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Wprowadzenie 
 

Przedmiot analizy 

Przedmiotem niniejszej analizy jest ocena spełnienia przez odstępstwa zawarte w Planach 
Gospodarowania Wodami dla dorzecza Wisły i dla dorzecza Odry dla inwestycji węglowych warunków 
formalnych wynikających z art. 4 ust. 7 Dyrektywy 2000/60 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
październik 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej.  

Za spełnienie wymogów formalnych uznano:  

a. zawarcie w uzasadnieniu analizy czy zostały podjęte wszystkie praktyczne kroki, aby ograniczyć 
niekorzystny wpływ na stan części wód. Brak takiej analizy lub bardzo pobieżna analiza 
będzie, wskazywać na niespełnienie wymogu formalnego.   

b. zawarcie w planie wyjaśnienia w zakresie przyczyn modyfikacji lub zmian. Brak wyjaśnienia 
przyczyn modyfikacji lub zmian uznawane jest za brak spełnienia wymogu formalnego.  

c. zawarcie w uzasadnieniu rozważań czy przyczyny modyfikacji lub zmian stanowią nadrzędny 
interes społeczny i/lub korzyści dla środowiska płynące z osiągnięcia celów, z ust. 1 są przeważone 
przez wpływ korzyści wynikających z nowych modyfikacji czy zmian na ludzkie zdrowie, utrzymanie 
ludzkiego bezpieczeństwa lub zrównoważony rozwój. Brak jakichkolwiek rozważań w tym zakresie 
lub też rozważania w sposób oczywisty powierzchowne uważane będą za niespełnienie wymogu 
formalnego.   

d. zawarcie w uzasadnieniu rozważań czy korzystne cele, którym służą modyfikacje lub zmiany 
części wód, nie mogą z przyczyn możliwości technicznych lub nieproporcjonalnych kosztów być 
osiągnięte innymi środkami, stanowiącymi znacznie korzystniejsza opcję środowiskową. Brak 
jakichkolwiek rozważań w tym zakresie lub też rozważania w sposób oczywisty powierzchowne 
uważane będą za niespełnienie wymogu formalnego.   

Wykorzystane akty prawne/dokumenty 
 

1. Dyrektywa 2000/60 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 październik 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnego działania w dziedzinie polityki wodnej (dalej: RDW); 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie planu 
gospodarowania wodami dla dorzecza Odry (dalej: PGW); 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 roku w sprawie planu 
gospodarowania wodami dla dorzecza Wisły (dalej: PGW); 
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4. Węgiel Kamienny w Polsce – zapasy i wydobycie krajowe (mln ton), Źródło: Fundacja Instrat 
za: Agencja Rynku Energii &ARP Katowice; 

5. Odejście Polski od węgla 2035 – wyniki; 
6. Odejście Polski od węgla 2035 – założenia.  

Odstępstwa przyznane w Planie Gospodarowania Wodami dla dorzecza 
Wisły  
 

1. Eksploatacja podziemna węgla kamiennego ze złoża „Ostrów”.  

	

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W uzasadnieniu odstępstwa wskazano szereg działań oddziaływujących pozytywnie na szeroko 

rozumiane środowisko, nie tylko na stan wód. Przykładowe działania: 

• oczyszczanie ścieków bytowych i wód deszczowych przed zrzutem do odbiornika, 

• rezygnacja z eksploatacji części pokładów,  

• wykonywanie robót awaryjnych. 

 

Cel inwestycji: 

Z treści planu wynika, że podstawowym celem podjęcia inwestycji jest zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju. Wskazano również, że inwestycja ta doprowadzi 

do zwiększenia udziału LW „Bogdanka” w krajowym rynku węgla kamiennego, jak również będzie miała 

pozytywny wpływ na rynek pracy w skali lokalnej. Między innymi te okoliczności, w ocenie Autora PGW, 

wskazują, że pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa przeważają nad korzyściami utraconymi 

w następstwie eksploatacji węgla kamiennego. W uzasadnieniu brak jest wyjaśnienia jakie są 
korzyści płynące dla środowiska z osiągnięcia celów, a tym samym brak jest rzetelnego 
porównania korzyści dla środowiska płynących z osiągnięcia celów środowiskowych z 
korzyściami wynikającymi z nowych zmian lub modyfikacji.  

W uzasadnieniu nie pojawia się żadne odniesienie do nadrzędnego interesu społecznego, 
który stanowić mogłoby wspomniane bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe kraju.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie braku rozwiązań alternatywnych z uwagi na możliwości techniczne lub 
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nieproporcjonalne koszty, uzasadnienie zawarte w planie odnosi się głównie do kwestii kosztów, zaś 

brak możliwości technicznych jest praktycznie pomijany. W kwestii kosztów wskazuje się, że: położenie 

geograficzne i warunki klimatyczne sprawiają, że w woj. lubelskim jedynie biomasa stanowi realne źródło 

energii odnawialnej, a wydajność tego źródła jest niewspółmierna z wydajnością węgla, tym samym obecnie 

jedynie węgiel zabezpiecza społeczne zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Należy podkreślić, 

że odnawialne źródła energii nie są w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju. Udział OZE (woda, 

wiatr, słońce) w produkcji energii wynosi obecnie ok. 5%. Analiza kosztów jednostkowych wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej pochodzącej z różnych źródeł jednoznacznie wskazuje, że jednostkowy koszt produkcji 

energii elektrycznej z węgla kamiennego jest najniższy (ok. 282 zł/MW) spośród obecnie możliwych do 

zastosowania źródeł. Bardzo wysokie koszty produkcji energii z odnawialnych źródeł energii spowodowane 

są w dużej mierze uwarunkowaniami geograficznymi Polski, a więc stosunkowo małym nasłonecznieniem i 

brakiem silnych wiatrów, co powoduje krótki czas pracy elektrowni i niewykorzystanie ich pełnej mocy (koszt 

produkcji energii eklektycznej: lądowe farmy wiatrowe – ok. 466 zł/MWh, małe elektrownie wodne – ok.484 

zł/MW, elektrowniach biomasowych – ok.487 zł/ MW, fotowoltaika- ok. 1091 zł/ MW).  Porównując inne 

przedsięwzięcia związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej, rozbudowa kopalni węgla kamiennego 

jest inwestycją najkorzystniejszą z punktu widzenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz efektów 

społecznych uzyskiwanych poprzez niską cenę energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. 

