces rewitalizacji - Brak instytucjonalnego / operatorskiego 

modelu zarządzania procesami rewitalizacji / Instytucji Interesu Publicznego. 

Rekomendacje: 

(i) Konieczna nowelizacja Ustawy o rewitalizacji, która obejmie nie tylko części miast,  

ale również tereny zdegradowane  i zdewastowane działalnością górniczą czy 

poprzemysłową.  

(ii) Niezbędne jest wniesienie poselskie nowelizacji. 

 

8.4. Odpady wydobywcze – palący problem dla mieszkańców i środowiska woj. 

śląskiego. 

W woj. śląskim zlokalizowanych jest 150 hałd górniczych, zajmujących powierzchnię  

1,6 tys ha, na których zgromadzonych jest ponad 600 mln ton odpadów wydobywczych (hałdy 

skały płonnej).  

Zdeponowano ponad 120 mln ton mułów i flotokoncentratów w osadnikach mułowych 

(zinwentaryzowano dotychczas 60 obiektów). Ponieważ większość z nich zlokalizowanych jest 
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na: obszarze przestrzeni publicznej i obszarze funkcjonalnym (w rozumieniu Ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), stanowią bezpośrednie 

zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców tych obszarów i wymagają interwencji publicznej 

władz publicznych w obszary problemowe w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.  

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.  

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące  

z ogrzewania gospodarstw domowych (PM 10 i PM 2,5) ze spalania mułów węglowych  

i flotokoncentratów w kotłach i piecach węglowych. Obecne zezwolenia pozwalają na 

wprowadzenie na rynek węgla opałowego dla celów grzewczych paliw stałych, mułów węglowych 

i flotokoncentratów, postępuje zjawisko tzw. „smogu”. 

Corocznie kopalnie węgla kamiennego w woj. śląskim wytwarzają ok 25 mln ton skały płonnej,  

ok 5 mln ton mułów i flotokoncentratów, a w piecach i kotłach spala się ok 2,8 mln ton mułów 

węglowych i flotokoncentratów.  

Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych zobowiązuje wytwórców odpadów 

wydobywczych do przestrzegania zasad i procedur (Załącznik 21 – Gospodarcze wykorzystanie 

odpadów wydobywczych): 

a) zapobieganie powstawania odpadów w miejscu ich powstawania; 

b) w pierwszej kolejności posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do poddania 

ich odzyskowi na podstawie badań geofizycznych, geotechnicznych i geochemicznych 

tych odpadów; 

c) w ostateczności (z braku innych możliwości) unieszkodliwiania, tzn. składowania  

i magazynowania (hałdy, osadniki mułowe). 

Jednakże ustawodawca zwalnia wytwórców i posiadaczy odpadów wydobywczych z obowiązku 

poddania odzyskowi poprzez zapis „Posiadacz odpadów wydobywczych jest zobowiązany  

w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekonomicznych do ich unieszkodliwiania 

w najbliżej położonych miejscach…”(art. 4 ust 3 i 4). Skutkiem tego jest wzrost ilości odpadów 

wydobywczych w przestrzeni publicznej i wzrost zagrożenia życia mieszkańców oraz 

pogorszenie stanu środowiska woj. śląskiego. Brak wskaźników technicznych i ekonomicznych, 

który mógłby uzasadniać powyższe. 

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2016 r. o monitorowaniu i kontroli jakości paliw dopuszcza do obrotu 

handlowego nieprzetworzone muły węglowe i flotokoncentraty, które są następnie spalane  

w gospodarstwach domowych.  

Rekomendacje: 

(i) ograniczenie wzrostu ilości powstawania odpadów wydobywczych z wydobycia  

i eksploatacji zakładów górniczych, obecnie i w przyszłości, poprzez poddanie ich 

odzyskowi, bezwarunkowe zakwalifikowanie mułów węglowych i flotokoncentratów do 

odpadu wydobywczego i nadania odpowiednich kodów odpadowych. Wytwórca odpadów 

wydobywczych przekazuje posiadaczowi muły węglowe i flotokoncentraty w celu ich 

przetwarzania. W załączeniu Rozporządzenie w sprawie zasad gospodarowania 

odpadami wydobywczymi (Załącznik 9) 

(ii) wdrożenie regulacji w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych w celu 

niedopuszczenia na rynek węgla opałowego dla gospodarstw domowych w postaci 



Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017-2026 w ramach przedsięwzięcia priorytetowego  
Kontraktu Terytorialnego Województwa Śląskiego i przywracania terenów zdegradowanych do użytku społeczno - ospodarczego 

 

Strona 83  

nieprzetworzonych mułów węglowych i flotokoncentratów w postaci projektu 

Rozporządzenia Ministra Energii.  

(iii) konieczność wykonywania badań (Załącznik 21 oraz Załącznik 15) 
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REMEDIUM  
powyższych wniosków jest 

POWOŁANIE OPERATORA REWTIALIZACJI 
 

8.5. Model Operatora Rewitalizacji – inicjator, integrator polityki rozwoju. 

 

Nie istnieją żadne procedury, metodologia, ani standardowe algorytmy określenia skali 

degradacji, zanieczyszczenia oraz charakterystyki terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych 

na szczeblu UE (ETO). W kraju Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji całkowicie 

ignoruje powyższe postulaty.  

 

W związku z powyższym nie jest możliwe obiektywne określenie wyników rewitalizacji 

mierzonych wskaźnikami rezultatu, który powinien odzwierciedlać zakres w jakim dany 

projekt zaspokoił potrzeby zgodnie z jego celami. Nie jest możliwe w trybie ex-ante 

określenie racjonalnych i uzasadnionych kosztów planowanego projektu rewitalizacji 

terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych. Niniejsze Studium podjęło pionierskie wyzwanie 

opracowanie modelu planowania, organizowania i zarządzania procesami rekultywacji  

i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w kraju i w woj. śląskim. 

Zaprezentowany w Rozdziale 6 Model Operatora Rewitalizacji w sposób instytucjonalny, 

systemowy i kompleksowy spełnia postulowane oczekiwania w kraju i UE. Jego wdrożenie 

stanowić będzie milowy krok postępu w tej dziedzinie oraz rzeczywisty przykład dobrych 

praktyk.  

Prezentowany Model Operatora Rewitalizacji zawiera wariantowe rozwiązania, to jest na 

poziomie krajowym i /lub regionalnym (wojewódzkim), jak również alternatywne rozwiązania 

Modelu Operatora Rewitalizacji (patrz Załącznik 12. ) 

   

Rekomendacje: 

(i) Minister Rozwoju w drodze nowelizacji Ustawy z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji ustanawia instytucjonalny Model Operatora Rewitalizacji z delegacją na 

poziom regionalny / wojewódzki. Stanowić to będzie „narzędzie” do strategicznej 

interwencji państwa w obszary problemowe z uwagi na natężenie tych problemów; 

(Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; Kontrakty Terytorialne województw) 

(ii) Władze publiczne woj. śląskiego (Urząd Wojewódzki i Marszałkowski) powołują 

instytucjonalnie i organizacyjnie Regionalnego Operatora Rewitalizacji w woj. śląskim 

(Spółka Celowa) w imieniu i na rzecz oczekiwanego postępu w przywracaniu terenów 

zdegradowanych do użytku społeczno – gospodarczego, realizując w praktyce politykę 

rozwoju województwa 

(iii) wszyscy interesariusze (prywatni i publiczni) rewitalizacji w woj. śląskim pozyskują 

partnera do planowania, organizowania i realizacji procesów rewitalizacji po rozsądnych  

i uzasadnionych kosztach (umowa partnerska, umowa powiernicza, usługa, etc.). 

 

Dzięki temu modelowi powołania i funkcjonowania  

OPERATORA REWITALIZACJI,  

wszystkie powyższe rekomendacje mogą znaleźć zastosowanie w praktyce. 
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Szacowane efekty modelu 
 

Warianty Okres Przychody Koszty Saldo Powierzchnia  

terenów 

poddanych 

rekultywacji  

Liczba 

pracowników 

potrzebnych 

w skali roku 

do 

rekultywacji 

terenów 

I 10 lat 2.403,74 mln zł 3.158,05 mln zł - 754,31 mln zł 435,72 ha 4.358 

II 15 lat 4.006,24 mln zł 5.263,4 mln zł - 1.257,16 mln zł 441,31 ha 4.413 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

Powyższe zestawienie przedstawia szacowane przychody i koszty, poniesione dla 

przeprowadzenia przez Operatora Rewitalizacji potencjalnych rewitalizacji terenów 

wraz z proponowanymi zapewnieniami miejsc pracy. 
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http://en.epf-npdc.fr/
http://ipce.mcu.es/pdfs/PN_PATRIMONIO_INDUSTRIAL_EN.pdf
http://opitpp.orsip.pl/imap/
http://smart.gov.pl/pl/specjalizacje/kis10
http://www.beg-nrw.com/
http://www.eib.europa.eu/
http://www.eugris.info/
http://www.kpk.gov.pl/?cat=15
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112017/
http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/nnowacyjnyecykling2017/
http://www.nrw-urban.de/
http://zapadliska.gig.eu/
https://meeri.pl/Wydawnictwa/ZN88/art-05-g-12-galos-smakowski.pdf
https://www.bgk.pl/
https://www.gov.uk/government/collections/national-land-use-database-of-previously-developed-land-nlud-pdl
https://www.gov.uk/government/collections/national-land-use-database-of-previously-developed-land-nlud-pdl
https://www.pca.gov.pl/
https://www.poir.gov.pl/media/1867/ost_POIR_19_01_dokument_21012015_okladka.pdf
http://www.thelandtrust.org.uk/
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Akty prawne:  

1. Decyzja Komisji Europejskie (KE) z dnia 2 grudnia 2015 powołująca do życia dokument formułujący zasady 

organizowania gospodarki o obiegu zamkniętym 

2. Dyrektywa 2004/35/WE odnośnie ponoszenia odpowiedzialności za środowisko poprzez prowadzenia 

prewencji i ograniczania powstania szkód wyrządzanym środowisku naturalnemu – tzw. ELD, 

3. Dyrektywa 2010/75/UE odnośnie emisji przemysłowych – tzw. IED, 

4. Komunikat do Parlamentu Europejskiego,Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 

Komitetu Regionów; Zamkniecie obiegu - plan działania EU dotyczący gospodarki w obiegu zamkniętym. Zał. 

II. Komisja Europejska, Bruksela 02.12.2015; COM(2015)614 final 

5. Komunikat Komisji Europejskiej - w zakresie ochrony gleby - COM (2006)231, 

6. Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa" (załącznik do 

uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 2011 r.) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do 

składowania na składowiskach. 

8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. 

9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów 

wydobywczych do odpadów obojętnych. 

10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny wystąpienia 

szkody w środowisku, Dz.U. 2008 nr 82 poz. 501 

11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 

89/106/EWG  

12. Rozporządzenie z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i 

sposobu ich prowadzenia, Dz.U. 2008 nr 103 poz. 664 

13. Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia12.12.2003 r. (Dz.U. Nr 229, poz. 2275 z późn. 

zmianami) 

14. Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 r.(Dz.U.204.2087 z późn. zmianami); 

15. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.92.881 z późn. zmianami); 

16. Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . Dziennik Ustaw z 2009  Nr 157 poz. 1240 

17. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, Dz.U. 2013 poz. 1136 z późn. zm. 

18. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. 2014 poz. 1789 

z późn. zm. 

19. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Dz.U. 2007 nr 75 

poz. 493 

20. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm. 

21. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Dziennik Ustaw z 2016 poz.238 

22. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2016 poz. 672 z późn. zm. 

23. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 

24. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych,  Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 

25. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. 2015 poz. 909  

z późn. zm. 

26. Ustawa z dnia 4.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki  prowadzenia  działalności 

innowacyjnej. Dziennik Ustaw z 2016 poz .1933 

27. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie województwa .Dziennik Ustaw z 2016 poz.486,1559 

28. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym .Dziennik Ustaw  z 2016 poz 814,1559 

29. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250. 

30. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 446, 1579. 

31. Ustawa z dnia 9 października 2015 o rewitalizacji, Dz.U. 2015 poz. 1777 z późn. zm. 

 

Pozostałe 
1. Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych wraz z koncepcją 

Rozbudowy Narzędzi Informatycznych oraz Prognozą Jego Oddziaływania na Środowisko. Regionalny 

System Wspomagania Zarządzeniem Terenami Poprzemysłowymi w Gminach. Katowice, listopad 2008r. 

2. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do 

roku 2024. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, kwiecień 2015 r. 
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ZAŁĄCZNIK 1. Charakterystyka kompetencji jednostek naukowo badawczych w dziedzinie rekultywacji, 

remediacji i zagospodarowania odpadów 

Tabela 1. Charakterystyka kompetencji jednostek naukowo badawczych w dziedzinie rekultywacji, remediacji i zagospodarowania odpadów. 

Jednostka 

naukowa 

Wyodrębniony w 

strukturze jednostki dział 

zajmujący się odpadami 

oraz rekultywacją i 

remediacją 

Tematyka wiodąca Technologie i wdrożenia w 

dziedzinie zagospodarowania 

odpadów oraz rekultywacji i 

remediacji gruntów 

Instytut Ekologii 

Terenów 

poprzemysłowych 

Zespół 

Zagospodarowania 

Odpadów 

 

 Badania odpadów 

 Programy gospodarki odpadami w skali regionalnej oraz dla powiatów, gmin i 

zakładów 

 Optymalizacja organizacji gospodarki odpadami komunalnymi dla przedsiębiorstw 

komunalnych, gmin i rejonów 

 Doradztwo techniczne i ekonomiczne w zakresie wyboru technologii w dziedzinie 

gospodarki odpadami 

 Opracowywanie koncepcji technologicznych obiektów gospodarki odpadami 

 Studia wykonalności obiektów gospodarki odpadami 

 Monitoring obiektów gospodarki odpadami 

 Badania możliwości zagospodarowania odpadów, w tym lokowania w podziemiach 

kopalń 

 Koncepcje odzysku terenów poprzemysłowych i zajmowanych przez składowiska 

odpadów 

 Projekty rekultywacji 

Brak informacji 

Zespół Oczyszczania 

Gruntów i Wód 

Podziemnych 

 

Zespół Fitoremediacji 

 Ocena stopnia skażenia gleb związkami organicznymi 

 Dobór technologii oczyszczania gleb 

 Opracowanie planów rekultywacji i zagospodarowania terenu 

 Doradztwo techniczne w zakresie wyboru technologii oczyszczania gleb 

 Oceny oddziaływania na środowisko istniejących i projektowanych obiektów 

przemysłowych 

 Konsultacje w zakresie technik analitycznych stosowanych w ochronie środowiska 

 Oceny stopnia zanieczyszczenia środowiska rtęcią 

 Wykonywanie bilansów rtęci w procesach produkcyjnych 

 Oceny wpływi odpadów kwaśnych na zakwaszanie gleb i wód powierzchniowych 

 Modelowanie zjawisk transportu masy i ładunku w mediach porowatych 

 Technologia uprawy roślin 

fitostabilizacyjnych na podłożach 

rekultywacyjnych przy 

wykorzystaniu geokompozytów 

sorbujących wodę 

 

 Re mediacja biochemiczna 

terenów zanieczyszczonych 

olejami napędowymi 

  Modelowanie reakcji chemicznych zachodzących w wieloskładnikowych roztworach  Remediacja biogeochemiczna  
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elektrolitów 

 Modelowanie wpływu na środowisko składowisk odpadów elektrownianych 

 Oceny zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi 

 Oceny przydatności terenów rolnych do produkcji niezanieczyszczonej żywności 

(klasyfikacja A, B, C) 

 Koncepcje odzysku terenów poprzemysłowych i zajmowanych przez składowiska 

odpadów 

 Projekty rekultywacji 

 Badania skutków oddziaływania emisji przemysłowych na rośliny 

 badania nad ograniczeniem dostępności dla roślin zanieczyszczeń zawartych w 

glebie 

 rewitalizacji terenów zdegradowanych 

 charakterystyki terenów zanieczyszczonych metalami ciężkimi przed wdrożeniem 

technologii oczyszczania 

 oczyszczania gleb z metali ciężkich przy użyciu roślin - metoda fitoekstrakcji 

opracowania koncepcji rewitalizacji oraz scenariuszy zagospodarowania terenów 

poprzemysłowych 

z wykorzystaniem informacji 

zwrotnej 

Politechnika 

Śląska 

Katedra Technologii i 

Urządzeń 

Zagospodarowania 

Odpadów 

 

 Badanie procesów składowiskowych, 

 Badania procesów unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych, 

 Badania właściwości paliwowych odpadów (analiza elementarna, ciepło spalania, 

temperatura zapłonu), 

 Badanie właściwości reologicznych paliw i odpadów ciekłych, 

 Analiza właściwości odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych,  

 Systemy wspomagania komputerowego w gospodarce odpadami i ochronie 

środowiska,  

 Optymalizacja systemów gospodarki odpadami, 

 Systemy wspomagania komputerowego w gospodarce odpadami i ochronie 

środowiska,  

 Optymalizacja systemów gospodarki odpadami, 

 Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w planowaniu i zarządzaniu 

zintegrowanych systemów gospodarki odpadami, 

 Gospodarka odpadami komunalnymi , przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz i 

technologie unieszkodliwiania ww. odpadów. 

 Logistyka recyklingu odpadów 

 Opracowywanie programów i planów gospodarki odpadami, 

 Analiza obiektowa systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem języków 

wysokiego poziomu oraz inżynieria projektowania  

Brak informacji 
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 Analiza obiektowa (OOA&D) systemów gospodarki odpadami i modelowanie 

 Analiza z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w planowaniu i zarządzaniu 

zintegrowanych systemów gospodarki odpadami 

 Analiza w zarządzaniu środowiskiem naturalnym i gospodarką odpadami z 

wykorzystaniem systemów GIS 

 Analiza możliwości wykorzystania odpadów drewna poużytkowego oraz odpadów płyt 

drewnopochodnych z sektora remontowo - budowlanego 

 Katedra biotechnologii 

środowiskowej 

 bioremediacja gruntów;  monitoring środowiska, 

 łączenie procesów biotechnologicznych z innymi technikami, np. membranowymi 

 badania z zakresu biotechnologii dotyczące usuwania związków biogennych, 

oczyszczania ścieków o wysokiej zawartości azotu amonowego,  

 optymalizacja procesów nitryfikacji i denitryfikacji, 

 zintegrowane procesy unieszkodliwiania odcieków z wysypisk, 

 biodegradacja i toksyczność związków powierzchniowo czynnych, 

 bioremediacja gruntów zanieczyszczonych produktami naftowymi, 

 wpływ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na aktywność wybranych 

enzymów w glebie  

Brak informacji 

Główny Instytut 

Górnictwa 

Zakład Monitoringu 

Środowiska 

 

Zakład tąpań i mechaniki 

górotworu 

 

 Opracowanie technologii zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych 

 Opracowanie technologii przetwarzania odpadów, obejmujących ich odzysk, 

recykling, uzdatnianie, i/lub unieszkodliwianie  

 Kompleksowe wykonanie badań przydatności różnych rodzajów materiałów do 

podsadzki hydraulicznej oraz materiałów do doszczelnia zrobów w górnictwie 

 Wspomaganie zarządzania gospodarką odpadami 

 Opracowanie planów gospodarki odpadami i programów ochrony środowiska dla 

gmin i powiatów 

 Opracowanie wniosków o pozwolenia z zakresu gospodarowania odpadami 

(zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie) 

 Przeróbka kopalin i odpadów. 

 Badania w zakresie przeróbki kopalin i odpadów 

 Badanie i ocena możliwości prowadzenia bezpiecznej gospodarki odpadami dla 

środowiska wodnego  

 Koncepcje przetwarzania odpadów 

 Projekty procesowe przetwarzania odpadów 

 Projekty technologiczne  

 Technologie odzysku pierwiastków z odpadów 

 Badania laboratoryjne procesów jednostkowych 

 Badania dla celów certyfikacji wyrobów 

 Technologia wytwarzania 

materiałów  antypirogennych na 

bazie ubocznych odpadów z 

energetycznego wykorzystania 

paliw kopalnych 

 Materiały podsadzkowe do 

wypełniania pustek 

poeksploatacyjnych na bazie 

ubocznych odpadów z 

energetycznego wykorzystania 

paliw kopalnych 

 Technologia wytwarzania spoiw 

mineralnych dla zastosowań 

budowlanych  w procesie 

karbonatyzacji ubocznych 

produktów spalania 

 Technologia wytwarzania 

materiałów do budowy kaszt 

górniczych na bazie ubocznych 
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 produktów spalania 

 Technologia wytwarzania 

materiałów do torkretowania    

 Technologia wytarzania 

granulowanych kruszyw spiekanych 

w procesie termicznego 

przetwarzania ubocznych 

produktów spalania oraz odpadów 

powęglowych. 

 Technologia wytwarzania 

antypirogenów dla zastosowań na 

obiektach uformowanych z 

odpadów powęglowych oraz 

technologie działań prewencyjno-

gaśniczych na zapożarowanych 

obiektach  uformowanych z 

odpadów powęglowych z 

wykorzystaniem 

 Zakład Tąpań i Mechaniki 

Górotworu 

 

Zakład Monitoringu 

Środowiska 

 

Zakład Ochrony Wód  

 Ocena zanieczyszczenia gleb i gruntów, 

 Oznaczenie zawartości metali i cyjanków, a także węglowodorów alifatycznych w 

zakresie C12–C35, węglowodorów aromatycznych pochodnych benzenu 

(BTX), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), węglowodorów 

chlorowanych (m.in. PCB), środków ochrony roślin (pestycydy chloroorganiczne oraz 

związki nie chlorowe) i innych zanieczyszczeń organicznych. 

 Technologie rekultywacji terenów zdegradowanych w tym głównie uformowanych z 

odpadów powęglowych 

 Projekty techniczne rekultywacji terenów poprzemysłowych 

 Technologie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym na terenach lokowania 

odpadów powęglowych 

 Kompleksowa ocena stanu termicznego składowisk odpadów powęglowych i zwałów 

węgla 

 Dobór technologii rewitalizacji terenów poprzemysłowych 

 Technologie gaszenia obiektów 

uformowanych z odpadów 

powęglowych 

 Technologie rekultywacji terenów 

poprzemysłowych 

 Technologie rekultywacji i 

zamykania składowisk odpadów 

przemysłowych 

Instytut Techniki 

Górniczej KOMAG 

Zakład Technologii 

Środowiskowych 

 

 Programy ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami wraz z prognozą ich 

oddziaływania na środowisko 

 Wnioski o pozwolenia zintegrowane 

 Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami 

Brak informacji 
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 Projekty i badania urządzeń i instalacji odpylających oraz wentylacyjnych 

 Brak komórki ds. 

remediacji i rekultywacji 

Brak informacji Brak informacji 

Instytut 

Mechanizacji 

Budownictwa  

i Górnictwa 

skalnego 

Pracownia Wykorzystania 

Odpadów i Zarządzania 

Środowiskiem 

 Materiały do izolacji cieplnej w budownictwie 

 Materiały do izolacji wodochronnych, głównie pokryć dachowych 

 Materiały włókno-cementowe stosowane do pokryć dachowych i okładzin 

elewacyjnych. 

 Technologia produkcji kruszyw 

sztucznych wraz z instalacją 

prototypową 

 Technologia suchej separacji 

materiału odpadowego z hałd 

pogórniczych 

 Brak komórki ds. 

remediacji i rekultywacji 

Brak informacji Brak informacji 

Uniwersytet Śląski 

Wydział Nauk o 

Ziemi 

Katedra Geochemii 

Mineralogii i Petrografii 

 Badania , monitoring i określenie wpływu na środowisko procesów samozagrzewania 

podkładów węgla oraz składowisk węgli i odpadów powęglowych 

 Kompleksowe badania geochemiczne, mineralogiczne i petrograficzne odpadów 

energetycznych (akredytacja ICCP) 

 Kompleksowe badania możliwości przeróbki dawnych i współczesnych odpadów 

pogórniczych i pohutniczych 

 Oksyreaktywna metoda badania 

samozapalności odpadów 

powydobywczych 

 Badania nad wspólnym 

spalaniem odpadów domowych 

i paliw stałych 

 Brak komórki ds. 

remediacji i rekultywacji 

Brak informacji Brak informacji 

Instytut 

Gospodarki 

Surowcami 

mineralnymi i 

Energią PAN 

Zakład Odnawialnych 

Źródeł Energii i Badań 

Środowiskowych 

 Ocena oddziaływania gospodarki odpadami na środowisko w świetle obowiązujących 

przepisów prawnych 

 Problematyka gospodarki odpadami w odniesieniu do rozwiązań stosowanych w 

krajach europejskich 

 Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami celem dostosowania do 

aktualnych wymagań prawnych i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla 

środowiska 

 Wpływ technologii składowania odpadów komunalnych i przemysłowych na jakość 

środowiska gruntowo-wodnego w otoczeniu składowisk 

 Ocena zagrożeń dla człowieka i środowiska związanych z wyrobami zawierającymi 

azbest 

Brak informacji 

 Brak informacji  Metodyka uzdatniania podłoża zagrożonego zapadliskami na terenach pogórniczych 

 Uwarunkowania rozpoznania geofizycznego podłoża na terenach pogórniczych 

płytkiej eksploatacji 

 Usprawnienie rozpoznania procesów zapadliskowych metodą georadaru otworowego 

Brak informacji 

Źródło: Opracowanie własne. 
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ZAŁĄCZNIK 2. Gospodarka o obiegu zamkniętym. 

 

Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym  

 

Wprowadzenie  

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, gdzie wartość produktów, materiałów i zasobów w gospodarce jest 

utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów ograniczone do minimum, stanowi istotny wkład w 

wysiłki UE zmierzające do stworzenia zrównoważonej, niskoemisyjnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. 

Takie przejście daje możliwość przekształcenia naszej gospodarki i zapewnienia Europie nowej i trwałej przewagi 

konkurencyjnej.  

 

Gospodarka o obiegu zamkniętym zwiększy konkurencyjność UE, chroniąc przedsiębiorstwa przed niedoborem zasobów 

i niestabilnością cen, dając nowe możliwości biznesowe i oraz innowacyjne, wydajniejsze sposoby produkcji i 

konsumpcji. Przyczyni się ona do powstania lokalnie miejsc pracy dla osób o różnych kwalifikacjach oraz stworzy 

możliwości dla integracji i spójności społecznej. Jednocześnie przyczyni się do oszczędności energii i pozwoli uniknąć 

nieodwracalnych szkód spowodowanych wykorzystywaniem zasobów na poziomie przewyższającym zdolność Ziemi do 

odnowienia ich pod względem klimatu i różnorodności biologicznej oraz zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 

Niedawno opublikowane sprawozdanie zwraca również uwagę na bardziej ogólne korzyści, jakie płyną z gospodarki o 

obiegu zamkniętym
1
 , w tym obniżenie obecnych poziomów emisji dwutlenku węgla. Działania na rzecz gospodarki o 

obiegu zamkniętym są zatem ściśle związane z głównymi priorytetami UE, takimi jak zatrudnienie i wzrost gospodarczy, 

harmonogram inwestycji, klimat i energia, agenda społeczna i innowacje przemysłowe oraz z globalnymi wysiłkami na 

rzecz zrównoważonego rozwoju. 

  

Podmioty gospodarcze, takie jak przedsiębiorstwa i konsumenci, mają kluczowe znaczenie w realizacji tego procesu. 

Organy lokalne, regionalne i krajowe umożliwiają przekształcenie gospodarki, ale UE również odgrywa zasadniczą rolę 

we wspieraniu tego procesu. Należy zapewnić właściwe ramy regulacyjnych dla rozwoju gospodarki o obiegu 

zamkniętym na jednolitym rynku oraz dać jasny przekaz podmiotom gospodarczym i ogółowi społeczeństwa na temat 

długoterminowych celów dotyczących odpadów, a także przedstawić zestaw konkretnych, szeroko zakrojonych i 

ambitnych działań, które zostaną zrealizowane przed 2020 r. Działania na poziomie UE będą stymulować inwestycje, 

stworzą równe warunki działania, usuną przeszkody wynikające z prawodawstwa europejskiego lub niewystarczającego 

egzekwowania przepisów, pogłębią jednolity rynek i zapewnią warunki sprzyjające innowacjom i zaangażowaniu 

wszystkich zainteresowanych stron.  

 

Wnioski ustawodawcze w sprawie odpadów, przyjęte razem z niniejszym planem działania, obejmują długoterm inowe 

cele w zakresie ograniczenia składowania odpadów oraz intensyfikacji przygotowań do ponownego użycia i recyklingu 

priorytetowych strumieni odpadów, takich jak odpady komunalne oraz odpady opakowaniowe. Cele te powinny sprawić, 

że państwa członkowskie będą stopniowo dążyć do poziomu najlepszych praktyk i wprowadzać zachęty do koniecznych 

                                                           
1
 1 Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe [Wzrost od środka: wizja gospodarki o obiegu 

zamkniętym dla konkurencyjnej Europy], raport przygotowany przez Ellen MacArthur Foundation, McKinsey Centre for 
Business and Environment oraz Stiftungsfonds für Umweltökonomie und Nachhaltigkeit (SUN), czerwiec 2015 
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inwestycji w gospodarowanie odpadami. Proponuje się dalsze środki mające sprawić, że proces wdrożenia będzie 

przejrzysty i prosty, propagujące zachęty gospodarcze i usprawniające systemy rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta.  

 

Zachęcając do zrównoważonej działalności w kluczowych sektorach i stwarzając nowe możliwości działalności 

gospodarczej, plan ten przyczyni się do uwolnienia potencjału wzrostu i zatrudnienia, jakim dysponuje gospodarka o 

obiegu zamkniętym. Przedstawiono w nim obszerne zobowiązania dotyczące ekoprojektu, rozwinięte strategiczne 

koncepcje dotyczące tworzyw sztucznych i chemikaliów, ważną inicjatywę dotyczącą finansowania innowacyjnych 

przedsięwzięć w ramach programu badawczego UE „Horyzont 2020” oraz ukierunkowane działania w obszarach takich 

jak tworzywa sztuczne, marnotrawienie Żywności, budownictwo, surowce krytyczne, odpady górnicze i przemysłowe, 

konsumpcja i zamówienia publiczne. Inne kluczowe wnioski ustawodawcze dotyczące nawozów i ponownego 

wykorzystywania wody zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Wreszcie we wniosku uwzględniono 

horyzontalne środki wspomagające w dziedzinach takich jak innowacje i inwestycje, mające na celu pobudzanie procesu 

przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Proponowane działania wspierają tworzenie gospodarki o obiegu 

zamkniętym na wszystkich etapach łańcucha wartości – od produkcji przez konsumpcję, naprawę i regenerację po 

gospodarowanie odpadami i uzyskanie surowców wtórnych, które są ponownie wprowadzane do obiegu w gospodarce. 

Proponowane działania będą realizowane zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa i z uwzględnieniem 

odpowiednich konsultacji i oceny skutków. Plan działania skupia się na działaniach na poziomie UE o wysokiej wartości 

dodanej. Realizacja gospodarki o obiegu zamkniętym wymagać będzie długofalowego zaangażowania na wszystkich 

szczeblach, począwszy od państw członkowskich przez regiony i miasta, a skończywszy na przedsiębiorstwach i 

obywatelach. Państwa członkowskie zachęca się do pełnego uczestnictwa w działaniach UE oraz do łączenia ich z 

działaniami na szczeblu krajowym i uzupełniania ich o te działania. Gospodarka o obiegu zamkniętym będzie również 

musiała rozwinąć się na poziomie globalnym. Zwiększenie spójności polityki w działaniach wewnętrznych i zewnętrznych 

podejmowanych przez UE w tym obszarze będzie miało znaczenie wzmacniające i istotnie wpłynie na realizację 

globalnych zobowiązań podjętych przez UE i przez państwa członkowskie UE, zwłaszcza w ramach agendy na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 2030 oraz Sojuszu grupy G7 na rzecz efektywnego gospodarowania zasobami. Ten plan 

działania będzie miał kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju do roku 2030, w 

szczególności celu 12. polegającego na zapewnieniu zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji. 
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ZAŁĄCZNIK 3. Przykładowe ‘bomby ekologiczne’ 

 

1. Hałda „Rymer” w Rybniku - powydobywcza 

  

CHARAKTERYSTYKA:  

 Powierzchnia: 7,8 ha, wysokość: 160 m; 

 Emisja CO2, pyłu, ciepła, zagrożenie wybuchu z tytułu palenia się hałdy, zanieczyszczenia 

odcieków wodnych; 

 Bezpośrednie oddziaływanie: 5 tys. mieszkańców i 3 gminy (Rybnik, Rydułtowy, Radlin). 

 

2. Osadniki szlamów cynkowych na terenie Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” w  

Katowicach- pohutnicza 

 

CHARAKTERYSTYKA:  

 Powierzchnia: 14,5 ha, głębokość: 5 m; 

 Wielkość nagromadzonych odpadów: 175 tys. ton; 

 Bezpośrednie oddziaływanie: 17 tys. mieszkańców i 3 gminy (Katowice, Mysłowice, 

Sosnowiec). 

 

3. Pustki po płytkiej eksploatacji górniczej  

  

CHARAKTERYSTYKA: 

 Pow. obszarów płytkiej eksploatacji: 250 km2; 

 Zagrożenia powstawaniem tzw. deformacji nieciągłych: leje czy zapadliska. 

 Bezpośrednie oddziaływanie: 4,5 mln mieszkańców. 

 

„Palący problem do rozwiązania tzw. „bomb ekologicznych”, narażenie zdrowia i życia 

mieszkańców, zniszczenie infrastruktury podziemnej i naziemnej, ubytek i dalsza degradacja 

terenów do zasiedlenia i zagospodarowania, utrata spójności terytorialnej Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 



 ZAŁĄCZNIKI  

 

Strona 12  

 

ZAŁĄCZNIK 4.Kierunki zagospodarowania odpadów wydobywczych w latach 2010 - 2015 w woj. śląskim 

Tabela 2. Odpady zagospodarowane poprzez recykling na instalacjach. 

 



 ZAŁĄCZNIKI  

 

Strona 13  

 

 
 
Odzysk w instalacjach 
R3 - Poddawanie procesowi przekształcenia / odzysku odpadów wydobywczych: 

‒ w instalacjach umożliwiających rozdzielenie węgla i skały płonnej  w wyniku czego otrzymuje się produkty w postaci węgla oraz kruszyw,  

‒ w węźle do produkcji granulatów mułowych w wyniku czego otrzymuje się produkt energetyczny. 

R5, R11, R12, (R14, R15 do 23.01.2013) - Poddawanie procesowi przekształcenia / odzysku odpadów wydobywczych: 

‒  w instalacjach typu węzły krusząco-sortujące w wyniku czego otrzymuje się produkty w postaci kruszyw, 

‒  w węźle krusząco-mieszającym gdzie poszczególne frakcje odpadów wydobywczych są najpierw rozkruszane, a następnie mieszane z spoiwami w postaci żużli, popiołów lotnych, piasków ze złóż fluidalnych 

 oraz mieszanek popiołowo-żużlowych w wyniku czego otrzymuje się produkty do robót budowlano – inżynieryjnych, 

‒  w instalacjach podsadzkowych jako składnik podsadzki hydraulicznej wykorzystanej w podziemnych technikach górniczych. 

Określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), w załączniku nr 1 niewyczerpujący wykaz procesów odzysku zawiera procesy:  
‒ R3 -Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania), 
‒ R5 -Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, 
‒ Procesy te są zgodne z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy. W przypadku procesów R3 i R5 to  

o przyporządkowaniu właściwego procesu odzysku decyduje to czy odpad jest materiałem organicznym czy nieorganicznym, 
‒ Przedmiotowy wykaz procesów nie wskazuje również czy dany odpad jest poddany przetwarzaniu w instalacji czy poza instalacjami 
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Tabela 3. Odzysk poza instalacją odpadów. 
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Tabela 4. Unieszkodliwianie w instalacjach odpadów. 
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ZAŁĄCZNIK 5. Moce przerobowe Haldex S.A. 

Tabela 5. Moc przerobowa zakładów Przeróbczych Haldex - ujęcie dobowe i roczne. 