Komentarz: porównanie zawarte w PGW dotyczy wyłącznie porównania kosztów energii. Takie 

porównanie nie jest właściwym sposobem porównania nieproporcjonalności kosztów. Prawidłowe 

porównanie powinno uwzględniać: okres za jaki uwzględnia się koszty identyczny dla każdego 

porównywanego wariantu, pełne koszty inwestycji w danym okresie czasu. Dodatkowo konieczne jest 

dokonanie analizy czy wyższe koszty opcji korzystniejszej środowiskowo faktycznie są 

nieproporcjonalnie wyższe. Jest rzeczą oczywistą, że opcja korzystniejsza środowiskowo będzie często 

opcją droższą, jednakże nie znaczy to, że każdą taką inwestycję uznać należy automatycznie za 

nieproporcjonalnie droższą i przyznać odstępstwo. Dyrektywa wymaga, aby opcja korzystniejsza 

środowiskowo była nieproporcjonalnie droższa. W tym wypadku, w ocenie Autora, taka sytuacja nie 

ma miejsca. Niezależnie od powyższego Autor podkreśla, że brak jest jakichkolwiek rozważań w kwestii 

nieproporcjonalności kosztów.  

Ponadto uzasadnienie tego odstępstwa zakłada, że cały węgiel wydobywany w kopalni zostanie 

sprzedany na potrzeby polskich elektrowni węglowych. Autor wskazuje, iż nie ma żadnych przesłanek, 

aby tak uważać. Znaczna część węgla spalanego w polskich elektrowniach węglowych pochodzi z Rosji, 

albowiem węgiel ten ma znacznie lepszą jakość i pozwala spełnić unijne normy wynikające z Konkluzji 

BAT. Tym samym znaczna część węgla wydobywanego przez polskie kopalnie zalega na hałdach przy 

elektrowniach i przy kopalniach. Aktualnie szacuje się, że ilość węgla zalegającego na hałdach to ok. 14 
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mln ton1,2. W związku z tym za zupełnie niezrozumiałe uznać należy zakładanie, że cały węgiel wydobyty 

w określonej kopalni zostanie zużyty na potrzeby produkowania energii elektrycznej w polskich 

elektrowniach węglowych. Tym samym w ocenie Autora warunek formalny w tym zakresie do 

przyznania odstępstwa nie został spełniony.  

Dodatkowo nie przeprowadzono jakiejkolwiek analizy w zakresie braku możliwości 

technicznych zastosowania rozwiązań alternatywnych. W PGW zawarto jednozdaniową informację 

jakoby na terenie realizacji inwestycji (woj. lubelskie) jedynym możliwym odnawialnym źródłem energii 

była biomasa. Brak jest jakiejkolwiek szerszej analizy w tym zakresie. Autor podkreśla, że twierdzenia 

o potencjale OZE na terenie województwa lubelskiego, zawarte w PGW są pobieżne. Na terenie 

województwa lubelskiego są korzystne warunki do rozwoju instalacji fotowoltaicznych i bardzo 

korzystne warunki do rozwoju instalacji wykorzystujących biomasę rolniczą3. Analiza w tym zakresie 

powinna być bardziej konkretna i powinna odnosić się do szerszych analiz, badań w tym zakresie. Brak 

takich odwołań uniemożliwia weryfikację twierdzeń zawartych w PGW.  W związku z tym warunek 

formalny dotyczący braku możliwości technicznych uznać należy za niespełniony, a przede wszystkim 

stwierdzić należy, iż brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia w tym zakresie.  

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  

2. Inwestycja polegająca na eksploatacji węgla kamiennego w Lubelskim 
Zagłębiu Węglowym, w obrębie udokumentowanych złóż węgla K-9, K-6-
7-, K-8 i K-4-5 

 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W uzasadnieniu odstępstwa wskazano szereg działań oddziaływujących pozytywnie na szeroko 

rozumiane środowisko, nie tylko na stan wód. Działania te opisane zostały w sposób bardzo ogólny i 

polegają m.in. na: 

 
1 https://wysokienapiecie.pl/24122-na-zwalach-zalega-juz-135-mln-ton-wegla 

2 Węgiel Kamienny w Polsce – zapasy i wydobycie krajowe (mln ton), Źródło: Fundacja Instrat za: Agencja Rynku Energii 

&ARP Katowice  

3 https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/zarzadzanie-energia/odnawialne-zrodla-energii/ 

http://opolelubelskie.pl/strona-projektowa/odnawialne-%C5%BAr%C3%B3d%C5%82a-energii 
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• oszczędnym gospodarowaniu terenem,  

• zachowaniu odpowiedniego udziału powierzchni biologicznie czynnej na terenie 

zainwestowanym 

• prowadzenie właściwej gospodarki wodno – ściekowej,  

• stosowanie rozwiązań istotnie ograniczających ewentualny hałas oraz zapylenie na terenie 

zakładu górniczego. 

Cel inwestycji: 

W treści planu wskazano, że przedsięwzięcie to służyć będzie zwiększeniu bezpieczeństwa 

energetycznego i surowcowego kraju, co stanowi nadrzędny interes społeczny. Ponadto, w ocenie 

Autora PGW, skala przedsięwzięcia i jego znaczenie społeczno – gospodarcze dla rozwoju Polski 

Wschodniej są znaczne. Dodatkowo w uzasadnieniu wskazuje się, że inwestycja ta generować będzie 

wiele miejsc pracy, jak również stanowić będzie nowe źródło dochodów publicznych.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie alternatywnych rozwiązań, PGW odnosi się do dwóch kwestii: alternatywnego 

źródła energii, jak i alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków z inwestycji. W zakresie 

alternatywnego źródła energii wskazano, że: energia pozyskiwana z węgla kamiennego charakteryzuje się 

dużą wydajnością i stabilnością w przeciwieństwie do energetyki wiatrowej, słonecznej, czy energetyki opartej 

na przetwarzaniu biomasy. Na Lubelszczyźnie nie ma warunków do znaczącego rozwoju hydroenergetyki, 

jak również energetyki geotermalnej. Obowiązujące programy rządowe nie przewidują lokalizacji elektrowni 

jądrowej w województwie lubelskim. Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2050 roku” (sierpień 2014) 

przewiduje dominujący udział węgla kamiennego w bilansie energii pierwotnej. 

Autor wskazuje, iż zaprezentowane powyżej uzasadnienie nie zawiera wykazania, że cel 
jakiemu służy ta inwestycja, tj. bezpieczeństwo energetycznie nie może zostać osiągnięty za 
pomocą innych działań z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie koszty lub brak możliwości 
technicznej. W związku z tym warunek formalny do przyznania odstępstwa należy uznać za 
niespełniony.  

W zakresie alternatywnego sposobu odprowadzania ścieków z inwestycji stwierdzono w treści 

planu, że: Racjonalnym rozwiązaniem jest odprowadzenie wód kopalnianych do odbiornika wód płynących, 

które zapewni rozcieńczenie rozpuszczonych chlorków do wartości zgodnych z obowiązującymi 

standardami. Docelowym odbiornikiem będzie rzeka Wieprz. Rzeka Bug wprawdzie prowadzi więcej wody, 

ale jest rzeką transgraniczną oraz znacznie oddaloną od obszaru koncesyjnego PD Co. Odprowadzanie wód 

do Bugu wiązałoby się z nadmiernymi kosztami oraz utrudnieniami formalnymi (dolina Bugu na znacznym 

odcinku w granicach województwa lubelskiego znajduje się w obrębie obszarów Natura 2000).  
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Autor wyjaśnia, iż przedmiotem porównania powinny być inne rozwiązania alternatywne, 

służące zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Państwa. Modyfikacja/zmiana w wodach służy 

eksploatacji węgla, który ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. Zatem należało porównać te 

działania z innymi działaniami zmierzającymi do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.  