Zakłady Przeróbcze 

 
Nr 

zakładu Zakład Rodzaj produkcji Wydajność 
Dobowa 

Wydajność 
Roczna 

 
Z-2 Haldex-Szombierki Przerób odpadu 

wydobywczego 4.500 Mg 1.350.000 Mg 

 
Z-6 Haldex-Brzezinka 

Wzbogacanie 

niskokalorycznych 

miałów 
2.000 Mg 600.000 Mg 

Przerób odpadu 

wydobywczego 4.000 Mg 1.200 000 Mg 

 
Z-12 Haldex-Panewniki 

Przerób odpadu 

wydobywczego 8.400 Mg 2.500.000 Mg 

 
  

CTL  Haldex 

25 % udziałów 
Przerób odpadu 

wydobywczego 3.500 Mg 900.000 Mg 

RAZEM PRZERÓB ODPADU WYDOBYWCZEGO 20.730 Mg 6.050 000 Mg 

RAZEM WZBOGACANIE NISKOKALORYCZNYCH 

MIAŁÓW 2.000 Mg 600 000 Mg 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 6. Moc przerobowa instalacji granulowania mułów popłuczkowych Haldex S.A. - 
ujęcie dobowe i roczne. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

Tabela 7. Moc przerobowa węzłów przesiewających/sortujących - ujęcie dobowe i roczne. 

Węzły przesiewające / sortujące 

Lp. Zakład Rodzaj produkcji Wydajność 
Dobowa 

Wydajność 
roczna 

1 
Mobilny węzeł przesiewająco - 

sortujący  

Broderscreen 1,5x05 DE na 

podwoziu kołowym 

Przerób odpadu 

wydobywczego 3.750 Mg 950.000 Mg 

2 
Mobilny węzeł przesiewająco - 

sortujący McCloskey na 

podwoziu kołowym 

Przerób odpadu 

wydobywczego 3.750 Mg 950.000 Mg 

3 
Mobilny węzeł krusząco - 

sortujący MFL STE 108-75/W 

na podwoziu kołowym 

Przerób odpadu 

wydobywczego 4.050 Mg 1.050.000 Mg 

4 
Haldex Rydułtowy , 

stacjonarny węzeł 

przesiewająco-sortujący 
Przerób odpadu 

wydobywczego 3.000 Mg 750.000 Mg 

RAZEM PRZERÓB ODPADU WDOBYWCZEGO 14.550 Mg 3.700.000 Mg 

Źródło: Opracowanie własne. 
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ZAŁĄCZNIK 6. Przykłady Inwestycji realizowanych z zastosowaniem 

produktów Haldex: 

1. Budowa autostrady A1 – odcinek od węzła Świerklany do granicy państwa  

w Gorzyczkach; 

2. Budowa odcinka autostrady Gliwice – Pyrzowice; 

3. Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy; 

4. Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – rejon projektowanego węzła 

drogowego DK 1 z drogą wojewódzką nr 935; 

5. Budowę dolnych warstw nasypów autostrady A1 na bazie naszego kamienia łamanego 

Haldex o frakcji 0-31,5mm z stacjonarnych zakładów przeróbczych; 

6. Drogowa Trasa Średnicowa Katowice - Gliwice, część "Zachód" od granicy  

z miastem Gliwice do węzła De Gaulle'a w Zabrzu; 

7. Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna – projektowana droga wojewódzka 

nr 935; 

8. Przebudowa ul. Prostej w Rybniku; 

9. Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części miasta Zabrze dla 

Drogomex Sp. z o.o.; 

10. Kruszywo do zasypu szybów „Maciej” i „Wschodni” w KWK „Halemba-Wirek”; 

11. Usuwanie szkód górniczych w rejonie koryta potoku Bielszowickiego w Rudzie Śląskiej; 

12. Dostawa kruszywa do likwidacji szkody górniczej przy ul. Bielszowickiej w Rudzie 

Śląskiej. 
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ZAŁĄCZNIK 7. Projekt Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju w sprawie sporządzania diagnoz 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU do Ustawy o rewitalizacji z 

dnia 9 października 2015 r. (DZ.U. 2015 poz. 1777) w sprawie sporządzania diagnoz 

służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, sporządzeniu 

albo zmianie gminnego programu rewitalizacji, ocenie jego aktualności i stopnia realizacji 

Należałoby dodać: 
Na podstawie art. 4 ust. 1 i art.11 ust.2 ustawy o rewitalizacji z dnia …. (Dz. U. z 2015 r. Nr …, poz. 

….) zarządza się, co następuje: 
§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) Operatorski Algorytm Standardowych Procedur Procesu Rewitalizacji;  
2) Sposób dokumentowania wyników badań i pomiarów dokonywanych na terenach zdegradowanych 

zapewniający spełnienie wymagań odrębnych ustaw. 
§ 2.  Ustala się następujący zakres obowiązków gminy i powołanego w tym celu operatora ds. rewitalizacji 

w ramach Operatorskiego Algorytmu Standardowych Procedur Procesu Rewitalizacji: 
1) Identyfikacja i charakterystyka obszarów zdegradowanych, w tym określenie podstawowych 

parametrów, takich jak: 
a) Obszar terenu (ha), 
b) Liczba gmin, na których się znajduje, 
c) Zasięg i stopień oddziaływania na sąsiednie tereny, 
d) Własność terenu; 

2) Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.], w 
tym określenie: 
a) Struktury własności, 
b) Użytkownika, który spowodował zdegradowanie, 
c) Rodzaju działalności przemysłowej, 
d) Przyczyn zdegradowania (gromadzenie odpadów, nieszczelność instalacji przemysłowych, 

działalność wydobywcza/górnicza, naruszenie warunków hydrologicznych); 
3) Określenie skali degradacji terenu, w tym: 

a) Ocena stopnia deformacji zdegradowanego terenu poprzez wskazanie następujących 
wskaźników: 

 Nachylenie terenu T [mm/m], 

 Przemieszczenia pionowe / odkształcenia terenu Є [mm/m], 

 Promień krzywizny terenu R [km]; 
b) Ocena zanieczyszczenia chemicznego gruntu i wody gruntowej na danym terenie poprzez 

wskazanie następujących wskaźników: 

 Zawartość  części organicznych [COM] i nieorganicznych (cyjanki), 

 Zawartość węglanów [CCaCO3], 

 Zawartość siarczanów [CSO], 

 Zawartość chlorków [CCL], 

 Zawartość kwasowości lub zasadowości [pH], 

 Zawartość metali [mg/kg], 
c) Ocena zdegradowania fizycznego (geofizycznego) i mechanicznego (geotechnicznego) gruntów 

poprzez wskazanie następujących wskaźników: 

 Wilgotność [w], 

 Gęstość objętościowa [q], 

 Gęstość właściwa szkieletu gruntowego [qs], 

 Rozkład uziarnienia [krzywa rozkładu], 

 Granice konsystencji [granica plastyczności/wP i płynności wL], 

 Stopień zagęszczenia [emax, emin, LD], 

 Wskaźnik wytrzymałości [Cu], 

 Wskaźnik ściśliwości [Cs], 

 Wskaźnik nośności CBR [ICBR], 

 Wskaźnik przepuszczalności [współczynnik filtracji/k]. 
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§ 3.  Dokumentowanie wyników badań i pomiarów dokonywanych na terenach zdegradowanych odbywa 
się w postaci: 
1) Opracowania map i przekrojów geologiczno-inżynierskich, w przypadku oceny deformacji terenu, 

dla: 
a) Terenów zdegradowanych ze wskazaniem ich użytkowania oraz sposobu rekultywacji, 
b) Terenów potencjalnie zagrożonych migracją zanieczyszczeń, 
c) Przydatności poszczególnych części terenu dla lokalizacji obiektów budowlanych, 
d) Obszarów zagrożonych podtopieniami

2
; 

2) Określenia liczby i rozmieszczenia punktów poboru próbek gruntowych oraz punktów poboru 
próbek wód gruntowych, powierzchniowych i osadów dennych, w przypadku oceny 
zanieczyszczenia chemicznego gruntu i wody gruntowej

3
; 

3) Opracowania następujących map i wyników badań, dla oceny zdegradowania fizycznego i 
mechanicznego gruntu: 
a) Wyniki metod polowych wiercenia i sondowania, 
b) Wyniki poboru próbek gruntu, 
c) Kartowanie geologiczno-inżynierskie, 
d) Wyniki badań geofizycznych, 
e) Mapa warunków budowlanych określająca nośność gruntów, 
f) Mapa miąższości gruntów antropogenicznych

4
. 

§ 4.  Rozporządzenie wchodzi w życie ............. 
 

MINISTER INFRASTRUKTURY  
I ROZWOJU   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 

Ustawodawca w projektowanej ustawie o rewitalizacji wskazuje na wójta, burmistrza i prezydenta miasta jako podmioty 

prowadzące analizy w celu sporządzenia diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji, sporządzeniu albo zmianie gminnego programu rewitalizacji, ocenie jego aktualności i stopnia realizacji. 

Projektodawca nie odsyła przy tym do stosownych aktów prawnych nakładających obowiązki dotyczące dokonania 

obliczeń parametrów dla terenów zdegradowanych i właściwego ich udokumentowania, jak:   

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej [Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714], 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi [Dz.U. z 

2002 r. Nr 165 poz. 1359]. 

Projektodawca nie odsyła także  do metodologii według normy PN-EN 1997-2:2009 w zakresie dokumentowania badań 

laboratoryjnych.  

W związku z powyższym niezbędne jest wydanie aktu wykonawczego do projektowanej ustawy o rewitalizacji, w 

postaci załączonego rozporządzenia określającego Operatorski Algorytm Standardowych Procedur Procesu 

Rewitalizacji oraz sposób dokumentowania wyników badań i pomiarów dokonywanych na terenach zdegradowanych 

zapewniający spełnienie wymagań ww. ustaw. i norm. 

                                                           
2
 Obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej [Dz.U. z 2011 r. Nr 291 poz. 1714] 
3
 Obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów 

jakości ziemi [Dz.U. z 2002 r. Nr 165 poz. 1359] 
4
 Zgodnie z metodologią według normy PN-EN 1997-2:2009. 
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ZAŁĄCZNIK 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU 

REGIONALNEGO z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie udzielania 

pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów 

operacyjnych 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

5
  

z dnia 9 czerwca 2010 r.  

w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych 

(Dz. U. z dnia 1 lipca 2010 r.) 

Dodaje się § 10 pkt 6 – kolor czerwony 

Rozdział 1 – Przepisy ogólne  

Rozdział 2 – Regionalna pomoc inwestycyjna na rewitalizację obszarów zdegradowanych  

§ 10. Do wydatków kwalifikowalnych na nową inwestycję w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na 

rewitalizację obszarów zdegradowanych zalicza się niezbędne do jej realizacji wydatki poniesione na:  

1) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania gruntów;  

2) nabycie prawa własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanej;  

3) nabycie lub wytworzenie środków trwałych, w tym:  

a) obiektów budowlanych pod warunkiem, że ich nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z celami 

projektu inwestycyjnego objętego pomocą,  

b) maszyn i urządzeń,  

c) narzędzi, przyrządów i aparatury,  

d) infrastruktury technicznej związanej wyłącznie z nową inwestycją, w szczególności dróg wewnętrznych, 

przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych, 

telekomunikacyjnych oraz instalacji koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obrębie 

nowej inwestycji;  

4) roboty budowlane, prace konserwatorskie lub restauratorskie;  

5) prace związane z przygotowaniem projektu, w tym:  

a) nadzór techniczny,  

b) przygotowanie dokumentacji technicznej,  

c) przygotowanie ekspertyz, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych.  

6) wydatki poniesione na materiały budowlane, takie jak kruszywa drogowe , hydrotechniczne, kruszywa 

sztuczne  kruszywa i ziemia używana do rekultywacji powinna pochodzić z recyclingu i odzysku m.in. 

kruszywa, mieszanki gruntowe (biocarbohumus) 

§ 11. Do udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej na rewitalizację obszarów zdegradowanych stosuje 

się przepisy dotyczące udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów 

operacyjnych z wyłączeniem przepisów dotyczących katalogu wydatków kwalifikowalnych oraz trybu 

udzielania pomocy.  

 

Rozdział 3 – Pomoc na modernizację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych  

Rozdział 4 – Pomoc na wspieranie kultury i dziedzictwa kulturowego  

Rozdział 5 – Tryb udzielania pomocy  

Rozdział 6 – Przepisy końcowe  

 

 

 

 

                                                           
5
 Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).  
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ZAŁĄCZNIK 9. Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie 

zasad gospodarowania odpadami wydobywczymi. 

 

Na podstawie art. 4, 8 i 9 Ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 

865 z późn. zm.) proponuje się dodać: 

§ 1. Rozporządzenie określa 

1. Magazynowanie odpadów wydobywczych przez Wytwórcę. 

2. Uzasadnienie przyczyn technologicznych i ekonomicznych nie poddania odzyskowi odpadów 

wydobywczych przez Posiadacza. 

§ 2.1. Wytwórca odpadów wydobywczych, prowadzący wydobycie, przeróbkę i magazynowanie w miejscu 

powstawania odpadów wydobywczych zobowiązany jest bezwarunkowo do segregacji odpadów 

wydobywczych w miejscu ich wytworzenia wg następujących ich kodów : 

1) Kod odpadu: 01 01 02; Rodzaj odpadu: Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali; 

Miejsce wytworzenia: Odpady z robót przygotowawczych. 

2) Kod odpadu: 01 04 12; Rodzaj odpadu: Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin 

inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11; Miejsce wytworzenia: Odpady z płuczki i przeróbki 

3) Kod odpadu: 01 04 81; Rodzaj odpadu: Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż 

wymienione w 01 04 80.; Miejsce wytworzenia: Odpady z flotacji 

4) Kod odpadu: 01 04 99; Rodzaj odpadu: Inne niewymienione odpady. 

2.Zabrania się mieszania odpadów wydobywczych o różnych kodach w miejscu magazynowania. 

§ 3.1. Posiadacz odpadów wydobywczych przed podjęciem czynności, o których mowa w art. 4.3 Ustawy 

bezwarunkowo dokonuje charakterystyki odpadów wydobywczych o Kodzie 01: na podstawie wyników ich 

właściwości geotechnicznych, tzn. badanie uziarnienia i właściwości geochemicznych, tzn. badanie składu i 

badanie wymywalności oraz badania w celu zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych; 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie charakterystyki 

odpadów wydobywczych.  

 

2. Charakterystyka odpadów wydobywczych winna być dokonywana w cyklu kwartalnym.  

 

3. Zabrania się mieszania odpadów wydobywczych o różnych ich charakterystykach  

 

§4.1.Posiadacz odpadów wydobywczych ma obowiązek uzasadnienia wystąpienia przyczyn 

technologicznych, uniemożliwiających w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, o których mowa 

w art. 4.3. Ustawy 

 

2. Uzasadnienie wystąpienia przyczyn technologicznych musi zostać wykazane i udokumentowane metodą 

referencyjną, rozumianą jako wykonanie prób na stosowanych przez posiadacza odpadów wydobywczych 

instalacji i technologii odzysku oraz interpretacji uzyskanych wyników przeprowadzonych prób.  

 

3. Wystąpienie przyczyn technologicznych nie może dotyczyć stosowanych instalacji i technologii 

dostępnych technik oznaczających techniki o takim stopniu rozwoju, który umożliwia ich praktyczne 

zastosowanie w danej dziedzinie przemysłu z uwzględnieniem warunków ekonomicznych i technicznych 

oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyści dla środowiska, a które to techniki prowadzący daną 

działalność może uzyskać, o których mowa w art. 3 pkt 10 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
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§ 5.1. Posiadacz odpadów wydobywczych ma obowiązek uzasadnienia przyczyn ekonomicznych 

uniemożliwiających w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, o których mowa w art. 4.3. Ustawy. 

 

2. Za przyczynę ekonomiczną uznaje się fakt, w którym koszty dostarczenia i unieszkodliwienia odpadów 

wydobywczych nie poddanych odzyskowi do obiektu unieszkodliwiania w zł za tonę są niższe od 

możliwych do osiągnięcia dochodu ze sprzedaży w zł za tonę odzyskanych i przetworzonych w postaci 

produktów handlowych pochodzących z odpadów wydobywczych.  

 

§ 6. Posiadacz odpadów wydobywczych ma obowiązek corocznego wzrostu poddania ich odzyskowi o 

20% ich masy w tonach w latach 2017 ÷ 2020, spełniając postulat utrzymania na  możliwie najniższym 

poziomie ich ilości wyrażony w art. 4.1 Ustawy. 

 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

Minister Środowiska 

 

 

 

 



 ZAŁĄCZNIKI  

 

Strona 24  

 

ZAŁĄCZNIK 10. Potencjalne tereny do zagospodarowania. 

Tabela 8. Powierzchnia terenów zdegradowanych i zdewastowanych w poszczególnych 
subregionach województwa śląskiego [ha]. 

Lp

. 
Miasto/gmina 

Zwałowiska 

odpadów 

powęglowych 

  Zwałowiska 

odpadów 

przemysłowych 

innych niż 

powęglowe 

Tereny 

poprzemysłowe, 

w tym 

zdegradowane, 

przeznaczone do 

rekultywacji/ 

rewitalizacji 

Ogółem 

SUBREGION CENTRALNY (SC) 

1 Bytom 112,09 79,12 203,92 416,13 

2 Chorzów - - 120,11 120,11 

3 Gliwice 4,38 - 31,29 35,67 

4 Jaworzno - 39,75 34,98 74,73 

5 Katowice 146,25 - 453,27 599,52 

6 Mysłowice 55,25 4,53 81,98 141,76 

7 Piekary Śląskie - 183,51 35,60 219,11 

8 Ruda Śląska 119,50 35,80 43,16 198,46 

9 Siemianowice 

Śląskie  17,45 3,91 90,71 112,07 

10 Sosnowiec - - 50,92 50,92 

11 Świętochłowice 37,31 61,20   98,51 

12 Tychy - - 4,94 4,94 

13 Zabrze 117,80 - 221,94 339,74 

Powiat będziński 

14 Będzin - - 10,42 10,42 

15 Czeladź  - - 53,07 53,07 

16 Sławków  - - 7,23 7,23 

17 Wojkowice 13,80 - 52,56 66,36 

18 Bobrowniki   - 86,84 86,84 

19 Psary 7,43   - 7,43 

Powiat bieruńsko-lędziński 

20 Bieruń   - 23,64 23,64 

21 Lędziny 24,81 -   24,81 

Powiat gliwicki  

22 Knurów 437,30 - 41,23 478,53 

23 Sośnicowice 65,00 -   65,00 

24 Pilchowice 138,83 - 12,24  151,07 

Powiat lubliniecki  

25 Lubliniec   - 5,00 5,00 

26 Woźniki    - 16,76 16,76 
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27 Boronów   -  10,00 10,00 

28 Herby    - 2,48 2,48 

Powiat mikołowski 

29 Łaziska Górne   - 3,84 3,84 

30 Ornontowice 4,65 -   4,65 

Powiat pszczyński 

31 Pszczyna    -  38,32 38,32 

32 Pawłowice    - 1,98 1,98 

33 Suszec 70,70 -   70,70 

Powiat tarnogórski  

34 Miasteczko Śl.    - 12,00 12,00 

35 Radzionków   - 10,60 10,60 

36 Tarnowskie Góry   - 311,05 311,05 

37 Świerklaniec   - 10,35 10,35 

38 Tworóg   - 4,10 4,10 

39 Zbrosławice 165,83 - 1,85 167,68 

Powiat zawierciański  

40 Łazy   -  37,74 37,74 

41 Ogrodzieniec   - 2,60 2,60 

42 Włodowice   5,00 36,00  41,00 

SUMA SC 1538,38 412,82 2164,72 4115,92 

SUBREGION ZACHODNI (SZ) 

  

43 Jastrzębie-Zdrój  388,80 -  34,3 423,10 

44 Rybnik 94,50   151,32 245,82 

Powiat raciborski 

45 Racibórz     43,00  43,00 

46 Krzyżanowice    -  230,00 230,00 

47 Czerwionka-

Leszczyny 133,55 6,25 11,38 151,18 

48 Świerklany 36,06   21,76 57,82 

Powiat wodzisławski  

49 Pszów  37,37   57,93 95,30 

50 Radlin 65,00     65,00 

51 Rydułtowy 4,87   37,00 41,87 

52 Wodzisław Śl.     118,10 118,10 

53 Godów      14,51  14,51 

54 Gorzyce     100,00 100,00 

55 Lubomia 44,00     44,00 

56 Mszana 19,33   36,89 56,22 

SUMA SZ 823,48 6,25 856,19 1685,92 

SUBREGION PÓŁNOCNY (SPłn) 

  

57 Częstochowa - 108,73 132,46 241,19 

Powiat częstochowski 

58 Kamienica Polska - - 1,55 1,55 

59 Olsztyn - - 13,94 13,94 



 ZAŁĄCZNIKI  

 

Strona 26  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, Strategia 

rozwoju subregionu północnego Województwa Śląskiego i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, Częstochowa 2015, 

Strategia rozwoju subregionu południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych na lata 2014-2020, Bielsko-Biała 2014, Strategia Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu 

zachodniego Województwa Śląskiego, Rybnik 2015, Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych subregionu 

centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Gliwice 2015. 

 

60 Poczesna - 40,40 99,86 140,26 

61 Rędziny  - - 40,00 40,00 

62 Kłobuck - - 18,23 18,23 

63 Krzepice - - 50,00 50,00 

64 Panki - 1,50 6,20 7,70 

65 Wręczyca Wielka - 33,51 - 33,51 

Powiat myszkowski 

66 Myszków - 16,00 84,56 100,56 

67 Koziegłowy - - 41,80 41,80 

68 Żarki - - 209,65 209,65 

69 Niegowa - - 35,00 35,00 

70 Poraj - 0,32 - 0,32 

Suma SPłn 0,00 200,46 733,25 933,71 

SUBREGION POŁUDNIOWY (SPłd) 

 

Powiat bielski 

71 Bestwina  3,80 - 35,60 39,40 

72 Buczkowice - - 46,00 46,00 

Powiat cieszyński 

73 Goleszów - - 10,57 10,57 

74 Zebrzydowice - - 58,37 58,37 

Suma SPłd 3,80 0,00 150,54 154,34 

OGÓLNA SUMA 2365,66 619,53 3904,70 6889,89 
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ZAŁĄCZNIK 11. Szczegółowa charakterystyka źródeł finansowania. 
6.2 Zewnętrzne źródła finansowania Operatora

6
 -.Środki pomocowe  

 6.2.1 RPO WŚL 

Działanie 3.1 Poprawa warunków rozwoju MŚP 

Środki przeznaczone dla beneficjentów tego zadania umożliwiają im zlecanie prac rewitalizacyjnych 

Operatorowi. Ponadto powstałe w wyniku rekultywacji strefy aktywności mają znaczenie dla rozwoju MSP w 

tym przedsiębiorstw w sieci współpracy Operatora (zlecanie prac ,transfer innowacji). 

Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT  

budżet wynosi 25 972 958 euro 

Poddziałanie 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT budżet wynosi 4 027 042 

euro 

 

Typ Beneficjenta: 

1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości,  

2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości, 

3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

4. Jednostki sektora finansów publicznych.  

 

Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną należy traktować jako uzupełniający element projektu, tym 

samym mogą stanowić jedynie mniejszą część budżetu projektu (do 49% kosztów całkowitych projektu). Wydatki 

związane z rekultywacją terenu przygotowywanego pod inwestycję nie mogą stanowić wiodącego zakresu 

przedsięwzięcia (do 49% kosztów całkowitych projektu).  

Dofinansowanie uzyskają projekty przyczyniające się do ponownego wykorzystania i nadania nowych funkcji 

gospodarczych terenom typu brownfield. Obszary typu brownfield obejmują obszary poprzemysłowe, popegeerowskie, 

powojskowe, pokolejowe. Możliwe działania w tym zakresie będą polegały na kompleksowym przygotowaniu terenów 

pod działalność gospodarczą (w tym rekultywacja z zastrzeżeniem, iż koszty te nie mogą stanowić wiodącego zakresu 

przedsięwzięcia) wraz z możliwością ich promocji. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące przygotowanie terenów 

inwestycyjnych, w tym stref aktywności gospodarczej do potrzeb potencjalnych inwestorów. 

Powierzchnia tworzonego terenu inwestycyjnego, przeznaczonego do udostępnienia przedsiębiorcom w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej musi mieć co najmniej 2 ha. Teren inwestycyjny musi być przeznaczony pod 

działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. Mogą być realizowane projekty zapewniające kompleksowe przygotowanie terenu 

inwestycyjnego, a więc rozwiązania podnoszące atrakcyjność terenu dla inwestorów, np. rekultywacja, niwelacja, 

uzbrojenie lub uzupełnienie uzbrojenia, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowe, 

elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne, gazowe itp. Wydatki na wewnętrzną infrastrukturę 

komunikacyjną (drogi wewnętrzne) należy traktować jako uzupełniający element projektu, tym samym mogą stanowić 

jedynie mniejszą część budżetu projektu. Dopuszcza się inwestycje w infrastrukturę TIK niezbędną do kompleksowego 

uzbrojenia terenu inwestycyjnego, polegające na wyposażeniu w sieć teleinformatyczną wyłącznie terenu, na którym 

realizowana jest inwestycja.  

Działanie 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

Szersze  wykorzystanie przez Operatora  środków w tym działaniu wymaga zmian w zasadach RPO WSL 

przedstawionych w pkt.2.2. 

Poddziałanie 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT budżet wynosi 50 670 600 euro, 

Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT budżet wynosi 27 083 232 euro 

Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - Konkurs  budżet wynosi 10 950 000 euro 

Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - OSI miasta: Bytom i Radzionków budżet wynosi 33 729 

20 euro 

 

 

 

Typ Beneficjenta: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

                                                           
6
 Ujęto także środki finansowe wykorzystywane przez Organizatora   
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2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i 

stowarzyszenia, 

3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych, 

4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;  

5. Organizacje pozarządowe, 

6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej),  

7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie, 

8. Instytucje kultury, 

9. Przedsiębiorcy. 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

Maksymalna wartość projektu wynosi 2 000 000,00 euro kosztów kwalifikowanych.  

 

Typy Projektów: 

 Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach 

poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich/pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego 

otoczenia. 

 Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych 

obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, 

 Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia.  

 Działania polegające na zagospodarowaniu przestrzeni miejskich, przebudowie oraz remoncie obiektów 

poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich oraz przebudowie lub remoncie zdegradowanych 

budynków, co przyczyni się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarach 

miejskich.  

 

Rewitalizacja dotyczyć będzie kompleksowych działań mających na celu przywracanie do życia zdegradowanych 

społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów poprzez przywrócenie im starej lub nadanie nowej funkcji. 

Inwestycje kwalifikujące się do wsparcia muszą bezpośrednio wynikać z programu rewitalizacji obowiązującym na 

obszarze, na którym realizowany jest projekt. Program rewitalizacji musi znajdować się w wykazie programów 

rewitalizacji województwa śląskiego. 

Poddziałanie 10.3.3 dedykowane jest miastom wskazanym w KSRR 2010 - 2020 jako Obszary Strategicznej 

Interwencji wymagające rewitalizacji (Zawiercie, Wodzisław Śląski, Tarnowskie Góry, Racibórz, Będzin, Bielsko - Biała, 

Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 

Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze, Żory, Świętochłowice, Częstochowa) . 

 

6.2.2 Program Infrastruktura i Środowisko 

Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego budżet wynosi 97 243 052 euro 

 

Typ Beneficjenta: 

1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (forma prawna kod 403, kod 429, kod 430, kod 431) , 

2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu 

terytorialnego (forma prawna kod 019, 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124)  

3. Regionalne dyrekcje ochrony środowiska(forma prawna kod 401) . 

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. 

 

Typy projektów: 

 Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów: 

Wspierane będą działania których głównym celem jest rekultywacja terenów zdegradowanych lub zdewastowanych i 

remediacja terenów zanieczyszczonych. Dofinansowanie tego typu przedsięwzięć będzie możliwe wyłącznie w 

sytuacji, gdy obecny właściciel gruntu nie jest odpowiedzialny za powstanie zanieczyszczenia lub degradację 

środowiska. Jeśli na obszarze objętym działaniami rekultywacyjnymi będą występowały grunty zanieczyszczone, 

obowiązkowym elementem projektu będzie ich remediacja. Preferowane będą projekty, których realizacja będzie 

wynikać z gminnych programów ochrony środowiska lub programów rewitalizacji. 
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6.2.3.Finansowanie z EBI 

Europejski Bank Inwestycyjny zajmuje się udzielaniem pożyczek oraz gwarancji dla sektora publicznego i prywatnego 

na projekty europejskie w następujących dziedzinach: 

 Spójność regionów UE, 

 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

 Programy ochrony środowiska, 

 Badania, rozwój i innowacje,  

 Transport oraz energia. 

 

W przypadku dużych projektów (powyżej 25 mln euro) należy kontaktować się bezpośrednio z EBI  

w siedzibie głównej w Luksemburgu lub w biurze w Warszawie. W przypadku mniejszych projektów (o wartości poniżej 

25 mln EUR) należy kontaktować się z lokalnymi partnerami EBI prze których udzielane jest finansowanie ( np.; BGK, 

BOŚ, PKO BP itd.).   

 

Wsparcie finansowe powyższych projektów nie może przekroczyć 50% ogólnych kosztów ich realizacji. Stopy 

procentowe ustalane są jednakowo dla wszystkich kredytobiorców. Okres kredytowania inwestycji wynosi do 20 lat.  

 

EBI udziela kredytów podmiotom publicznym, w tym miastom i przedsiębiorstwom prywatnym. Wszyscy klienci z 

kwalifikującymi się projektami zlokalizowanymi na terenie państw członkowskich UE są traktowani na równych 

zasadach. Najważniejszym kryterium przy udzielaniu kredytu jest finansowa i ekonomiczna żywotność projektu. 

Projekty muszą być również solidne pod względem technicznym i z punktu widzenia środowiska naturalnego. 

 

Do finansowania ze środków EBI przyznawanego w Polsce przez instytucje pośredniczące kwalifikują się inwestycje o 

koszcie będącym równowartością minimum 40 tys. euro, a maksymalnie 25 mln euro, a więc maksymalne 

zaangażowanie EBI w projekt może wynieść równowartość 12,5 mln euro. Okres realizacji inwestycji nie może 

przekraczać 5 lat. Oprocentowanie oraz prowizje są ustalane indywidualnie dla każdego klienta i realizowanego 

projektu indywidualnie. Karencja w spłacie kapitału wynosi do 5 lat. Kredyty udzielane są w PLN.  

 

6.2.4.Krajowe i regionalne środki celowe z  NFOŚiGW  

 

Program Priorytetowy 2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Priorytet 2.2 Ochrona powierzchni ziemi 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 150 mln zł, w tym:  

1) Dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 82 mln zł,  

2) Dla zwrotnych form dofinansowania – do 68 mln zł.  

 

Część 1: Rekultywacja terenów zdegradowanych  

Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz przywrócenie do ponownego użytkowania terenów 

zdegradowanych poprzez rekultywację, w tym remediację, wraz z usuwaniem odpadów 

 

Formy dofinansowania 

 dotacja; 

 pożyczka. 

Intensywność dofinansowania: 

 dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych; 

 dofinansowanie w formie pożyczki: 

o do 100% kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania 

zastępczego, 

o do 90% kosztów kwalifikowanych, w pozostałych przypadkach 

Warunki dofinansowania: 

 Dofinansowanie w formie dotacji: 

o dotacja jest udzielana wyłącznie jednostkom samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć 

wymienionych w ustępie „Rodzaje przedsięwzięć” pkt 3 na terenach będących własnością Skarbu 

Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z wyłączeniem nieruchomości oddanych 

w użytkowanie wieczyste; 

 Dofinansowanie w formie pożyczki: 
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o oprocentowanie: 

o WIBOR 3M, nie mniej niż 1 % (w skali roku) – w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie 

wykonania zastępczego w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

o WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku – w pozostałych przypadkach. 

 Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec 

kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale, w którym wypłacono pierwszą transzę środków; 

o okres  finansowania: pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 12 lat liczony od daty 

planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej; 

o okres karencji: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, 

liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie 

dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

Rodzaje przedsięwzięć: 

 Rekultywacja powierzchni ziemi zdegradowanej działalnością człowieka rozumiana jako przywrócenie 

wartości użytkowych lub przyrodniczych w szczególności poprzez: 

o usunięcie odpadów, 

o remediację, 

o działania naprawcze, w przypadku zaistnienia szkody w środowisku, 

o ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia nowych funkcji; 

 Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych; 

 Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów stanowiących 

zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku wraz z 

przeprowadzeniem działań naprawczych lub remediacji powierzchni ziemi w zakresie skutków 

spowodowanych oddziaływaniem usuwanych odpadów. 

Beneficjenci: 

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki; 

 Podmioty publiczne działające w imieniu Skarbu Państwa; 

 Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa 

handlowego. 

 

Priorytet 2.3 Geologia i górnictwo 

Część 2: Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobycia kopalin i 

likwidacji zakładów górniczych poprzez: 

 rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, 

 eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy i użytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk 

górniczych, 

 monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom w górnictwie. 

Formy dofinansowania 

 Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, pożyczki bądź przekazania środków. Intensywność 

dofinansowania w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, w formie pożyczki do 100% kosztów 

kwalifikowanych, w formie przekazania środków do 100 % kosztów kwalifikowanych, z uwzględnieniem 

przepisów o pomocy publicznej. 

Beneficjenci 

 Dotacja: 

o finansowane w całości lub w części ze środków budżetu państwa w formie dotacji podmiotowych i 

celowych podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy Prawa geologicznego 

i górniczego, 

o podmioty wskazane w ustawach restrukturyzacyjnych dotyczących górnictwa, 

o jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, 

o jednostki powołane do prowadzenia działań ratowniczych w górnictwie. 

 Pożyczka: 

o podmioty i instytucje, których działalność regulują przepisy ustawy Prawo geologiczne i górnicze. 

o przekazanie środków: 

o państwowe jednostki budżetowe. 

 

Program Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Gospodarka 

odpadami i ochrona powierzchni ziemi”  
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Nazwa podprogramu/zadania:  

OZ 1.2. Inwestycje pozwalające na zapobieganie powstawania odpadów lub przygotowanie ich do ponownego użycia 

lub umożliwiające recykling, odzysk, unieszkodliwienie odpadów. 

OZ 1.5. Inwestycje z zakresu gospodarki odpadami, dofinansowane ze środków zagranicznych. 

 

Finansowanie przeznaczone na inwestycje mające na celu minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost 

wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, rewitalizację terenów poprzemysłowych 

oraz zadania związane z rolnictwem ekologicznym. 

Aplikować może inwestor bezpośredni posiadający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

 

6.3.Prospektywne środki finansowe  

Istotne dla wykorzystania  środków pomocowych  dla rewitalizacji jest  dokonanie  zmiany w umowie Ministra Rozwoju i 

Urzędu Marszałkowskiego woj. śląskiego ( w ramach RPO WSL; priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna 

i zdrowotna; działanie 10.3) w celu : 

 wyodrębnienia z ZIT/RIT kwoty  na rekultywację i rewitalizację terenów pogórniczych, np.: 25% z kwoty 293 

mln euro, to jest ok 72 mln euro, 

 rozszerzenie o innych niż JST  beneficjentów, którzy będą realizować projekty rekultywacji  

i rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych w tym pogórniczych. 

Ważnym dla finansowania Operatora będzie zaplanowane w „POROZUMIENIE NA RZECZ ZINTEGROWANEJ 

POLITYKI ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” utworzenie regionalnej instytucji finansowej. Mając na uwadze 

potrzeby stabilnego, długoterminowego i elastycznego finansowania regionalnych inwestycji rozwojowych powinna ona 

wspierać ważne dla Regionu procesy rewitalizacji. 

 

 Warto także przytoczyć Opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
7
 w szczególności punkt 5.3 pt. 