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione z uwagi na brak spełnienia warunku, o którym mowa w 
art. 4.7 lit. d Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

3. Wydobywanie kopaliny ze złoża „Janina” oraz rozszerzenie eksploatacji w 
nowo udostępnionym złożu „Wisła I Wisła II-1” 

 

Autor w zakresie tego odstępstwa skupi się wyłącznie na części dotyczącej złoża „Janina”, gdyż 

w pozostałym zakresie odstępstwo wydaje się dotyczyć inwestycji istniejącej, a nie nowej.  

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

W uzasadnieniu wskazano wyłącznie działania zmierzające do ograniczenia negatywnego 

oddziaływania inwestycji na stan wód.  

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia odstępstwa wskazano, że: decyzja o eksploatacji w omawianym rejonie jest 

uwarunkowana przez czynniki geologiczno-górnicze, techniczno-ekonomiczne, stan zurbanizowania terenu 

oraz czynniki społeczne. Należy zwrócić uwagę, iż nie podjęcie eksploatacji udokumentowanego złoża, przy 

którym istnieje już infrastruktura umożliwiająca jego wydobycie, byłoby sprzeczne z zasadą racjonalnego 

gospodarowania zasobami kopalin.  

Ponadto wskazano na szereg pozytywnych okoliczności wiążących się z eksploatacją węgla, 

takich jak: 

• pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetycznej kraju,  

• stabilność zakładu, 

• wpływy podatkowe dla gmin,  

• zatrudnienie w regionie, 

• pozytywny wpływ na lokalne szkolnictwo zawodowe. 

W PGW brak wyraźnego powołania się na nadrzędny interes społeczny. Brak jest również 

porównania korzyści środowiskowych związanych ze spełnieniem celów środowiskowych z 



Analiza spełnienia warunków formalnych odstępstw przyznanych dla nowych kopalni węgla brunatnego 
i kamiennego 

 

 

9/23 

 

korzyściami związanymi ze zmianami/modyfikacjami w wodach. Co więcej, Autor wskazuje, iż korzyści 

środowiskowe związane ze spełnieniem celów środowiskowych nie zostały w żaden sposób określone 

czy wskazane. W ocenie Autora są znaczne wątpliwości czy warunek formalny w tym zakresie 
został spełniony.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie rozwiązań alternatywnych odniesiono się zarówno do rozwiązań alternatywnych 

dotyczących zrzutu ścieków, jak i dotyczących innych źródeł energii.  

Alternatywny rzut ścieków: w treści planu wskazano, że: zarówno ze względów technicznych jak i 

nieproporcjonalnie wysokich kosztów nie przewiduje się wdrażania metod do odsalania wód kopalnianych.
  

Natomiast w kwestii innych źródeł energii podniesiono, że: Alternatywą dla energii pozyskiwanej 

z węgla kamiennego są źródła energii odnawialnej. Wydajność tych źródła jest jednak niewspółmiernie 

mniejsza w porównaniu z wydajnością węgla. Węgiel jest źródłem paliwa, które zabezpiecza społeczne 

zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną. Odnawialne źródła energii nie są w stanie zaspokoić 

potrzeb energetycznych kraju. Analiza kosztów jednostkowych wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej 

pochodzącej z różnych źródeł jednoznacznie wskazuje, że jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej z 

węgla jest najniższy spośród obecnie możliwych do zastosowania źródeł. Najtańszą pozostaje 

konwencjonalna energetyka węglowa (257 PLN/MW) i gazowa (289 PLN/MW), a obok nich energetyka 

jądrowa (288 PLN/MW). Dla węgla i gazu dokonano oszacowania dla ceny 35 PLN za tonę CO2. Wysoki jest 

koszt produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych (713 PLN/MWh), a jeszcze wyższy 

fotowoltaiki (1091 PLN/MWh), głównie z uwagi na niski średni czas wykorzystania - zaledwie 900 godzin w 

roku. Koszty wytwarzania energii w małych elektrowniach wodnych (484 PLN/MWh) i elektrowniach 

biomasowych (487 PLN/MWh) okazują się być większe niż w lądowych farmach wiatrowych (466 PLN/MWh).

 Porównując inne przedsięwzięcia związane z produkcją energii elektrycznej i cieplnej, rozbudowa istniejącej 

już infrastruktury kopalni węgla kamiennego jest inwestycją najkorzystniejszą z punktu widzenia 

konkurencyjności polskiej gospodarki oraz efektów społecznych uzyskiwanych poprzez niską cenę energii 

elektrycznej dla gospodarstw domowych. Ponadto inwestycje związane z wdrażaniem alternatywnych źródeł 

energii powodują często konieczność zalania dużych obszarów i przesiedleń ludzi, powodują zmiany 

krajobrazu, zmiany mikroklimatu, zmiany stosunków wodnych, zmiany położenia zwierciadła wód 

podziemnych wokół zbiorników, zmiany warunków życia zwierząt, hałas, niebezpieczeństwo dla ptactwa, 

zakłócenie odbioru fal radiowych, grożą zalaniem obszarów położonych poniżej zbiorników w sytuacji 

uszkodzenia tamy, przy jednocześnie wysokich kosztach budowy i eksploatacji instalacji. 

Komentarz Autora: 
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Brak możliwości technicznych zapewnienia energii elektrycznej w inny sposób: uzasadnienie 

PGW wskazuje, że: Odnawialne źródła energii nie są w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju. W 

dalszej części zawarta jest ogólnikowa argumentacja wyliczająca wszelkie możliwe negatywy związane 

z każdym możliwym odnawialnym źródłem energii. Autor wskazuje, iż twierdzenia zawarte w PGW w 

tym zakresie są pobieżne, ogólnikowe i niemające uzasadnienia w analizach eksperckich. Szereg analiz 

eksperckich wskazuje, iż możliwe jest zaspokojenie w bardzo znacznym stopniu potrzeb 

energetycznych kraju przez odnawialne źródła energii wspierane przez bardziej dyspozycyjne źródła 

energii, aczkolwiek przyjaźniejsze dla środowiska niż węgiel, takiej jak gaz. Przykładem takiej analizy 

eksperckiej może być analiza Enervis przygotowana na zlecenie European Climate Foundation pt. 

Odejście Polski od węgla 2035 – wyniki. Jak wynika z tej analizy: odejście od węgla w energetyce do 2035 

roku jest nie tylko technicznie możliwym, ale też bezpiecznym i efektywnym ekonomicznie rozwiązanie w 

porównaniu do przyjętego projektu strategii energetycznej Polski.  (…) Odejście od węgla przyczyni się do 

oszczędności rzędu 37 mld EUR w porównaniu z rozwojem energetyki opisanym w oficjalnej strategii 

rządowej. Oznacza to średnie oszczędności na poziomie 1,8 mld EUR rocznie przez następnych 20 lat. 