Warunki, możliwości i środki restrukturyzacji regionów górniczych, daje przesłanki do możliwości finansowania tego 

typu przedsięwzięć ze środków UE. „Sprawiedliwa transformacja” gmin górniczych może zostać zapewniona, jeśli 

władze krajowe i europejskie sporządzą w odpowiednim terminie ukierunkowane plany środków mających na celu 

zapewnienie godnych wynagrodzeń i bezpieczeństwa pracy dla pracowników, poszanowanie praw człowieka i 

zagwarantowanie środków ochrony społecznej, w tym rent i emerytur, w celu wsparcia mieszkańców w okresie 

transformacji oraz zapewnienie inwestycji w przebudowę gminy, w tym poprzez zamykanie kopalń i rekultywację 

terenów górniczych lub budowę obiektów i świadczenie usług związanych z transformacją energetyki. 

 

Dlatego też regiony te będą wymagały pilnego wsparcia finansowego i naukowego, aby umożliwić im nie tylko 

ewoluowanie w kierunku nowego modelu społeczno-gospodarczego, ale także zarządzanie, w rozsądnej perspektywie 

czasowej, wieloma zagrożeniami dla zdrowia ludzi i środowiska związanymi z obecną i przeszłą działalnością górniczą. 

W tym zakresie służby geologiczne państw członkowskich i organy odpowiedzialne za zamykanie kopalń i rekultywację 

terenów górniczych muszą współpracować w celu zbierania danych na temat zasobów mineralnych i kopalń oraz 

określenia głównych rodzajów ryzyka związanych z prowadzoną w przeszłości działalnością górniczą, zamykaniem 

kopalń i ich konserwacją. 

 

Aby zwiększyć liczbę inwestycji realizowanych przez sektor prywatny, który ma do odegrania kluczową rolę, co 

najmniej 27 mld euro z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przeznaczono na inwestycje w 

gospodarkę niskoemisyjną, w tym wydajność energetyczną. Co najmniej 12 %, 15 % albo 20 % środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego przypisanych do danego kraju musi zostać zainwestowanych we wspieranie 

przejścia do gospodarki niskoemisyjnej we wszystkich sektorach w – odpowiednio – słabiej rozwiniętych, 

przechodzących transformację i lepiej rozwiniętych regionach UE. W wypadku gdy do tego typu inwestycji 

wykorzystywane są środki z Funduszu Spójności, wkład w odniesieniu do słabiej rozwiniętych regionów wzrasta do 15 

%. (pkt 5.3.11). 

 

6.4.Finansowanie rewitalizacji  z emisji obligacji  

 

Obligacje  komunalne  

                                                           
7
 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Rodzime złoża węgla w transformacji 

energetyki UE” , Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 303 z dnia 19.8.2016r. Komisja Konsultacyjna ds. 

Przemian w Przemyśle (CCMI), której powierzono przygotowanie prac Komitetu w tej sprawie, przyjęła swoją opinię 

dnia 5 listopada 2015r. 
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Dzięki emisji obligacji komunalnych gminy, powiaty, województwa mogą pozyskać kapitał bezpośrednio na rynku, a 

środki uzyskane w ten sposób wykorzystać na różne cele w tym na projekty rewitalizacyjne, które  w przypadku  

województwa śląskiego  realizować będzie Operator .Zdolność do emitowania obligacji (zdolność obligacyjna) została 

przyznana   jednostkom samorządu terytorialnego  w ustawie  z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
8
 , zaś 

skonkretyzowana w odpowiednich przepisach ustrojowych ustaw samorządowych (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym
9
  , Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

10
, Ustawa z dnia 5 czerwca  o 

samorządzie województwa
11

) i potwierdzona w ustawie z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
12

. W procesie 

przygotowania emisji obligacji najistotniejszą rolę odgrywa uchwała rady gminy (powiatu lub sejmiku) w sprawie emisji. 

Właściwa uchwała jest niezbędna w procesie emisji, a konieczności jej uchwalenia wynika z przepisów ustawy o 

obligacjach. Uchwała rady gminy, rady powiatu czy sejmiku województwa jest podstawą prawną konkretnej emisji. 

 

Zgodnie z art. 32 ustawy o obligacjach emitent, będący jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem tych 

jednostek jest obowiązany oznaczyć cel emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na 

inne cele. W tym  przypadku  będą to cele związane z realizacją projektów rewitalizacji  co wobec znaczenia tych 

przedsięwzięć powinno  być przekonywującym argumentem dla emisji obligacji komunalnych.  W praktyce obligacje 

komunalne nie są zabezpieczone (np. gwarancją czy poręczeniem innej jednostki samorządu terytorialnego, wpisem 

do hipoteki), a podmiotem uwiarygodniającym emisję jest sam emitent (jednostka samorządu terytorialnego). 

Jednostka samorządu terytorialnego odpowiada za zobowiązania wynikające z obligacji całym swoim majątkiem. 

 

Nowa ustawa rozszerza  krąg emitentów o Spółki celowe (nowe), np. gminy wspólnie z Operatorem  w PPP mogą 

tworzyć takie Spółki, następnie mogą wprowadzać do nich tzw. dług podporządkowany, tzn. taki który będzie spłacany 

na końcu (to może być pożyczka lub np. poręczenie kredytu), dzięki temu są wiarygodne i  takie Spółki mogą emitować 

obligacje projektowe, czyli obligacje uprzywilejowane co do spłaty ( dotyczy to projektów rentownych, bo spłata 

powinna pochodzić z wpływów).Taki instrument wpisuje się w  przyjętą  w modelu zasadę reinwestowania nadwyżek w 

nowe projekty a mianowicie część  środków lub poręczenie na daje  gmina (na terenie której leży rewitalizowany teren) 

a reszta pochodzi z emisji obligacji, a spłata obligacji nastąpi z przychodów ze sprzedaży. 

 

 Kolejna zmiana wynikająca z nowej ustawy o obligacjach która ma duże znaczenie dla jednostek samorządu 

terytorialnego również w kontekście rewitalizacji to modyfikacja zapisów dotyczących obligacji przychodowych. Otóż w 

dotychczasowych zapisach ustawy emitenci obligacji przychodowych nie mogli prowadzić innej działalności niż 

zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej. Nowa ustawa 

wprowadza zapisy, które mówią o tym, że powyższa działalność nie musi być „jedynym przedmiotem działalności” a 

wprowadza sformułowanie: „główny przedmiot działalności”. W konsekwencji pozwoli to na finansowanie znacznie 

większej liczby projektów inwestycyjnych związanych ze sferą użyteczności publicznej.  Zobowiązań wynikających z 

obligacji przychodowych nie uwzględnia się przy ustalaniu ograniczeń zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. 

Obligacje gmin notowane na rynku Catalyst(rynek obligacji), uważane za instrumenty znacznie bezpieczniejsze od 

obligacji spółdzielczych i korporacyjnych, były jednocześnie najniżej oprocentowane w 2015 roku, ich średnia stopa 

wynosiła 5,44%. 

 

 

Obligacje korporacyjne  

Obligacje korporacyjne mogą być emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,  posiadające 

osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Co za tym idzie do ich emisji Ustawa upoważniła jedynie 

przedsiębiorców działających w formie spółki z o.o., spółki akcyjnej oraz osobno spółki komandytowo-akcyjnej. 

Operator spełniać będzie wymogi prawne emitenta określone w ustawie o obligacjach. Zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi od roku 2015, wprowadzana na rynek Catalyst (rynek  obligacji)emisja musi mieć wartość nie niższą 

niż 1 mln zł.. 

 

6.5.Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej 

 

6.5.1. Działalność badawczo-rozwojowa – ulga podatkowa 

                                                           
8
 Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 

9
 Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579. 

10
 Dz.U z 2016 poz 814,1559 

11
 Dz.U. z 2016 poz.486,1559 

12
 Dz.U. 2016 poz.238 
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Przywracanie terenów zdegradowanych do obiegu gospodarczego jest procesem złożonym, który musi uwzględniać 

zarówno przyczynę, stan degradacji środowiska, ale i cel rekultywacji. W związku z  powyższym w ujęciu procesowym 

standaryzacja działań sprowadzać się będzie do budowy zbioru modelowych technologii zagospodarowania terenów 

zdegradowanych tak, aby stanowiły w efekcie końcowym pełnowartościowy element ekosystemu miejsko-

przemysłowego. Co ważne budowa narzędzi rekultywacji nie będzie katalogiem zamkniętym z uwagi na złożoność 

procesu (m.in. rodzaj zanieczyszczenia, wymagania prawne, cel działania, horyzont czasowy) bazując jedynie na 

istniejącej już wiedzy. Z uwagi na to działania Regionalnego Operatora (ŚRO) będą musiały uwzględniać działalność 

badawczo-rozwojową (B+R) z wykorzystaniem potencjału naukowego jednostek naukowych. Działalność B+R RO 

musi zakładać aspekty ekonomiczne i efektywność procesu rekultywacji. Realizacja prac B+R powinna odbywać się w 

oparciu o współpracę Operatora  z lokalnym potencjałem naukowym i badawczym, który scharakteryzowano w cz.1 

Strategii („Potencjał historyczny i aktualny rewitalizacji zagospodarowania odpadów w województwie śląskim krótki 

zarys”). W przypadku prowadzenia działalności B+R, Operator  będzie mógł w pełni korzystać z ulgi na badania i 

rozwój wprowadzonej USTAWY z dnia 4.11.2016 r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki  prowadzenia  

działalności innowacyjnej. Mechanizm ulgi pozwala przedsiębiorcom odliczać od przychodu od 30 do 50%  kosztów 

kwalifikowanych. 

 

6.5.2. Programy obsługiwane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

Rozwój Śląskiego Regionalnego Operatora można również rozważyć w kontekście programów obsługiwanych przez 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju: 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace 

rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub 

wyłącznie prace rozwojowe o tematyce wpisującej się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Aplikować może duży 

przedsiębiorca samodzielnie.  Nie przewiduje się możliwości składania wniosków przez konsorcja. 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Poddziałanie 1.1.2. Prace B+R związane z wytworzeniem 

instalacji pilotażowej/demonstracyjnej. Projekty obejmujące prace rozwojowe związane z wytworzeniem dużych linii 

pilotażowych, wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. 

Linia pilotażowa – instalacja technologiczna potrzebna do pozyskania danych na temat zachowania i wydajności linii 

produkcyjnych (i produktów) w skali półprzemysłowej. 

Aplikować może duży przedsiębiorca samodzielnie.  Nie przewiduje się możliwości składania wniosków przez 

konsorcja. 

 

Działania 4.1 „ Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-

badawcze” , w ramach IV Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”  Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014 –2020. 

Rodzaje projektów: Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i 

eksperymentalne prace rozwojowe, albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia 

651/2014 1, wpisujące się w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych,  opracowany na podstawie zagadnień 

badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac 

rozwojowych nie uzyska dofinansowania).  

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 

 W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze, projekt może być 

realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:  

o co najmniej jedna jednostka naukowa, w rozumieniu „organizacji prowadzącej badania i 

upowszechniającej wiedzę ”, określonej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem 

jednak, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką 

skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy oraz 

 co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014. 

 

Działania 4.1 „ Badania naukowe i prace rozwojowe ”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, w ramach IV 

Osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 

– 2020 Rodzaje projektów: Wsparcie udzielane jest  na  realizację  projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe  i  

eksperymentalne prace  rozwojowe  albo eksperymentalne prace  rozwojowe w  rozumieniu  art.  25 rozporządzenia 

651/2014. Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.  

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: 
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W  konkursie  w ramach  Poddziałania  4.1.4 Projekty  aplikacyjne,  projekt  może  być  realizowany wyłącznie w 

ramach konsorcjum , w którego skład wchodzi:  

 co  najmniej  jedna  jednostka  naukowa,   

 co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014 

 

6.5.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 

Przedmiot dofinansowania:  

Typ projektu 1 – tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego 

ich działalności innowacyjnej 

Typ projektu 2 – wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach, obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe lub 

wyłącznie prace rozwojowe. 

Dofinansowanie uzyskają projekty, które wpisują się w regionalne inteligentne specjalizacje. 

Aplikować może duży przedsiębiorca samodzielnie lub konsorcjum (w tym z jednostką naukową), którego liderem jest 

przedsiębiorca 

 

6.5.4. Fundusz Badawczy Węgla i Stali (Research Fund for Coal and Steel)  

Coal 3. Efficient Protection of the Environment and improvement of the use of coal as a clean energy source 

Przedmiot dofinansowania: 

Wśród priorytetów badawczych mogących uzyskać dofinansowanie są m.in.: 

 zawrócenie do kopalni odpadów górniczych, popiołów lotnych i produktów odsiarczania wraz z innymi formami 

odpadów (jeśli występują), 

 rekultywacja zwałowisk odpadów powęglowych i przemysłowe wykorzystanie pozostałości z produkcji i 

zużycia węgla. 

Ww. tematy mogą być realizowane jako: 

- projekty badawcze, 

- projekty pilotażowe i demonstracyjne. 

Typ beneficjenta: 

- W przypadku projektów badawczych - konsorcjum co najmniej trzech niepowiązanych ze sobą podmiotów z co 

najmniej dwóch różnych krajów. 

- W przypadku projektów pilotażowych i demonstracyjnych - konsorcjum co najmniej dwóch niepowiązanych ze sobą 

podmiotów z co najmniej dwóch różnych krajów. 

 

6.6 Środki publiczne na cel publiczny.  

Realizacja i spełnienie art. 12 a ust 1 pkt 8 Ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju. Określenie obszarów strategicznej 

interwencji państwa w tym obszarów problemowych w woj. Śląskim. Powiernik Ministra Rozwoju (przykład niemiecki). 

 

Środki celowe / przedsięwzięcie Priorytetowe Tereny Zdegradowane i Poprzemysłowe w ramach Kontraktu 

Terytorialnego dla woj. Śląskiego / Powiernik Wojewody Śląskiego.  

 

6.7 Program Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP) do 2020 r.  

Na podstawie Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. 

Załącznikiem do PRP jest Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Obszary specjalizacji KIS dla Operatora 

 gospodarka odpadami i surowcami naturalnymi 

 innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. 
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ZAŁĄCZNIK 12. Alternatywny Model Operatora Rewitalizacji. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 

ZAŁĄCZNIK 13. Operatorski algorytm standardowych procedur 

procesu rewitalizacji – przykład zastosowania  dla hałdy górniczej  

 
Źródło: Opracowanie własne.  
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 ZAŁĄCZNIK 14. Schemat Organizacyjny Operatora Rewitalizacji w strukturze i zasobach istniejącej 

Spółki Skarbu Państwa. 

Rysunek 1. Schemat Organizacyjny Operatora Rewitalizacji w strukturze i zasobach istniejącej Spółki Skarbu Państwa. 
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ZAŁĄCZNIK 15. Gospodarcze wykorzystanie surowca. 

Rysunek 2. Gospodarcze wykorzystanie surowca. 

 
Źródło: Opracowanie własne. 
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ZAŁĄCZNIK 16. Lokalizacja wybranych terenów. 
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ZAŁĄCZNIK 17. Ocena opłacalności procesu rekultywacji 

Osadników Mułowych oraz Hałdy.  

 

Tabela 9. Wariant I.1 - cena sprzedaży terenu 130 zł/m2, bez umorzenia części 
pożyczki. 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nakłady na zakup terenu [zł] 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu pożyczki [zł] 
8.284.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 12.105.000,00 0,00 

Wpływy z tytułu sprzedaży 

terenu [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 

Wydatki na rekultywację 

terenu [zł] 

9.205.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 13.450.000,00 0,00 

Wydatki z tytułu pożyczki 

(odsetki) [zł] 

68.347,13 247.413,38 421.158,38 594.903,38 803.360,25 969.804,00 

Wydatki z tytułu pożyczki 

(spłata rat kapitałowych) [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.082.000,00 

Podatek dochodowy [zł] 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.453.852,57 

CF 
-988.847,13 -1.124.913,38 -1.298.658,38 -1.472.403,38 -2.148.360,25 17.494.343,44 

a 
1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 

a*CF 
-988.847,13 -1.081.647,48 -1.200.682,67 -1.308.961,24 -1.836.427,35 14.379.075,08 

NCF 
-988.847,13 -2.070.494,60 -3.271.177,27 -4.580.138,51 -6.416.565,85 7.962.509,23 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

CF     –   roczne przepływy pieniężne netto  

a        –   współczynnik dyskontowy,    
td)(1

1
a


 , gdzie stopa dyskontowa d=4% 

a*CF –  zdyskontowane roczne przepływy pieniężne netto  

NCF  –  skumulowane zdyskontowane przepływy pieniężne  

NPVI.1 =7.962.509,23 zł 
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Tabela 10. Wariant I.2 - cena sprzedaży terenu 130 zł/m2, z umorzeniem części 
pożyczki. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nakłady na zakup 

terenu [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu 

pożyczki [zł] 

8.284.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 12.105.000,00 0,00 

Wpływy z tytułu 

sprzedaży terenu [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 

Wydatki na 

rekultywację terenu [zł] 

9.205.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 13.450.000,00 0,00 

Wydatki z tytułu 

pożyczki (odsetki) [zł] 

68.347,13 247.413,38 421.158,38 594.903,38 803.360,25 969.804,00 

Wydatki z tytułu 

pożyczki (spłata rat 

kapitałowych) [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.082.000,00 

Podatek dochodowy 

[zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.643.852,57 

CF 
-988.847,13 -1.124.913,38 -1.298.658,38 -1.472.403,38 -2.148.360,25 18.304.343,44 

a 
1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 

a*CF 
-988.847,13 -1.081.647,48 -1.200.682,67 -1.308.961,24 -1.836.427,35 15.044.836,04 

NCF 
-988.847,13 -2.070.494,60 -3.271.177,27 -4.580.138,51 -6.416.565,85 8.628.270,19 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NPVI.2 =  8.628.270,19 zł 
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Tabela 11. Wariant II.1 - cena sprzedaży terenu 200 zł/m2, bez umorzenia części 
pożyczki. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nakłady na zakup terenu 

[zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu pożyczki 

[zł] 

8.284.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 12.105.000,00 0,00 

Wpływy z tytułu 

sprzedaży terenu [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100.000.000,0

0 

Wydatki na rekultywację 

terenu [zł] 

9.205.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 13.450.000,00 0,00 

Wydatki z tytułu pożyczki 

(odsetki) [zł] 

68.347,13 247.413,38 421.158,38 594.903,38 803.360,25 969.804,00 

Wydatki z tytułu pożyczki 

(spłata rat kapitałowych) 

[zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.082.000,00 

Podatek dochodowy [zł] 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.103.852,57 

CF 

-988.847,13 
-

1.124.913,38 
-1.298.658,38 

-

1.472.403,38 
-2.148.360,25 45.844.343,44 

a 
1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 

a*CF 

-988.847,13 
-

1.081.647,48 
-1.200.682,67 

-

1.308.961,24 
-1.836.427,35 37.680.708,56 

NCF 

-988.847,13 
-

2.070.494,60 
-3.271.177,27 

-

4.580.138,51 
-6.416.565,85 31.264.142,71 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

 
NPVII.1 = 31.264.142,71 zł 
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Tabela 12. Wariant II.2 - cena sprzedaży terenu 200 zł/m2, z umorzeniem części pożyczki. 

 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Nakłady na zakup 

terenu [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu 

pożyczki [zł] 

8.284.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 7.897.500,00 12.105.000,00 0,00 

Wpływy z tytułu 

sprzedaży terenu [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 

Wydatki na 

rekultywację terenu 

[zł] 

9.205.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 8.775.000,00 13.450.000,00 0,00 

Wydatki z tytułu 

pożyczki (odsetki) [zł] 

68.347,13 247.413,38 421.158,38 594.903,38 803.360,25 969.804,00 

Wydatki z tytułu 

pożyczki (spłata rat 

kapitałowych) [zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.082.000,00 

Podatek dochodowy 

[zł] 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.293.852,57 

CF 
-988.847,13 -1.124.913,38 -1.298.658,38 -1.472.403,38 -2.148.360,25 46.654.343,44 

a 
1,000 0,962 0,925 0,889 0,855 0,822 

a*CF 
-988.847,13 -1.081.647,48 -1.200.682,67 -1.308.961,24 -1.836.427,35 38.346.469,52 

NCF 
-988.847,13 -2.070.494,60 -3.271.177,27 -4.580.138,51 -6.416.565,85 31.929.903,66 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

ZAŁĄCZNIK 18. Lokalizacja terenu w Rudzie Śląskiej. 

 

NPVII.2 =  31.929.903,66 zł 
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ZAŁĄCZNIK 19. Ocena opłacalności procesu rekultywacji 

zdegradowanego zwałowiska odpadów powęglowych w Rudzie 

Śląskiej 

Tabela 13. Koszty rekultywacji podpoziomowego zwałowiska odpadów powęglowych 
w Rudzie Śląskiej. 

 

Lp.  Rodzaje poniesionych kosztów 
Cena jedn. 

[zł] 
Ilość 

Łączny  

koszt [zł] 

1. Prace przygotowawcze 

1.1 
Koszt opracowania dokumentacji technicznej 

(projekt rekultywacji) 
70.000,00 zł 1 szt 70.000,00 

1.2 

Koszt badań zanieczyszczenia terenu i stanu 

zapożarowania (zagrożenia pożarowego) wraz z 

dokumentacją 

56.000,00 zł 1 szt 56.000,00 

1.3 

Koszt wykonania analizy ryzyka występowania 

znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska wraz z dokumentacją 

25.000,00 zł 1 szt 25.000,00 

1.4 
Koszt przeprowadzenia badań geotechnicznych 

wraz z dokumentacją 

100.000,00 

zł 
1 szt 100.000,00 

1.5 Koszt wykarczowania terenu  2,5 zł/m
2
 10.000 m

2
  25.000,00 

1.6 Koszt wykonania ekranów zabezpieczających 84.000,00 zł 1 szt 84.000,00 

2. Likwidacja zapożarowania przez wywiezienie zeskładowanego materiału 

2.1 

Koszt eksploatacji gorącego materiału z terenu 

zapożarowanego  
4,70 zł/m

3
 

168.000 

m
3
 

789.600,00 

Koszt załadunku i transportu (do 1 km) 11,25 zł/m
3
 43.000 m

3
 483.750,00 

Koszt transportu powyżej 1 km (krotność =16) 13,90 zł/m
3
 43.000 m

3
 597.700,00 

2.2 

Koszt wykopania zimnego materiału znajdującego 

się na zwałowisku 
2,00 zł/m

3
 

168.000 

m
3
 

336.000,00 

Koszt załadunku i transportu (do 1 km) 11,25 zł/m
3
 

168.000 

m
3
 

1.260.000,00 

Koszt transportu powyżej 1 km 13,90 zł/m
3
 

168.000 

m
3
 

1.556.800,00 

3. Proces zagospodarowania odpadów w OUOW „Panewniki” 

3.1 
Koszt zagospodarowania odpadów w OUOW 

„Panewniki” 

6,00 zł/Mg 

odpadu 

337.600 

Mg 
2.025.600,00 

4. Proces plantowania i wyrównania terenu 

4.1 Koszt zakupu i dostawy materiału klasy I 50 zł/m
3
 16.000 m

3
 800.000,00 

4.2 Koszt dostawy materiału klasy III-IV 10 zł/m
3
 

100.000 

m
3
 

1.000.000,00 

4.3 Koszt plantowania przywiezionej ziemi klasy I 23 zł/m
3
 16.000 m

3
 368.000,00 

4.4 
Koszt plantowania, zagęszczenia i wyrównania 

całego terenu 
5,8 zł/m

3
 

320.000 

m
3
 

1.856.000,00 

5. Proces certyfikacji terenu 

5.1 Koszt certyfikacji terenu 80.000,00 zł 1 szt 80.000,00 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

 
Suma 11.513.450,00 
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Łączny koszt prac niezbędnych do rekultywacji terenu podpoziomowego zwałowiska 

odpadów powęglowych w Rudzie Śląskiej wynosi 11.513.450,00 zł.  

 

Tabela 14.Wariant I - bez umorzenia części pożyczki. 

  2017 2018 2019 2020 

Nakłady na zakup terenu [zł] 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu pożyczki [zł] 

3.496.252,5

0 

3.172.252,5

0 

3.693.600,0

0 
0,00 

Wpływy z tytułu sprzedaży terenu [zł] 
0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 

Wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego produktu 

[zł] 

280.000,00 560.000,00 560.000,00 0,00 

Wydatki na rekultywację terenu [zł] 

3.884.725,0

0 

3.524.725,0

0 

4.104.000,0

0 
0,00 

Wydatki z tytułu pożyczki (odsetki) [zł] 
28.844,08 103.088,64 177.179,31 227.966,31 

Wydatki z tytułu pożyczki (spłata rat kapitałowych) 

[zł] 

0,00 0,00 0,00 
10.362.105,0

0 

Podatek dochodowy [zł] 
0,00 0,00 0,00 1.780.686,40 

CF 
-137.316,58 104.438,86 -27.579,31 

-2.770 

.757,71 

a 
1,000 0,962 0,925 0,889 

a*CF 
-137.316,58 100.421,98 -25.498,62 -2.463.193,52 

NCF 
-137.316,58 -36.894,60 -62.393,22 -2.525.586,74 

Źródło: Opracowanie własne. 
NPVI =  -2.525.586,74 zł 
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Tabela 15. Wariant II - z umorzeniem części pożyczki. 

  2017 2018 2019 2020 

Nakłady na zakup terenu [zł] 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Wpływy z tytułu pożyczki [zł] 
3.496.252,50 3.172.252,50 3.693.600,00 0,00 

Wpływy z tytułu sprzedaży terenu [zł] 
0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 

Wpływy z tytułu sprzedaży pozyskanego 

produktu [zł] 

280.000,00 560.000,00 560.000,00 0,00 

Wydatki na rekultywację terenu [zł] 
3.884.725,00 3.524.725,00 4.104.000,00 0,00 

Wydatki z tytułu pożyczki (odsetki) [zł] 
28.844,08 103.088,64 177.179,31 227.966,31 

Wydatki z tytułu pożyczki (spłata rat 

kapitałowych) [zł] 

0,00 0,00 0,00 9.362.105,00 

Podatek dochodowy [zł] 
0,00 0,00 0,00 1.970.686,40 

CF 
-137.316,58 104.438,86 -27.579,31 -1.960.757,71 

a 
1,000 0,962 0,925 0,889 

a*CF 
-137.316,58 100.421,98 -25.498,62 -1.743.106,47 

NCF 
-137.316,58 -36.894,60 -62.393,22 -1.805.499,69 

 Źródło: Opracowanie własne. 

 

ZAŁĄCZNIK 20. Rekultywacja terenów. 

Tabela 16. Planowana powierzchnia terenów poprzemysłowych przeznaczonych do 
rekultywacji w woj. śląskim. 

 

Łączna powierzchnia 

terenów 

poprzemysłowych 

danego rodzaju [ha] 

Planowana powierzchnia 

terenów przeznaczonych  

do rekultywacji w latach  

2017-2026 [ha] 

Planowana powierzchnia 

terenów przeznaczonych  

do rekultywacji  

do 2031 roku [ha] 

Zwałowiska odpadów 

powęglowych 
2.365,66 1.140,00 1.900,00 

Zwałowiska odpadów 

przemysłowych innych niż 

powęglowe o niewielkim 

potencjalnym zanieczyszczeniu 

metalami ciężkimi 

276,82 166,09 276,82 

Zwałowiska odpadów 

przemysłowych innych niż 

powęglowe potencjalnie 

zanieczyszczone metalami 

ciężkimi i odpadami chemicznymi 

342,71 205,63 342,71 

Tereny poprzemysłowe po 

działalności wydobywczej 
1.384,42 444,00 740,00 

Pozostałe tereny poprzemysłowe 

przeznaczone do rekultywacji/ 

rewitalizacji 

2.520,28 1.350,00 2.250,00 

Ogółem 6.889,89 3.305,72 5.509,53 

Źródło: Opracowanie własne. 

NPVII  =  -1.805.499,69 zł 
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Tabela 17. Planowane kierunki zagospodarowania zrekultywowanych terenów 
poprzemysłowych w woj. śląskim. 

 

Planowane kierunki 

zagospodarowania 

pozyskanych terenów 

Planowana powierzchnia 

pozyskanych terenów  

w latach 2017-2026  

[ha] 

Planowana powierzchnia 

pozyskanych terenów  

do 2031 roku  

[ha] 

Zwałowiska odpadów 

powęglowych 

Produkcyjne 627,00 1.045,00 

Usługowo-handlowe 285,00 475,00 

Przyrodnicze 228,00 380,00 

Zwałowiska odpadów 

przemysłowych innych niż 

powęglowe o niewielkim 

potencjalnym zanieczyszczeniu 

metalami ciężkimi 

Produkcyjne 66,44 110,73 

Usługowo-handlowe 41,52 69,21 

Przyrodnicze 58,13 96,89 

Zwałowiska odpadów 

przemysłowych innych niż 

powęglowe potencjalnie 

zanieczyszczone metalami 

ciężkimi i odpadami chemicznymi 

Produkcyjne 102,81 171,36 

Usługowo-handlowe 41,13 68,54 

Przyrodnicze 61,69 102,81 

Tereny poprzemysłowe po 

działalności wydobywczej 

Produkcyjne 88,80 148,00 

Usługowo-handlowe 177,60 296,00 

Przyrodnicze 177,60 296,00 

Pozostałe tereny poprzemysłowe 

przeznaczone do rekultywacji/ 

rewitalizacji 

Produkcyjne 742,50 1.237,50 

Usługowo-handlowe 337,50 562,50 

Przyrodnicze 270,00 450,00 

Ogółem 

Produkcyjne 1.627,55 2.712,58 

Usługowo-

handlowe 
882,75 1.471,25 

Przyrodnicze 795,42 1.325,70 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 18. Szacunkowe koszty i potencjalne przychody ze sprzedaży 
zrekultywowanych terenów poprzemysłowych w woj. śląskim. 

 

Planowane kierunki 

zagospodarowania 

pozyskanych 

terenów 

Przewidywane 

koszty 

rekultywacji  

w latach  

2017-2026 

[mln zł] 

Potencjalne 

przychody ze 

sprzedaży 

pozyskanych 

terenów w latach 

2017-2016  

[mln zł] 

Przewidywane 

koszty 

rekultywacji  

do 2031 roku 

[mln zł] 

Potencjalne 

przychody ze 

sprzedaży 

pozyskanych 

terenów  

do 2031 roku 

[mln zł] 

Zwałowiska 

odpadów 

powęglowych 

Produkcyjne 627,00 627,00 1.045,00 1.045,00 

Usługowo-handlowe 213,75 285,00 356,25 475,00 

Przyrodnicze 171,00 0,00 285,00 0,00 

Razem 1.011,75 912,00 1.686,25 1.520,00 

Zwałowiska 

odpadów 

przemysłowych 

innych niż 

powęglowe o 

niewielkim 

potencjalnym 

zanieczyszczeniu 

metalami ciężkimi 

Produkcyjne 33,22 66,44 55,36 110,73 

Usługowo-handlowe 15,57 41,52 25,95 69,21 

Przyrodnicze 21,80 0,00 36,33 0,00 

Razem 70,59 107,96 117,64 179,94 

Zwałowiska 

odpadów 

przemysłowych 

innych niż 

powęglowe 

potencjalnie 

zanieczyszczone 

metalami ciężkimi i 

odpadami 

chemicznymi 

Produkcyjne 514,07 102,81 856,78 171,36 

Usługowo-handlowe 185,06 41,13 308,44 68,54 

Przyrodnicze 277,60 0,00 462,66 0,00 

Razem 976,73 143,94 1.627,88 239,90 

Tereny 

poprzemysłowe  

po działalności 

wydobywczej 

Produkcyjne 44,40 53,28 74,00 88,80 

Usługowo-handlowe 66,60 106,56 111,00 177,60 

Przyrodnicze 66,60 0,00 111,00 0,00 

Razem 177,60 159,84 296,00 266,40 

Pozostałe tereny 

poprzemysłowe 

przeznaczone do 

rekultywacji/ 

rewitalizacji 

Produkcyjne 556,88 742,50 928,13 1.237,50 

Usługowo-handlowe 202,50 337,50 337,50 562,50 

Przyrodnicze 162,00 0,00 270,00 0,00 

Razem 921,38 1.080,00 1.535,63 1.800,00 

Ogółem 

Produkcyjne 1.775,57 1.592,03 2.959,27 2.653,39 

Usługowo-

handlowe 
683,48 811,71 1.139,14 1.352,85 

Przyrodnicze 699,00 0,00 1.164,99 0,00 

Razem 3.158,05 2.403,74 5.263,40 4.006,24 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 19. Liczba potencjalnych miejsc pracy niezbędnych dla potrzeb realizacji 
procesów rekultywacyjnych podejmowanych przez Operatora Rewitalizacji 
województwa śląskiego w latach 2017-2031 

Rok 

Powierzchnia terenów 

poddanych rekultywacji 

[ha] 

Liczba pracowników 

potrzebnych w skali roku 

do rekultywacji terenów 

2017 50,00 500 

2018 150,00 1.500 

2019 250,00 2.500 

2020 350,00 3.500 

2021 400,00 4.000 

2022 410,00 4.100 

2023 415,00 4.150 

2024 420,00 4.200 

2025 425,00 4.250 

2026 435,72 4.358 

2027 440,50 4.405 

2028 440,50 4.405 

2029 440,50 4.405 

2030 441,00 4.410 

2031 441,31 4.413 

Źródło: Opracowanie własne 
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Załącznik 21. Gospodarcze wykorzystanie odpadów 

Gospodarcze wykorzystanie odpadów wydobywczych  

W ostatnim okresie nasila się tendencja ograniczania unieszkodliwiania odpadów wydobywczych w 

kierunku na rzecz zwiększania ich poziomu gospodarczego wykorzystania. Przeprowadzenie oceny 

możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych wymaga podjęcia etapowania 

działań. W pierwszym etapie należy określić zakres niezbędnych do wykonania oznaczeń 

właściwości fizyko - chemicznych, których wykonanie pozwali dokonać oceny oddziaływania 

na środowisko (ocena ekologiczno-chemiczna), przedmiotowych odpadów będących 

przedmiotem odzysku. W drugim etapie należy zaplanować prace badawcze, których 

wykonanie pozwoli określić właściwości fizyko–mechaniczne przedmiotowych odpadów 

wydobywczych będących w przyszłości uwzględnianych w prowadzonym procesie odzysku. 

Dopiero na podstawie wykonanych oznaczeń właściwości fizyko–chemicznych i fizyko-

mechanicznych należy dokonać oceny gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych 

będących przedmiotem przyszłościowego prowadzonego procesu odzysku. 

 

Wykonanie oceny ekologicznej odpadów wydobywczych 

Przeprowadzenie oceny ekologicznej odpadów wydobywczych jest wymagane dla uwzględnienia 

potencjalnie negatywnego ich wpływu na środowisko. Wykonanie powyższej oceny wymaga 

wytypowania i wykonania szeregu do wykonania oznaczeń. Zakres badam obejmuje następujące 

oznaczenia:  

 podstawowych składników chemicznych, 

 azotu, fosforu i potasu (NPK), 

 metali ciężkich, 

 zanieczyszczeń obcych, 

 stężeń składników wyciągu wodnego, 

 stężeń naturalnych radionuklidów, 

 węgla i siarki całkowitej, 

 wilgoci całkowitej, przemijającej, popiołu, oznaczenia ciepła spalania (wyliczenia wartości 

opałowej). 

Wykonanie powyższych wytypowanych oznaczeń wymaga graficznego zaplanowania siatki otworów 

badawczych, wykonania odwiertów i poboru reprezentatywnych prób materiału badawczego odpadu 

wydobywczego. 

Skład chemiczny badanych pobranych próbek odpadów wydobywczych obejmuje określenie  

zawartości [% wag.]: SiO2, TiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, P2O5, SO3oraz wykonania 

oznaczenia strat prażenia. Dodatkowo wykonuje się oznaczenie ilości pierwiastków śladowych, tj.: 

arsen (As), bar (Ba), kadm (Cd), kobalt (Co), chrom (Cr), miedź (Cu), rtęć (Hg), mangan (Mn), 

molibden (Mo), nikiel (Ni), ołów (Pb), rubit (Rb), antymon (Sb), stront (Sr), wanad (V), cynk (Zn). 