Analiza ta zakłada już od 2020 roku systematyczny spadek mocy jednostek węglowych oraz spadek 

zapotrzebowania na węgiel. Inwestycje, które uzyskały odstępstwo w PGW są inwestycjami, których 

okres funkcjonowania wynosi minimum kilkanaście lub kilkadziesiąt lat. Przedstawiona analiza 

pokazuje, iż nie są one niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. W związku 

z tym za nieprawdziwe uznać należy twierdzenia zawarte w PGW tym zakresie. Dodatkowo analiza 

przedstawiona we wskazanym uzasadnieniu odstępstwa jest bardzo powierzchowna, pobieżna i nie 

można uznać, aby w sposób rzetelny wykazała, że nie ma technicznej możliwości zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego kraju w sposób, który będzie bardziej przyjazny środowisku (np. 

poprzez połączenie odnawialnych źródeł energii i niewielkiego udziału źródeł gazowych). 

W ocenie Autora warunek formalny w tym zakresie nie został spełniony.  

Nieproporcjonalnie wysokie koszty rozwiązań alternatywnych: porównanie zawarte w PGW 

dotyczy wyłącznie porównania kosztów energii. Takie porównanie nie jest właściwym sposobem 

porównania nieproporcjonalności kosztów. Prawidłowe porównanie powinno uwzględniać: okres za 

jaki uwzględnia się koszty identyczny dla każdego porównywanego wariantu, pełne koszty inwestycji 

w danym okresie czasu. Dodatkowo konieczne jest dokonanie analizy czy wyższe koszty opcji 

korzystniejszej środowiskowo faktycznie są nieproporcjonalnie wyższe. Jest rzeczą oczywistą, że opcja 

korzystniejsza środowiskowo będzie opcją droższą, jednakże nie znaczy to, że każdą taką inwestycję 

uznać należy automatycznie za nieproporcjonalnie droższą i przyznać odstępstwo. Dyrektywa wymaga, 

aby opcja korzystniejsza środowiskowo była nieproporcjonalnie droższa. W tym wypadku, w ocenie 

Autora, taka sytuacja nie ma miejsca. Niezależnie od powyższego Autor podkreśla, że brak jest 

jakichkolwiek rozważań w kwestii nieproporcjonalności kosztów.  
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Ponadto uzasadnienie tego odstępstwa zakłada, że cały węgiel wydobywany w Kopalni zostanie 

sprzedany na potrzeby polskich elektrowni węglowych. Autor wskazuje, iż nie ma żadnych przesłanek, 

aby tak uważać. Uzasadnienie w tym zakresie przedstawione zostało szerzej w pkt. 1.   

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  

4. Eksploatacja podziemna węgla kamiennego ze złoża Studzienice 1 

Cel inwestycji: 

W uzasadnieniu dla tego odstępstwa wskazuje się, że celem inwestycji jest zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego kraju. Treść uzasadnienia wskazuje, iż w ocenie 

Organu okoliczność ta stanowi nadrzędny interes społeczny.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W zakresie rozwiązań alternatywnych wskazano, że: budowa kopalni węgla jawi się jako gwarant 

bezpieczeństwa energetycznego oraz bezpieczeństwa dostaw energii UE i Polski. Dodatkowo w treści 

uzasadnienia dla tego odstępstwa przedstawiono szereg argumentów dotyczących znacznych różnic 

ekonomicznych pomiędzy produkcją energii z węgla, a produkcją energii z OZE, opartych na 

dokumencie pt. "Wpływ energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce", przygotowanym przez 

firmę Ernst & Young we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej oraz European 

Wind Energy Association. Wskazano m.in., że koszt produkcji energii elektrycznej wiatrowej (wiatraki 

lądowe) stanowi ponad 165% kosztów produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego. Dodatkowo 

wskazano, że przy założonym wydobyciu węgla konieczne byłoby wybudowanie 2000 elektrowni 

wiatrowych lub farmy fotowoltaicznej o powierzchnio 7000 km2, co w ocenie Autora PGW, jest 

niemożliwe do zrealizowania.  

Komentarz Autora: 

Brak możliwości technicznych zapewnienia energii elektrycznej w inny sposób: Autor wskazuje, 

iż w jego ocenie brak jest rzetelnej analizy wskazującej na brak możliwości technicznych zapewnienia 

energii elektrycznej z uwzględnieniem rozwiązań alternatywnych (OZE, gaz). Przedstawione w PGW 

twierdzenia są bardzo ogólne, brak jest szerokiej analizy w kontekście różnych rozwiązań 

alternatywnych, opierających się na miksie odnawialnych źródeł energii i gazu. Takie rozwiązanie z całą 

pewnością mogłoby zapewnić niezbędną energię elektryczną. Wskazują na to liczne analizy eksperckie, 

powołane już w niniejszym opracowaniu.  

Nieproporcjonalnie wysokie koszty: porównanie zawarte w PGW nie jest właściwym sposobem 
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porównania nieproporcjonalności kosztów. Prawidłowe porównanie powinno uwzględniać: okres za 

jaki uwzględnia się koszty identyczny dla każdego porównywanego wariantu, pełne koszty inwestycji 

w danym okresie czasu. Dodatkowo konieczne jest dokonanie analizy czy wyższe koszty opcji 

korzystniejszej środowiskowo faktycznie są nieproporcjonalnie wyższe. Jest rzeczą oczywistą, że opcja 

korzystniejsza środowiskowo będzie opcją droższą, jednakże nie znaczy to, że każda taką inwestycję 

uznać należy automatycznie za nieproporcjonalnie droższa i przyznać odstępstwo. Dyrektywa wymaga, 

aby opcja korzystniejsza środowiskowo była nieproporcjonalnie droższa. W tym wypadku, w ocenie 

Autora, taka sytuacja nie ma miejsca. Jak wskazuje się w treści uzasadnienia koszty produkcji energii 

elektrycznej z wiatraków na lądzie są o 65% wyższe niż energii z węgla kamiennego (brak jest 

porównania produkcji energii z węgla kamiennego z kosztami produkcji np. z gazu). Niemniej jednak, 

w ocenie Autora, fakt, że koszty inwestycji wiatrowych są o 65% wyższe niż inwestycji węglowych nie 

świadczy o nieproporcjonalnej wysokości kosztów. Niezależnie od tego Autor wskazuje, iż brak jest w 

treści PGW jakiegokolwiek uzasadnienia w zakresie spełnienia przesłanki nieproporcjonalności 

wysokości kosztów.  