Powyższy zakres badawczy powinien być wykonany dla wszystkich wyżej przedstawionych kierunków 

gospodarczego wykorzystania odpadów wydobywczych. 

Określenie zawartości węgla i siarki w odpadach wydobywczych jest potrzebne do wykonania 

oceny wykorzystania skał płonnych oraz odpadów wydobywczych między innymi do 

wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą niwelacji i 

utwardzania powierzchni terenów, do budowy wałów, nasypów podbudów dróg, budowli 

hydrotechnicznych. Ze względu na występującą dużą zmienność zawartości substancji 

organicznej w odpadach wydobywczych należy bezwzględnie prowadzić monitoring jej ilości i 

tym samym eliminować substancje mineralną z przyjętego zastosowania o przekroczonej 

zawartości. Określenie zawartości azotu, fosforu i potasu jest wymagane dla określenia możliwości 

wegetacji roślin, w przypadku konieczności przeprowadzenia rekultywacji terenów na których jest 

składowany odpad wydobywczy. Powyższe oznaczenia są również wykorzystywane przy 

dokonywaniu zakwalifikowania odpadów wydobywczych do niwelacji i utwardzania powierzchni 

terenów. 

 

Wykonanie badań właściwości fizyko-mechanicznych odpadów wydobywczych. 
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Przyjmuje się dla odpadów wydobywczych następujący do wykonania zakres oznaczeń parametrów 

fizyko–mechanicznych; 

 skład granulometryczny, 

 wilgotność, nasiąkliwość, 

 gęstość właściwa, 

 gęstość nasypowa, 

 wodoprzepuszczalność, 

 mrozoodporność, 

 ścieralność, 

 nośność, 

 zagęszczalność, jako oznaczenie wilgotności optymalnej oraz maksymalnej gęstości 

objętościowej, 

Określanie składu granulometrycznego jest istotne przy doborze kierunku gospodarczego 

wykorzystania odpadów wydobywczych. Należy uwzględnić skłonność odpadu wydobywczego 

pod wpływem działania procesów wietrzeniowych do znacznej dezintegracji ziarnowej, co 

powoduje zmianę granulacji oraz zmianę niektórych właściwości fizyko-chemicznych. 

Zmienność w czasie składu granulometrycznego ma wpływ na zastosowanie powyższego odpadu do 

wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą, utwardzania powierzchni 

terenów, wykorzystania do budowy wałów, nasypów, podbudów dróg, budowli hydrotechnicznych jak i 

innych obiektów budowlanych.  

 

Jeśli potraktujemy odpad jako kruszywo mineralne pochodzące z odzysku odpadów, wówczas 

uzyskiwany skład granulometryczny jest niezbędny do porównania z wymogami składu 

granulometrycznego określonymi do zastosowania w stosownych normach kruszywowych. 

Oznaczanie wodoprzepuszczalności odpadów wydobywczych jest wymagane w przypadku 

dokonywania oceny możliwości ich wykorzystania w podziemnych technikach górniczych, jako 

materiał doszczelniający zroby, powstające w wyniku eksploatacji zawałowej jak i do likwidacji 

wyrobisk lub też szybów, do budowy wałów, nasypów, podbudów dróg, budowli hydrotechnicznych 

oraz innych budowli i obiektów budowlanych. Oznaczenie mrozoodporności wymagane jest dla 

przeprowadzenia oceny możliwości wykorzystania kruszyw w budownictwie: do budowy wałów, 

nasypów, podbudów dróg i innych obiektów budowlanych. 

Gęstość właściwa jest wskaźnikiem niezbędnym do oznaczania w celu wykorzystania odpadu do 

utwardzania powierzchni terenów. 

  

 

Badania odpadów wydobywczych w ramach opracowania charakterystyki 

Dla posiadacza odpadów wydobywczych pierwszym punktem odniesienia, ukierunkowującym 

na dalsze postępowanie powinno być stworzenie charakterystyki odpadów wydobywczych. 

Szczegółowy zakres tej charakterystyki znajduje się w rozporządzeniu w sprawie charakterystyki 

odpadów wydobywczych. Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w tym rozporządzeniu, badania 

wymagane do stworzenia charakterystyki odpadów wydobywczych pokazano na schemacie: 
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Charakterystyka odpadów wydobywczych 
 

Właściwości geotechniczne Właściwości geochemiczne 

 uziarnienie 

 wskaźnik 

plastyczności 

 gęstość 

 wilgotność 

 zagęszczalność 

 wytrzymałość na 

ścinanie 

 kąt tarcia 

wewnętrznego 

 współczynnik 

filtracji 

 wskaźnik 

porowatości 

 ściśliwość 

 konsolidacja 

 

Badania składu Badania 

wymywalności 

 metali, soli i anionów 

zawierających tlen  

w czasie  

 dla odpadów 

zawierających siarczki:  

badania statyczne lub 

kinetyczne  w celu 

ustalenia powstawania 

kwaśnych odcieków 

(ADR) i 

wymywalności metalu 

w czasie (dla odpadów 

innych niż obojętne) 
 

 mineralogicznego 

 

 chemicznego 

 

Badania odpadów wydobywczych w celu zaliczenia ich do 

odpadów obojętnych 

- rozpad mechaniczny 

- zawartość siarczki siarczkowej 

- palność 

- zawartość substancji niebezpiecznych 

- zawartość substancji niebezpiecznych wynikających z przeróbki odpadów  
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Schemat przedstawia zakres badań do jakich można ograniczyć badania odpadów pochodzących z 

przeróbki kopalin skalnych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do ustalenia sposobu składowania odpadów wydobywczych potrzebne jest badanie uziarnienia 

odpadów. Jeśli są to cząstki drobne, pyły lub szlam pochodzący z przepłukiwania kruszyw obiektem 

składowania będą stawy osadowe. Dla cząstek stałych, niepowodujących pylenia będą to hałdy. Jeśli 

forma składowania odpadów została ustalona, ważne jest zbadanie stabilności układu, w którym będą 

znajdować się odpady wydobywcze. Do tego celu potrzebne są badanie geotechniczne, chyba że 

zostały one przeprowadzone wcześniej na etapie tworzenia charakterystyki złoża. 

 

Przeprowadzenie szczegółowego badania składu na etapie wstępnym tworzenia charakterystyki złoża 

lub później charakterystyki odpadów umożliwi w dalszych etapach pominięcie znaczącej ilości badań 

wymaganych. Badania składu odpadów dotyczą ustalenia: 

  składu mineralogicznego 

  składu chemicznego 

  zawartości siarki siarczkowej 

  zawartości oraz stężenia pierwiastków niebezpiecznych 

  zawartości substancji niebezpiecznych. 

 

Tak więc jeżeli chcemy być zgodni z ustawami i wykorzystywać odpady gospodarczo , produkować 

konkretne produkty certyfikowane , przekwalifikowywać odpady na produkty i produkty uboczne , 

zabezpieczyć się przed karami i dalszym uszczegółowieniem przepisów – patrz  wydano 4 

rozporządzenia a powinno być 11, wydano nowy komunikat Komisji Europejskiej/ grudzień 2015/ o 

konieczności wprowadzenia obiegu zamkniętego odpadów wykazania się ze stosowania najlepszych i 

najnowszych technik recyklingu w przemyśle wydobywczym do 2018 . 

 

Ogólny zakres badań wydobywczych dla górnictwa 

Badania uziarnienia Badania składu Badania wymywalności 
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ZAŁĄCZNIK 22. Narzędzie do oceny zanieczyszczenia terenów 

poprzemysłowych. 

Stanowiące podstawę do systemowej oceny kosztów rewitalizacji. 

Pełne opracowanie, stanowi osobny Załącznik 23 w formacie PDF. 
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1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem opracowania jest przedstawianie metodyki wstępnej oceny zanieczyszczenia 

przykładowego terenu poprzemysłowego na bazie informacji pozyskanych z 

ogólnodostępnych platform cyfrowych w kontekście hierarchizacji takich terenów względem 

skomplikowania procesu remediacji i kosztów z tym związanych.  

 

 

2. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA INFORMACJI ORAZ PRAWNE 

WARTOŚCI ODNIESIENIA 

 

Źródła danych cyfrowych:  

 Ogólnodostępna Platforma Informacji. Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane 

http://opitpp.orsip.pl. 

 Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Gliwicach 

https://bip.gliwice.eu/strona=10186 

 Miejski System Informacji Przestrzennej  

http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/gpt4/?profile=1000 

 Centralna Baza Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego 

http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis, 

 portal United States Environmental Protection Agency  

https://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search 

 

Integrację informacji pozyskanych z serwisów mapowych przeprowadzono przy 

zastosowaniu licencjonowanego programu ArcGIS Desktop Advanced ver.10.3 firmy ESRI
®

. 

Prawne materiały odniesienia: 

 uchwała nr XLVII/1217/2006 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia  

26 października 2006r.w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy 

przemysłowo-składowej położonej pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską 

 Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, 

poz. 1395). 

http://opitpp.orsip.pl/
https://bip.gliwice.eu/strona=10186
http://msip-mapa.um.gliwice.pl:9090/gpt4/?profile=1000
http://geoportal.pgi.gov.pl/uslugi_gis
https://epa-prgs.ornl.gov/cgi-bin/chemicals/csl_search
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3. PRZYKŁADOWY TEREN 

3.1. Obecne zagospodarowanie terenu 

Przykładowym terenem, którego dotyczy analiza zlokalizowany jest w zachodniej 

części miasta Gliwice (rysunek 1) na działkach nr 147/2, 152, 153 i 154.  

 

 

Rysunek 1. Lokalizacja terenu poprzemysłowgo na mapie topograficznej 

 

Informacje pochodzące z serwisu ORSIP wskazują, że obecnie teren ten zajęty jest 

przez osadniki po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice”. Powierzchnia 

wymienionego terenu wynosi 28,53 ha, a jego władającym w przeszłości była Kompania 

Węglowa S.A. (obecnie Polska Grupa Górnicza). 
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3.2. Planowane zagospodarowanie terenu 
 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla dzielnicy Ligota Zabrska oraz dzielnicy przemysłowo-składowej położonej 

pomiędzy ul. Pszczyńską i ul. Bojkowską obecny teren poprzemysłowy oznaczony jest 

symbolem 2ZR/U (rysunek 2) tj. tereny do rekultywacji z przeznaczeniem pod usługi 

różne. 

 

 

Rysunek 2. Lokalizacja terenu poprzemysłowego na wycinku mapy MPZP 

 

Podstawowym przeznaczeniem przedmiotowego terenu jest zagospodarowanie pod 

działalność usługowa różną (w tym komercyjną) z zielenią towarzyszącą. Przeznaczenie 

uzupełniające dopuszcza budowę: 

 obiektów biurowych i administracyjnych, 

 zabudowy produkcyjnej, 

 zabudowy gospodarczej (garaże, budynki pomocnicze), 

 dojazdów i parkingów, 

 sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, 

 zieleni urządzonej, 
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4. OCENA ODDZIAŁYWANIA GÓRNICTWA 

 

Informacje pozyskane z systemu ORSIP wskazują, że teren przy ulicy Bojkowskiej 

częściowo zagrożony jest osiadaniem spowodowanymi eksploatacją węgla kamiennego 

(rysunek 3). Nie jest natomiast zagrożony wstrząsami górniczymi. 

 

 

Rysunek 3. Lokalizacja terenu poprzemysłowego na mapie portalu ORSIP 

 

Mapa możliwych wpływów górniczych nie jest w pełni funkcjonalna. Brakuje na niej 

bowiem treści związanych z zagrożeniami spowodowanymi płytką eksploatacją górniczą, 

zarówno węglową, jak i rudną. Powinna zostać wprowadzona kolejna warstwa z naniesionymi 

szybami oraz płytko zalegającymi chodnikami i starymi zrobami. 
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5. PODSTAWY PRAWNE OCENY ZAWARTOŚCI METLI W GLEBIE 

 

Ocenę całkowitej zawartości metali w ujęciu środowiskowym należy przeprowadzić  

na podstawie dopuszczalnej ich zawartości w glebie i ziemi zgodnie z Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). Wymienione Rozporządzenie 

określa dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla 

ochrony powierzchni ziemi w glebie i ziemi, zróżnicowane dla grup gruntów wydzielonych w 

oparciu o sposób ich użytkowania oraz poszczególne ich właściwości (pHKCl, zawartość frakcji 

FG02, zawartość węgla organicznego, wodoprzepuszczalność).  

Na podstawie metodyki określonej w cytowanym rozporządzeniu ocenę zanieczyszczenia 

gruntów przeprowadza się poprzez porównania oznaczonych zawartości substancji 

powodujących ryzyko z zawartościami dopuszczalnymi. 

Informacje zawarte w uchwale Rady Miejskiej Gliwic (rysunek 2 ) wskazują, że dla terenu 

na którym obecnie znajdują się odsadniki planowane jest zagospodarowania na działalność 

usługową. Zgodnie z zapisami § 3 p. 4 cytowanego rozporządzenia tereny takie zaliczane są 

do gruntów grupy I.  

W ramach niniejszego opracowania analizą objęto cztery metale tj. arsen, cynk, kadm  

i ołów w warstwie gleby tj. w interwale głębokości od 0,0 do 0,25 m ppt. Dopuszczalne 

zawartości wymienionych metali w warstwie gleby terenów grupy I zestawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1 

Dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie  

określone dla głębokości 0-0,25 m ppt w glebie gruntów grupy I
*) 

Substancja 

Dopuszczalna zawartość 

substancji powodującej ryzyko 

[mg/kg suchej masy[ 

Grupa I 

I-Metale i metaloidy 

Arsen 25 

Cynk 500 

Kadm 2 

Ołów 200 

*) wg tabeli 1 w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 01.09 2016 r. 

(Dz.U. 2016, poz. 1395) 
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6. ZAWARTOŚCI METALI 

 

Wstępne ocenę zanieczyszczenia gleby w rejonie terenu poprzemysłowego w Gliwicach 

przeprowadzono w oparciu o mapy cyfrowe udostępnione na stronie Państwowego Instytutu 

Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Mapy te prezentują rozkład  

17 pierwiastków (As, Ba, Cr, Zn, P, Cd, Co, Mg, Cu, Ni, Pb, S, Ti, V, Ca, Fe) w glebach  

z terenu Polski.  

Na potrzeby sporządzenia wymienionych map próbki pobierano z warstwy od 0,0 do 

0,3 m ppt z gęstością 16 próbek/km
2
. Wymieniona gęstość dotyczy najbardziej 

uprzemysłowionych terenów w Polsce tj. regionu śląsko-krakowskiego i dolnośląskiego. 

Pozostałe tereny opróbowano z mniejszą gęstością.  

Analiza informacji przedstawionych na mapach geochemicznych wskazuje, że teren 

poprzemysłowy w Gliwicach przy ulicy Bojkowskiej znajduje się w strefie występowania 

niskich i średnich zawartości metali w glebie (rysunki 4 – 7). Zawartości arsenu (< 5 mg/kg), 

cynku (108-135 mg/kg), kadmu (1,0 – 1,25 mg/kg) i ołowiu (44,5-59,8 mg/kg), 

przedstawione na poniższych rysunkach 4 – 7, są znacznie niższe od wartości dopuszczalnych 

w glebach terenów grupy I, wynoszących odpowiednio 25 mg/kg As, 500 mg/kg Zn, 2 mg/kg 

Cd i 200 mg/kg Pb (tabela 1). 

Dostępne dane geochemiczne przedstawione na mapach PIG pozwalają na wstępną 

ocenę czy przedmiotowy teren znajduje się w strefie, gdzie należy spodziewać się 

przekroczeń dopuszczalnej zawartości metali ciężkich w glebie. W przypadku terenu  

w Gliwicach jest mało prawdopodobne by rejon osadników wymagał skomplikowanych 

działań remediacyjnych związanych z obniżeniem zawartości metali ciężkich w glebach  

do poziomu odpowiadającego standardom dla gruntów grupy I.  
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Rysunek 4. Mapa rozkładu zawartości arsenu w glebie rejonu Gliwic 

 

 
Rysunek 5. Mapa rozkładu zawartości cynku w glebie rejonu Gliwic 
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Rysunek 6. Mapa rozkładu zawartości kadmu w glebie rejonu Gliwic 

 

 
Rysunek 7. Mapa rozkładu zawartości kadmu w glebie rejonu Gliwic 
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Trudniejsza jest ocena możliwości przekroczeń wartości dopuszczalnych metali dla 

danych grup gruntów wydzielonych w oparciu o sposób ich zagospodarowania, w przypadku 

gdy hipotetyczny teren poprzemysłowy znajduje się na obszarze występowania najwyższych 

zawartości metali ciężkich w glebie (obszar zaznaczony kolorem brązowym) – rysunki 8 i 9.  

 
Rysunek 8. Mapa dodatniej anomalii zawartości cynku w glebach GZW 

 

 

Przykładowo na obszarze występowania najwyższych koncentracji cynku w glebach  

w obrębie jego dodatniej anomalii (rysunek 8) prawdopodobnie przekroczone będą standardy 

dla gruntów grupy I tj. przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową i usługi (wartość 

dopuszczalna 300 mg/kg). Podobny rozkład do cynku maja również zawartości kadmu i 

ołowiu w glebie. 

Mapa nie jest jednak wystarczająco dokładna by wskazać, że w szczególnych 

lokalizacjach zawartości cynku na obszarach zamieszkanych mogą przekraczać 2000 mg/kg 

(wartość dopuszczalna dla gruntów grupy IV tj. przemysłowych i komunikacyjnych). 

Przykładowo sytuacja taka może wystąpić na obszarze zamieszkanym w Katowicach – 

Szopienicach, w sąsiedztwie dawnej huty metali nieżelaznych. 

Na terenie występowania najwyższych zawartości metali w glebie należy spodziewać 

się, że proces badań stanu środowiska, planowania remediacji, uzyskiwania odpowiednich 

decyzji administracyjnych oraz prac budowalnych będzie bardziej skomplikowany oraz 

kosztochłonny. 
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7. SZCZEGÓŁOWE ROZPOZNANIE ZANIECZYSZCZEŃ 

BADANIAMI  

 

Informacje pochodzące z dostępnych platform informacyjnych maga być wykorzystane 

do wstępnej hierarchizacji terenów przemysłowych pod względem złożoności procesu 

remediacji oraz kosztów z nim związanych. Jednak ostateczne decyzje powinny być 

podejmowane w oparciu o badania zanieczyszczenia gleby i ziemi przeprowadzone zgodnie  

z metodyką określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.  

w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, 

poz. 1395). 

Jeśli na etapie badań stwierdzone zostanie przekroczenie zawartości substancji 

stwarzającej ryzyko w odniesieniu do wartości dopuszczalnej bardzo ważne jest stwierdzenie 

czy przekroczenie to ma miejsce w naturalnej glebie/ziemi zalegającej in-situ, czy w 

odpadach (przemysłowych lub redeponowanych odpadowych masach ziemnych).  

Przepisy ustawy – Prawo ochrony środowiska w zakresie ochrony powierzchni ziemi, 

które definiują zanieczyszczenie przez odwołanie do pojęcia „substancji powodującej 

ryzyko”, nie mają zastosowania w stosunku do substancji o statusie odpadu.  

Twierdzenie takie ma swoje systemowe uzasadnienie w odrębności reżimów gospodarki 

odpadami i ochrony powierzchni ziemi, przyjętej przez unijnego prawodawcę w dyrektywie 

ramowej o odpadach. Przejawia się to przede wszystkim w wyłączeniu stosowania przepisów 

o odpadach do „gruntu w pierwotnym położeniu (w miejscu), w tym niewydobytej 

zanieczyszczonej gleby i budynków trwale związanych z gruntem”, jak też w zasadzie 

przyjętej w przepisach o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie,  

iż postępowanie o nałożenie obowiązku remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi 

„zawiesza się do czasu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 

lub magazynowania” (art.24a ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom 

w środowisku i ich naprawie (Dz. U. 2014 roku, poz. 210, tekst jednolity ze zmianami). 

Skutkiem tego zanieczyszczona gleba in situ nie ma cech odpadu, w związku z czym jej 

remediacja przebiega zgodnie z przepisami w zakresie ochrony powierzchni ziemi, jak też 

odpad znajdujący się na powierzchni ziemi sam w sobie nie stanowi zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi, a jego usunięcie podlega przepisom o odpadach. Przepisom o remediacji 

zanieczyszczonej powierzchni ziemi podlegać mogą dopiero skutki w powierzchni ziemi,  

do jakich doprowadziło zdeponowanie odpadów w środowisku. 
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8. ANALIZA RYZYKA ZDROWOTNEGO 

 

W przypadku stwierdzenia badaniami zwartości w glebie lub ziemi substancji 

stwarzających ryzyko, przekraczających zwartości dopuszczane dla gruntów danej grupy, 

konieczne jest przeprowadzenie oceny występowania zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu 

środowiska.  

Ze względu na brak polskiej metodyki ocena taka wykonywana jest przy zastosowaniu 

wytycznych i narzędzi stosowanych przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów 

Zjednoczonych (US EPA), a opracowanych w ramach programu Superfund. Program ten 

pozwolił na uchwalenie w 1980 prawa federalnego w zakresie postepowania z terenami 

zanieczyszczonymi Comprehensive Environmental Response, Compensation, and 

Liability Act of 1980 (CERCLA, Superfund).  

Wymienione narzędzia mogą być wykorzystane w zakresie: 

● wyboru scenariusza wykorzystania przedmiotowego terenu. Dostępnych jest pięć 

głównych scenariuszy: przemysłowy z pracą ludzi na zewnątrz budynków, 

przemysłowy z pracą ludzi wewnątrz budynków, rekreacyjny, rezydencjonalny  

i budowlany (prace ziemne).  

● parametrów ekspozycji dla osób narażonym na oddziaływanie zanieczyszczeń drogą 

pokarmową, dermalną i inhalacyjną. 

● danych toksykologicznych określonych zanieczyszczeń. 

● wyliczenia teoretycznej „bezpiecznej dla ludzi” koncentracji zanieczyszczeń w gruncie, 

na podstawie zestandaryzowanych równań łączących dane o ekspozycji z danymi  

o toksyczności. 
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9. PODSUMOWANIE 

 

Integracja danych pochodzących z ogólnodostępnych, środowiskowych platform 

informacyjnych może służyć do stworzenia listy terenów poprzemysłowych pogrupowanych 

względem stopnia skomplikowania procesu rozpoznania i ewentualnie dalszej remediacji. 

Obecnie podstawowymi danymi wykorzystanymi do porządkowania takiej listy mogą być 

mapy cyfrowe miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mapy rozkładu 

zawartości metali ciężkich w glebie oraz dane o wpływach górniczych (osiadania terenów  

i wstrząsy).  

Przykładowo analiza takiego zestawu danych będzie umożliwiała wytypowanie terenów 

poprzemysłowych znajdujących się na obszarze występowania wysokich zawartości metali 

ciężkich w glebie oraz jednocześnie objętych wpływami górniczymi. Tereny takie będą 

wymagały zastosowania specjalnych technik badawczych, a tym samym największych 

nakładów finansowych na rozpoznanie stanu środowiska i późniejszą remediację.  

Należy jednak zaznaczyć, że obecnie funkcjonalność warstwy z wpływami górniczymi 

jest ograniczona, ponieważ nie dodano informacji przestrzennych o miejscach płytkiej 

eksploatacji węgla kamiennego i rud metali. Informacje takie byłyby przydatne w podjęciu 

decyzji o zastosowaniu badań geofizycznych, jako jednej z koniecznych technik rozpoznania.  

Podjęcie decyzji o ewentualnej remediacji wymaga jednak badań zanieczyszczenia 

przeprowadzonych zgodnie z Rozporządzeniemu Ministra Środowiska z dnia 1 września  

2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 

2016, poz. 1395).  

W przypadku stwierdzenia zawartości substancji powodujących ryzyko 

przekraczających zawartości dopuszczalne w glebie lub ziemi, decyzja co do konieczności 

przeprowadzenia remediacji uzależniona jest od wyników analizy ryzyka zdrowotnego i 

środowiskowego.  



DRUGIE ŻYCIE ŚLĄSKA
REWITALIZACJA I REKULTYWACJA TERENÓW
POPRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH

POTENCJAŁEM ROZWOJOWYM 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Praca zbiorowa pod autorstwem
Haldex S.A.

 
 
   
    Z udziałem:
 

   Politechnika Śląska
 
   Główny Instytut Górnictwa
 

Katowice, maj 2017 r.
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Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017 – 2026 w ramach Przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu
Terytorialnego Województwa Śląskiego i przywracania terenów do użytku społeczno – gospodarczego

Historyczne wyniki kompleksowego przerobu odpadów wydobywczych
przez firmę Haldex S.A.

Przez 57 lat spółka Haldex przerobiła ok. 170 mln ton odpadów i odzyskała:
· węgiel - ponad 20 mln ton,
· kamień łamany dla przemysłu ceramicznego - 7,4 mln ton,
· kamień łamany dla przemysłu cementowego - 9,4 mln ton,
· kamień łamany do robót inżynieryjnych i drogowych - 10,4 mln ton,
· kamień łamany do podsadzki - 74,5 mln ton,
. kruszywo do celów hydro- technicznych  - 0,8 mln ton
. kruszywo do rekultywacji technicznej i biologicznej - 42,1 mln ton,
· kruszywo lekkie dla budownictwa - 5,4 mln ton.

 

Korzyści dla Woj. Śląskiego
 

zagospodarowanie 800÷1000 ha terenów głównych gmin i miast Śląska, które byłyby zajęte przez składowiska
odpadów;
odwęglenie odpadów likwidujące potencjalne zagrożenia zapożarowaniem;
wykorzystanie kruszywa do podsadzki hydraulicznej (80 mln ton) zmniejszające skalę szkód górniczych na
powierzchni miast i gmin Śląska.

 

Rewitalizacja infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, drogowo – inżynieryjnej i hydrotechnicznej.
Rekultywacja biologiczna gleb produktami Haldex S.A.

 
Współpraca i wymiana doświadczeń z firmami TERCHARPOR, EPF (Francja), LMBV (Niemcy),
RecyCoal (GB)
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Przerobowe zdolności produkcyjne odpadów wydobywczych 
w woj. Śląskim w 2016 r.
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W roku 2012, biorąc pod uwagę przygotowanie nowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego Haldex S.A. przygotował prezentację dla

Urzędu Marszałkowskiego
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Skutki działalności przemysłowej na obszarze śląska
Tereny zdegradowane i zdewastowane

Wykres:  Powierzchnia gruntów zdegradowanych 
i zdewastowanych w woj. śląskim w latach 2010 – 2013 [ha]

Tereny zanieczyszczone 
metalami np.: Cd, Pb i Zn
 

 
 
Połowa powierzchni Woj.  Śląskiego wskazuje że
koncentracja kadmu, ołowiu i cynku przekroczyła
maksymalne wartości dopuszczalne 
(dokonano 76 prób).

Rocznie powstaje 25 mln t i 1,5 mln
t odpadów pogórniczych z wydobycia
węgla na Śląsku

Odpady powydobywcze

600 mln ton nagromadzonych 
odpadów powydobywczych

150 hałd odpadów

Pustki po płytkiej eksploatacji górniczej 
na obszarze GZW
 
CHARAKTERYSTYKA:
- Powierzchnia obszarów płytkiej eksploatacji: 250 km2;
- Zagrożenia powstawaniem 
tzw. deformacji nieciągłych 
typu powierzchniowego, 
takich jak: leje czy zapadliska.

Sosnowiec (2013)

„Palący” problem do rozwiązania, narażenie życia i zdrowia mieszkańców, zniszczenie infrastruktury podziemnej i naziemnej,
ubytek i dalsza degradacja terenów do zasiedlenia i zagospodarowania, utrata spójności terytorialnej województwa śląskiego.

Tereny poprzemysłowe nie rekultywowane i nie remediowane powiększają swoje powierzchnie i pozostają nieużytkami
 

Składowiska odpadów wydobywczych nie są odwęglane (Centralne Składowisko Odpadów Górniczych w Knurowie), co jest
powodem samozapłonu hałd (np. Rydułtowy, Rymer, Ruda Śląska) i źródłem emisji CO2, SO2, NO X oraz pyłów PM 10 i PM
2,5
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Potencjał historyczny i aktualny rewitalizacji i zagospodarowania
odpadów wydobywczych w woj. śląskim – nauka i przemysł

Identyfikacja i inwentaryzacja tzw. „obszarów problemowych” / poprzemysłowych i pogórniczych w woj.
śląskim

 
Regionalna baza danych o terenach zdegradowanych i poprzemysłowych (RSIP OPI-TPP)
Górnośląski system informacji o zagrożeniach powierzchni na terenach zlikwidowanych kopalń. (Wstępna baza GIG 

i WUG zinwentaryzowała 685 płytek poeksploatacyjnych)
Praca badawcza Śląskiego Uniwersytetu Medycznego/pomiar zanieczyszczenia metalami ciężkimi (Cd, Pb, Zn)

terenów: rolniczych i działkowych, centrów miast i terenów zielonych (dokonano poboru 76 prób)

Kompetencje jednostek badawczo-naukowych w dziedzinie: rekultywacji, remediacji, rewitalizacji, unieszkodliwiania  
i zagospodarowania odpadów wydobywczych

 
Skomercjalizowane technologie, wytworzenia, produkcji i separacji surowców z odpadów wydobywczych
Badania i ocena stopnia skażenia terenów zanieczyszczonych i zdewastowanych
Monitoring i ocena oddziaływania środowiska terenów zdegradowanych składowisk odpadów wydobywczych

 
51 laboratoriów badań chemicznych i 116 badań fizycznych w woj. śląskim akredytowanych i certyfikujących
rekultywację i rewitalizację.

 
Innowacje w gospodarce odpadami w UE i w kraju

 
➢ Standardy i dobre praktyki BREF
➢ Gospodarka o obiegu zamkniętym – Komunikat KE (02.12.2015 r.), gdzie wartość odpadów materiałów i zasobów jest

utrzymywana tak długo jak to jest możliwe w gospodarce krajów UE
 

Efekt synergii współpracy gospodarki z nauką - innowacje
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• Gleby i tereny są zasobami nieodnawialnymi; celem UE jest ochrona i zrównoważone użytkowanie terenów
• „Zanieczyszczający płaci” / Dyrektywa 2004/35/WE; „Zmniejszenie i zapobieganie negatywnego

oddziaływania skutków przemysłu wydobywczego” / Dyrektywa 2006/21/WE; „Zamknięcie obiegu
gospodarki odpadami” / Komunikat Komisji Europejskiej;

• Przywrócenie funkcji administracyjnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych obszarów
zdegradowanych/ Polityka Przestrzennego zagospodarowania kraju 2030; Przyjęta przez Rząd RP w 2012r,
„Ukierunkowanie na wsparcie obszarów problemowych”

• „Zasada terytorializacji”- oznacza koncentrację geograficzną wsparcia do lokalnych uwarunkowań i potrzeb /
Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 / Ministerstwo Rozwoju z 2014 r.;

• Uznanie Przedsięwzięcia Priorytetowego „w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów” w ramach
Kontraktu Terytorialnego Woj. Śląskiego / WRDS woj. Śląskiego. Uchwała Sejmiku na temat przyjęcia
programu ochrony środowiska nr 5/11/8 w zakresie zagospodarowania odpadów i terenów zdegradowanych
jest wewnętrznie sprzeczna, gdyż z jednej strony wskazuje na duże potrzeby w tym względzie, a jednocześnie
Sejmik stwierdza, że zgodnie z Ustawą odpowiedzialność za ten problem leży w zakresie gmin, wobec czego
nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie.

• „Operatorski Model Zarządzania procesami rekultywacji i rewitalizacji” – kompleksowość, systemowość,
intensywność, instytucjonalność podejścia do obszarów  problemowych”; unikalne pionierskie rozwiązywanie
problemów / Haldex S.A.;

• Ochrona życia i zdrowia obywateli / mieszkańców woj. śląskiego w symbiozie z Operatorem Rewitalizacji –
Haldex S.A. dla rozwiązania obszarów problemowych;

Dedykacja dla władz publicznych / krajowych i regionalnych oraz wszystkich interesariuszy 
i mieszkańców  – Zaproszenie do współpracy

Najważniejsze cele społeczno-gospodarcze związane z rewitalizacją
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Bariery rekultywacji i rewitalizacji – regulacje i akty prawne w kraju

Regulacje i akty prawne w kraju
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – „Ochrona środowiska jest obowiązkiem władzy publicznej”

 
Prawo Ochrony Środowiska – „monitoring stanu środowiska na poziomie gminy, powiatu, województwa”-

„zagospodarowanie wg planu przestrzennego zagospodarowanie i studiów uwarunkowań” – „odpowiedzialność
zanieczyszczający płaci za szkody wyrządzane środowisku i mieszkańcom”

 
Prawo geologiczne i górnicze – „składowanie odpadów wydobywczych; selekcja pod ziemia, segregacja na

powierzchni” – „odpowiedzialność zakładu górniczego za rekultywacje zakładu górniczego”
 

Ustawa o odpadach i odpadach wydobywczych – zasady postepowania z odpadami wydobywczymi: „zapobieganie
powstawaniu, odzysk, unieszkodliwianie” – Zainteresowana Społeczność jest chroniona przed skutkami
działalności wytwórcy i posiadacza odpadów”. Brak w Ustawie doprecyzowania co do uzyskiwania stopnia recyklingu 
i brak odpowiednich wytycznych w przeciwieństwie do Ustawy z dnia 13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, która w Art. 3b obliguje do uzyskania poziomu 50% recyklingu do końca roku 2020. Ustawa o odpadach
wprowadza pojęcie produktu ubocznego, który nie jest odpadem, lecz w praktyce nikt z takiej możliwości nie korzysta.

 
Ustawa o rewitalizacji – „dobrowolna a nie obowiązkowa” – „dotyczy tylko obszaru, a nie obejmuje terenów

poprzemysłowych” –„brak Operatora Rewitalizacji/Instytucji Interesu Publicznego”
 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – „obejmuje gminę, miasto, powiat, województwo” –
„obowiązek JST do posiadania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp)” – „miejscowy plan
rewitalizacji , akt prawa miejscowego (wymagany art. 37f i 37i)”

 
Ustawa o ochronie podmiotów rolnych  i leśnych – „teren zdegradowany / znaczące obniżenie wartości użytkowej

terenu”, „teren zdewastowany / całkowita utrata wartości użytkowej”
 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka  2020 – Krajowe Inteligentne Specjalizacje – KIS11- minimalizacja
wytwarzania odpadów oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (odzysk, recykling)”



10

Strategia zagospodarowania odpadów wydobywczych na lata 2017 – 2026 w ramach Przedsięwzięcia priorytetowego Kontraktu
Terytorialnego Województwa Śląskiego i przywracania terenów do użytku społeczno – gospodarczego

Bariery rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych w kraju
 

Brak pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego  - „Polska: 29,24% mpzp”,
„województwo śląskie: 65,82% mpzp”,

 
Nieprzestrzeganie zasady „zanieczyszczający płaci” – „brak egzekucji i niekaralność powoduje, że zasada nie

działa w praktyce”,
 

Niewykorzystywanie w pierwszej kolejności terenów zrekultywowanych, oczyszczonych a nie nowych terenów
niezagospodarowanych – „brak mechanizmu kompensacji” (Niemcy, Francja)

 
Omijanie obowiązku w pierwszej kolejności do podawania odzyskowi odpadów wydobywczych przez wytwórcę 

i posiadacza odpadów na podstawie ustawowej uznaniowości,
 

Brak ustawowego obowiązku poświadczenia  rezultatów rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych –
„certyfikacja przez jednostki akredytowane”,

 
Brak systemu standardowych procedur rekultywacji i rewitalizacji – „metody badań i pomiarów, algorytm

postepowania i mierniki, dokumentowanie inżyniersko – geologiczne i chemiczne”,
 

Brak Operatora Rewitalizacji / Spółki Celowej o zasięgu krajowym i / lub regionalnym, która wdroży operatorski
model zarządzania procesami rekultywacji rewitalizacji terenów zdegradowanych, poprzemysłowych i pogórniczych.

 
 
 

Istnieje prawo oraz regulacje,

ale nie są przestrzegane, egzekwowane i wykonywane w praktyce
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