Ponadto uzasadnienie tego odstępstwa zakłada, że cały węgiel wydobywany w Kopalni zostanie 

sprzedany na potrzeby polskich elektrowni węglowych. Autor wskazuje, iż nie ma żadnych przesłanek, 

aby tak uważać. Uzasadnienie w tym zakresie przedstawione zostało szerzej w pkt. 1.   

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  

5. Eksploatacja podziemna węgla kamiennego ze złoża Brzezinka 3 

 
Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia wskazano, że: Nadrzędną korzyścią płynącą z realizacji inwestycji 

polegającej na udostępnieniu i eksploatacji nowego złoża „Brzezinka 3”, jest zwiększenie bezpieczeństwa 

energetycznego i surowcowego kraju. Dodatkowo wskazano pozytywny wpływ planowanej inwestycji na 

lokalny rynek pracy, zwiększenie wpływów do kasy miejskiej.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści uzasadnienia wskazano, że: Cele, którym służą zmiany lub modyfikacje części wód, nie 

mogą, ze względu na możliwości techniczne czy nieproporcjonalne koszty, być osiągnięte za pomocą innych 

działań, znacznie korzystniejszych z punktu widzenia środowiska naturalnego. Planowane jest wydobycie 

węgla energetycznego o wysokiej jakości (wysoka kaloryczność, małe zapopielenie i małe zasiarczenie) dla 

potrzeb klientów indywidualnych oraz funkcjonujących elektrowni i elektrociepłowni oraz odbiór, a także 

lokowanie w wyrobiskach podziemnych odpadów energetycznych pochodzących ze spalania węgla i 
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oczyszczania gazów odlotowych z elektrowni i elektrociepłowni.  Budowa nowych obiektów zasilanych innymi 

paliwami (gaz ziemny, ropa) wymaga bardzo znacznych nakładów inwestycyjnych i zwiększenia importu 

takich kopalin, gdyż Polska nie posiada wystarczająco dużo zasobów gazu i ropy. Rozwój OZE również na 

razie nie stanowi obecnie alternatywy dla pokrycia pełnego krajowego zapotrzebowania na energię. Jedyną 

alternatywą mógłby być import węgla lub import energii elektrycznej, co nie jest uzasadnione ekonomicznie. 

Ważnym argumentem, który powinien być wzięty pod uwagę jest trudna sytuacja spółek węglowych Skarbu 

Państwa. Część nierentownych kopalń będzie likwidowana (już to się dzieje) lub wygaszana. Przewiduje się, 

iż w perspektywie kilku kolejnych lat popyt na dobrej jakości węgiel będzie większy niż podaż, co powoduje, 

iż proces inwestycyjny polegający na budowie kopalni musi zostać rozpoczęty z odpowiednio większym 

wyprzedzeniem, aby zapobiec dalece niekorzystnym skutkom społecznym i gospodarczym w kraju.  

Komentarz Autor: 

Nieproporcjonalnie wysokie koszty rozwiązań alternatywnych: brak jest jakiegokolwiek 

porównania kosztów inwestycji, której dotyczy odstępstwo z innymi alternatywnymi źródłami energii 

(OZE, gaz). Uzasadnienie zawiera ogólne sformułowania takie jak: Budowa nowych obiektów zasilanych 

innymi paliwami (gaz ziemny, ropa) wymaga bardzo znacznych nakładów inwestycyjnych i zwiększenia 

importu takich kopalin, gdyż Polska nie posiada wystarczająco dużo zapasów gazu i ropy. (…) Jedyna 

alternatywą mógłby być import węgla lub import energii elektrycznej, co nie jest uzasadnione ekonomicznie. 

Te ogólne stwierdzenia nie są w żaden sposób uzasadnione, co więcej, w kontekście powszechnej 

wiedzy wydają się być nieprawdziwe (cena energii elektrycznej w Polsce jest jedną z wyższych w UE i 

dlatego import energii rośnie).   

Brak możliwości technicznych zapewnienia energii elektrycznej w inny sposób: brak analizy 

dotyczącej możliwości technicznej. Kwestie techniczne mieszane są z kwestiami ekonomicznymi. 

Uzasadnienie zawiera wyłącznie ogólne stwierdzenia takie jak: W perspektywie czasowej do 2027 r. nie 

ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w całości z innych źródeł energii. (…) 

Rozwój OZE również na razie nie stanowi obecnie alternatywy dla pokrycia pełnego krajowego 

zapotrzebowania na energię. Stwierdzenia te są ogólne, bez jakichkolwiek podstaw. Szereg analiz 

eksperckich prezentuje zgoła odmienna tezę, tj. Polska może zaspokoić zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w oparciu o miks energetyczny z coraz to malejącym udziałem węgla. Wynika to z 

przywołanych już w tym opracowaniu analiz eksperckich.  

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  
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6. Wydobywanie kopaliny ze złóż węgla kamiennego "Jaworzno", 
"Dziećkowice", "Byczyna" oraz rozpoczęcie eksploatacji w nowo 
projektowanych do udostępnienia złożach "Brzezinka 1" i "Dąb" 

 
Autor w zakresie tego odstępstwa skupi się wyłącznie na części dotyczącej złoża „Brzezinka 1” 

i „Dąb”.   

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia odstępstwa wskazano, że: decyzja o eksploatacji w omawianym rejonie jest 

uwarunkowana przez czynniki geologiczno-górnicze, techniczno-ekonomiczne, stan zurbanizowania terenu 

oraz czynniki społeczne. Należy zwrócić uwagę, iż nie podjęcie eksploatacji udokumentowanego złoża, przy 

którym istnieje już infrastruktura umożliwiająca jego wydobycie, byłoby sprzeczne z zasadą racjonalnego 

gospodarowania zasobami kopalin.  

Ponadto wskazano na szereg pozytywnych okoliczności wiążących się z eksploatacją węgla, 

takich jak: 

• pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetycznej kraju,  

• stabilność zakładu, 

• wpływy podatkowe dla gmin,  

• zatrudnienie w regionie, 

• pozytywny wpływ na lokalne szkolnictwo zawodowe. 

W PGW brak wyraźnego powołania się na nadrzędny interes społeczny. Brak jest również 

porównania korzyści środowiskowych związanych ze spełnieniem celów środowiskowych z 

korzyściami związanymi ze zmianami/modyfikacjami w wodach. Co więcej, Autor wskazuje, iż korzyści 

środowiskowe związane ze spełnieniem celów środowiskowych nie zostały w żaden sposób określone 

czy wskazane. W ocenie Autora są znaczne wątpliwości czy warunek formalny w tym zakresie 
został spełniony.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Uzasadnienie w tym zakresie jest identyczne jak uzasadnienie dla inwestycji pn. Wydobywanie 

kopaliny ze złoża „Janina” oraz rozszerzenie eksploatacji w nowo udostępnionym złożu „Wisła I Wisła II-1”. 

W związku z tym zarzuty i konkluzje postawione w punkcie 3 pozostają aktualne również w tym 
punkcie.  
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7. Eksploatacja kopaliny ze złoża węgla kamiennego Brzeziny i Piekary  

 
Cel inwestycji: 

 

W treści uzasadnienia wskazano, że: inwestycja ta ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 

energetycznego kraju, ponadto zapewni stabilność zakładu i wpływ do budżetu lokalnych samorządów. 

Będzie miała również bardzo pozytywne znaczenia dla zapewnienia stabilności zatrudnienia w regionie.  

W PGW brak wyraźnego powołania się na nadrzędny interes społeczny. Brak jest również 

porównania korzyści środowiskowych związanych ze spełnieniem celów środowiskowych z 

korzyściami związanymi ze zmianami/modyfikacjami w wodach. Co więcej, Autor wskazuje, iż korzyści 

środowiskowe związane ze spełnieniem celów środowiskowych nie zostały w żaden sposób określone 

czy wskazane. W ocenie Autora są znaczne wątpliwości czy warunek formalny w tym zakresie 
został spełniony.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści uzasadnienie wskazano, że: Celem planowanego przedsięwzięcia (wydłużenie 

posiadanych koncesji do roku 2030) jest wydobycie i dostarczanie surowca - węgla kamiennego do produkcji 

energii elektrycznej oraz cieplnej. Alternatywnym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

kraju jest import energii elektrycznej lub import węgla, bądź też zastąpienie tego surowca innym. Jednak jest 

to nieuzasadnione ekonomicznie. (…) Jako drugą alternatywę należy rozważyć inne źródła energii, tj. gaz 

ziemny, ropa bądź odnawialne źródła energii i budowę nowych obiektów zasilanych tymi paliwami. Jednak 

wymaga to dużych nakładów inwestycyjnych oraz nie gwarantuje odbiorcom ciągłości dostaw. Dodatkowo 

Polska nie jest krajem zasobnym w pokłady ropy i gazu, co doprowadziłoby do całkowitego uzależnienia od 

importu tych surowców. Natomiast energia z odnawialnych źródeł energii (OZE) nie jest w stanie pokryć́ 

zapotrzebowania energetycznego kraju. Udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii w Polsce w 

2014 r. wyniósł 11,45%, a rok wcześniej (2013 r.) 11,3%. Mimo dynamicznego rozwoju zielonej energii, wzrost 

udziału w skali roku jest stosunkowo niewielki. Ponadto cena wytworzonej jednostki energii z OZE nie jest 

konkurencyjna w stosunku do tej z węgla kamiennego (nawet dwukrotnie wyższa), głównie z uwagi na duże 

koszty inwestycyjne. Koszty energii w Polsce są relatywnie wysokie w stosunku do innych krajów. W obecnych 

uwarunkowaniach żadne z powszechnie stosowanych OZE nie jest w stanie zapewnić pożądanych wielkości 

dostaw energii oraz zastąpić jej konwencjonalnych nośników. Przede wszystkim OZE należy traktować jako 

oszczędność w zużywaniu paliw kopalnianych oraz sposób na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych 

zanieczyszczeń. Ciągły wzrost światowego zapotrzebowania na energię nie może być zaspokojony 

zwiększeniem wykorzystania OZE i zmusza do budowy elektrowni jądrowych oraz zwiększania wykorzystania 

paliw kopalnych. Ponadto należy wziąć pod uwagę trudną sytuację spółek węglowych Skarbu Państwa.  
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Komentarz Autora:  

Nieproporcjonalnie wysokie koszty rozwiązań alternatywnych: W treści uzasadnienia PGW 

wskazano, że alternatywny sposób zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego jest nieuzasadniony 

ekonomicznie. Ponadto wskazano, że cena wytworzonej jednostki energii z OZE nie jest konkurencyjna 

w stosunku do tej z węgla kamiennego (nawet dwukrotnie wyższa), głównie z uwagi na duże koszty 

inwestycyjne. Autor zauważa, że w treści PGW brak jest jakiegokolwiek porównania kosztów inwestycji, 

której dotyczy odstępstwo z innymi alternatywnymi źródłami energii (OZE, gaz). Uzasadnienie zawiera 

wyłącznie ogólne sformułowania, nie poparte żadnymi konkretami wskazującymi, że dokonano 

rzeczywistego porównania kosztów inwestycji. Dodatkowo brak jest jakiegokolwiek wykazania, że 

koszty rozwiązań alternatywnych są nieproporcjonalnie wyższe. Jedyna informacja zawarta w 

uzasadnieniu wskazuje na porównanie cen energii elektrycznej. Jak zostało już wcześniej wykazane 

porównywanie cen energii wyprodukowanej z różnych źródeł jest wadliwym sposobem porównania 

kosztów różnych rozwiązań zapewnienia energii elektrycznej. Autor wskazuje, iż brak jest porównania 

rozwiązania ekonomicznego dla którego przyznano odstępstwo z innymi możliwymi rozwiązania 

alternatywnymi, takimi jak np. gaz.  

Ponadto uzasadnienie tego odstępstwa zakłada, że cały węgiel wydobywany w Kopalni zostanie 

sprzedany na potrzeby polskich elektrowni węglowych. Autor wskazuje, iż nie ma żadnych przesłanek, 

aby tak uważać. Uzasadnienie w tym zakresie przedstawione zostało szerzej w pkt. 1.   

Brak możliwości technicznych zapewnienia energii elektrycznej w inny sposób: brak analizy 

dotyczącej możliwości technicznej. Kwestie techniczne mieszane są z kwestiami ekonomicznymi. 

Uzasadnienie zawiera wyłącznie ogóle stwierdzenia takie jak: W obecnych uwarunkowaniach żadne z 

powszechnie stosowanych OZE nie jest w stanie zapewnić pożądanych wielkości dostaw energii oraz zastąpić 

jej konwencjonalnych nośników. Przede wszystkim OZE należy traktować jako oszczędność w zużywaniu 

paliw kopalnianych oraz sposób na obniżenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Ciągły 

wzrost światowego zapotrzebowania na energię nie może być zaspokojony zwiększeniem wykorzystania i 

zmusza do budowy elektrowni jądrowych oraz zwiększania wykorzystania paliw kopalnych.  Stwierdzenia 

te są ogólne, bez jakichkolwiek podstaw. Szereg analiz eksperckich prezentuje zgoła odmienna tezę, tj. 

Polska może zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną w oparciu o miks energetyczny z coraz 

to malejącym udziałem węgla. Wynika to z analiz eksperckich omówionych już w niniejszym 

opracowaniu.  

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  
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8. Oświęcim-Polanka 1  

Cel inwestycji:  

W treści planu wskazano, że planowana kopalnia węgla kamiennego jest: inwestycją 

nadrzędnego interesu publicznego ze względu na to, że zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe 

kraju. W przypadku jej realizacji udostępnione zostanie nowe źródło wysokoenergetycznego surowca, które 

istotnie zwiększy nasze uniezależnienie od innych importowanych surowców energetycznych. Obecna 

sytuacja polityczna Polski w kontekście naszych relacji z sąsiadami, stawia bezwzględny priorytet 

zmniejszeniu uzależnienia naszego kraju od importu surowców energetycznych z zagranicy.  

Ponadto wskazano, że Inwestycja ma również bardzo duże znaczenie społeczne i gospodarcze. Jej 

realizacja odbędzie się z pożytkiem dla całego społeczeństwa.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

Planowaną inwestycję porównano z inwestycją w OZE. Wskazano, że: Odnawialne źródła energii 

nie są w stanie zaspokoić potrzeb energetycznych kraju. Analiza kosztów jednostkowych wytwarzania energii 

elektrycznej i cieplnej pochodzącej z różnych źródeł jednoznacznie wskazuje, że jednostkowy koszt produkcji 

energii elektrycznej z węgla jest najniższy spośród obecnie możliwych do zastosowania źródeł. Najtańszą 

pozostaje konwencjonalna energetyka węglowa (257 PLN/MW) i gazowa (289 PLN/MW), a obok nich 

energetyka jądrowa (288 PLN/MW). Dla węgla i gazu dokonano oszacowania dla ceny 35 PLN za tonę CO2. 

Wysoki jest koszt produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych (713 PLN/MWh), a jeszcze wyższy 

z fotowoltaiki (1091 PLN/MWh), głównie z uwagi na niski średni czas wykorzystania - zaledwie 900 godzin w 

roku. Koszty wytwarzania energii w małych elektrowniach wodnych (484 PLN/MWh) i elektrowniach 

biomasowych (487 PLN/MWh) okazują się być większe niż w lądowych farmach wiatrowych (466 PLN/MWh). 

Porównując różne źródła pozyskania energii budowa nowej kopalni węgla kamiennego jest ze wszech miar 

celowa ze względu na najniższy koszt jednostkowy wytwarzania energii elektrycznej, najmniejszą ingerencję 

w krajobraz i innych czynników przyrodniczych." 

Dodatkowo dokonano oceny w zakresie możliwości technicznych. W PGW zawarto krótką 

analizę, z której wynika, że nie ma możliwości w powiecie oświęcimskim zapewnić takiej ilości energii z 

OZE, która równałaby się ilości energii pochodzącej ze spalania węgla wydobytego w planowanej 

kopalni. 

Komentarz Autora: 

Brak możliwości technicznej zapewnienia energii elektrycznej w inny sposób: Autor zauważa, 

iż uzasadnienie tego odstępstwa zakłada, że cały węgiel wydobywany w kopalni zostanie sprzedany na 

potrzeby polskich elektrowni węglowych. Autor wskazuje, iż nie ma żadnych przesłanek, aby tak 
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uważać. Uzasadnienie w tym zakresie przedstawione zostało szerzej w pkt. 1.   

Dodatkowo Autor podkreśla, iż uzasadnienie tego odstępstwa w zakresie możliwości 

technicznych skupiło się na tym, czy w bezpośredniej bliskości planowanej kopalni węgla kamiennego 

(powiat oświęcimski) możliwe jest wybudowanie takiej ilości źródeł OZE, które swoją mocą 

odpowiadałyby ilości mocy wyprodukowanej ze spalanego węgla wydobytego w kopalni. Autor 

wskazuje, iż logika tego porównania jest błędna. Węgiel wydobywany w kopalni nie będzie spalany na 

miejscu na potrzeby powiatu oświęcimskiego, a będzie sprzedawany do różnych elektrowni, w różnych 

częściach Polski. Zatem służyć będzie ewentualnie zaspokojeniu potrzeb na energię elektryczną w 

całym kraju lub w jego znacznej części, a nie tylko na terenie powiatu oświęcimskiego. Dlatego też 

porównanie rozwiązań alternatywnych powinno odnosić się do rozwiązań dotyczących zapewnienia 

źródeł energii dla całego kraju, a nie tylko możliwości wybudowania takiej ilości OZE w powiecie 

oświęcimskim. Oczywistym jest, że węgiel wydobywany przez kopalnię objętą odstępstwem nie będzie 

wydobywany tylko na potrzeby powiatu oświęcimskiego. Stąd za zupełnie absurdalne uznać należy 

próbę ulokowania takiej samej ilości OZE tylko w powiecie oświęcimskim i ocenę czy to jest możliwe 

technicznie do wykonania. Stąd przedstawiona analiza braku możliwości technicznych jest kompletnie 

wadliwa.  

Nieproporcjonalnie wysokie koszty rozwiązań alternatywnych: porównanie zawarte w PGW 

dotyczy wyłącznie porównania kosztów energii. Takie porównanie nie jest właściwym sposobem 

porównania nieproporcjonalności kosztów. Prawidłowe porównanie powinno uwzględniać: okres za 

jaki uwzględnia się koszty identyczny dla każdego porównywanego wariantu, pełne koszty inwestycji 

w danym okresie czasu. Dodatkowo konieczne jest dokonanie analizy czy wyższe koszty opcji 

korzystniejszej środowiskowo faktycznie są nieproporcjonalnie wyższe. Jest rzeczą oczywistą, że opcja 

korzystniejsza środowiskowo będzie opcją droższą, jednakże nie znaczy to, że każda taką inwestycję 

uznać należy automatycznie za nieproporcjonalnie droższa i przyznać odstępstwo. Dyrektywa wymaga, 

aby opcja korzystniejsza środowiskowo była nieproporcjonalnie droższa. W tym wypadku, w ocenie 

Autora, taka sytuacja nie ma miejsca.  

Podsumowując, Autor zwraca uwagę, iż, w jego ocenie, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  

Odstępstwa przyznane w Planie Gospodarowania Wodami dla dorzecza 
Odry (dalej: PGW) 

 

1. Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża „Ościsłowo” 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 
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• odwadnianie systemem studziennym,  

• budowa systemu odwodnienia powierzchniowego z zachowaniem rygorów ochrony wód 

powierzchniowych,  

• wielostopniowy system oczyszczania wód kopalnianych,  

• system monitoringu. 

Cel inwestycji: 

W treści uzasadnienia wskazano, że celem tym jest: bezpieczeństwo dostaw, czyli zapewnienie 

ciągłości i jakości dostaw energii na poziomie wynikającym z potrzeb społecznych i gospodarczych. Na 

poziomie krajowym oznacza to ograniczenie uzależnienia od importu surowców energetycznych, 

bezpieczeństwo ekonomiczne rozumiane jako zapewnienie, że ceny energii nie będą tworzyły bariery dla 

rozwoju gospodarczego i nie będą prowadziły do ubóstwa energetycznego. (…) zabezpieczenie miejsc pracy 

dla tysięcy ludzi. Koszt wytworzenia energii elektrycznej z węgla kamiennego jest o 20 – 30% wyższy niż z 

węgla brunatnego, a koszt energii z wiatru energii słonecznej lub biomasy jest jeszcze wyższy. Jednostkowy 

koszt techniczny wytworzenia i sprzedaży energii elektrycznej w kraju wskazuje, że elektrownie opalane 

węglem brunatnym (w tym też te z P K) produkują najtaniej, a sytuacja ta będzie się utrzymywać przez 

najbliższe lata. (…) Działalność koncesjonowana jest działalnością szczególną, która wyróżniana jest przez 

kryterium ważności interesu publicznego kryterium bezpieczeństwa państwa oraz kryterium porządku 

publicznego. Sam fakt pozyskania koncesji i związana z tym procedura wskazuje na spełnienie szczególnych 

wymagań, które są ważne z powodu – nadrzędnego interesu.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W planie zapisano, że alternatywą dla inwestycji eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Ościsłowo 

może by energetyka odnawialna. Jednak taka alternatywa jest nieuzasadniona ekonomicznie, koszty takich 

działań są nieadekwatne do osiąganych celów. Budowa farmy wiatrowej o mocy 500 MW odpowiadającej 

wydobyciu 2,5 -3,5 mln Mg węgla rocznie to wydatek ok 3,0 – 3,3 mld zł. Koszt inwestycji Odkrywki Ościsłowo 

to około 250 mln zł. Brak odpowiednich zdolności magazynowania zielonej energii powoduje, że 

utrzymywanie w gotowości jednostek konwencjonalnych staje się w kontekście utrzymania bezpieczeństwa 

energetycznego kwestią kluczową.  

2. Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża Dęby Szlacheckie  

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

• zrzut wód kopalnianych do cieków powierzchniowych i jezior  

• wstępne oczyszczenie wód kopalnianych z zawiesiny w rowach i w zbiornikach przy 

pompowniach na spągu wyrobiska  

• docelowe oczyszczenie wód kopalnianych w osadniku  
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• wdrożenie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych 

• oczyszczenie wód kopalnianych z nadmiernej ilości chlorków.  

Cel inwestycji: 

 

Uzasadnienie w tym zakresie jest tożsame z uzasadnieniem dla inwestycji pod numerem 9.  

 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści planu wskazano, że alternatywą dla inwestycji eksploatacja węgla brunatnego ze złożą 

Dęby Szlacheckie może by energetyka odnawialna. Jednak taka alternatywa jest nieuzasadniona 

ekonomicznie, koszty takich działań są nieadekwatne do osiąganych celów.  Brak odpowiednich zdolności 

magazynowania „zielonej” energii powoduje, że utrzymywanie w gotowości jednostek konwencjonalnych 

staje się w kontekście utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kwestią kluczową.  

Ponadto wskazano, że budowa farmy wiatrowej o mocy 700 MW odpowiadającej wydobyciu 4 mln 

Mg węgla to wydatek ok 4 – 5 mld zł. Inwestowanie w energie odnawialne jest wciąż jednak mniej opłacalne 

ze względów finansowych i plasuje się z tyłu za energetyką konwencjonalną.   

3. Eksploatacja węgla brunatnego ze złoża „Piaski” 

Podjęte kroki zmierzające do ograniczenia niekorzystnego wpływu na stan części wód: 

• zrzut wód kopalnianych do cieków powierzchniowych i jezior  

• wstępne oczyszczenie wód kopalnianych z zawiesiny w rowach i w zbiornikach przy 

pompowniach na spągu wyrobiska  

• docelowe oczyszczenie wód kopalnianych w osadniku  

• wdrożenie i prowadzenie monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych 

Cel inwestycji: 

 

Uzasadnienie w tym zakresie jest tożsame z uzasadnieniem dla inwestycji pod numerem 9. 

Zatem konkluzje Autora zawarte w punkt 9 mają zastosowanie do niniejszego punktu.  

 

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści planu wskazano, że alternatywą dla inwestycji eksploatacja węgla brunatnego ze złożą 

„Piaski” może by energetyka odnawialna. Jednak taka alternatywa jest nieuzasadniona ekonomicznie, koszty 
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takich działań są nieadekwatne do osiąganych celów.  Brak odpowiednich zdolności magazynowania 

„zielonej” energii powoduje, że utrzymywanie w gotowości jednostek konwencjonalnych staje się w kontekście 

utrzymania bezpieczeństwa energetycznego kwestią kluczową.  

Komentarz Autora: 

W uzasadnieniu PGW nie zawarto analizy w zakresie nieproporcjonalnej wysokości kosztów 

rozwiązań alternatywnych, jak również w zakresie braku możliwości technicznej zaspokojenia energii 

elektrycznej w inny sposób.  W związku z tym, w ocenie Autora, warunki formalne do przyznania 
tego odstępstwa nie zostały spełnione.  

4. Zakład Górniczy „Dębieńsko 1” 

Cel inwestycji: 

W treści planu wskazano, że: przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes 

społeczny tj. ze względu na bezpieczeństwo ludzi niezbędne będzie ciągłe odwadnianie czynnych wyrobisk 

górniczych ZG „Dębieńsko 1”. (…) Zakład dysponuje zasobami węgla które mają znaczący udział w zasobach 

operatywnych węgla kamiennego w Polsce, planowane wydobycie węgla ma istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa energetycznego kraju. (…) Nadrzędnym interesem społecznym w aspekcie wydobywania 

węgla kamiennego jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W uzasadnieniu odstępstwa podniesiono, że założony cel jakim jest wydobycie kopaliny ze złoża 

„Dębieńsko 1” nie jest możliwy do osiągniecia w sposób mniej oddziaływujący na obniżenie zwierciadła wód 

podziemnych. Nie jest możliwe prowadzenie wydobycia węgla kamiennego metodą podziemną bez 

prowadzenia równoległego odwadniania złoża. Projektowany sposób odwadniania górotworu jest jedynym 

możliwym do zastosowania w istniejących uwarunkowaniach wydobycia ze złoża „Dębieńsko 1”.  

Ponadto wskazano, że Energetyczne zasoby wodne powiatu rybnickiego są niewielki ze względu na 

niezbyt obfite i niekorzystnie rozłożone opady oraz niewielkie spadki terenu. Według wstępnego podziału 

naszego kraju na strefy zróżnicowania pod względem wykorzystania energii wiatru, omawiany teren 

zlokalizowany jest w strefie IV o warunkach mało korzystnych. Należy podkreślić, że węgiel nadal stanowi 

podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju i jest głównym surowcem zapewniającym pokrycie 

zapotrzebowania odbiorców na paliwa oraz energię. Decyduje o tym konkurencyjna cena w stosunku do 

innych surowców energetycznych odnawialnych źródeł energii i rozbudowana sieć dystrybucyjna ułatwiająca 

dostęp. (…) 

Komentarz Autora: 
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Brak jakiegokolwiek wykazania, że rozwiązania alternatywne wiążą się z nieproporcjonalnie 

wysokimi kosztami. Ponadto de facto nie wykazano braku możliwości technicznych zaspokojenia 

potrzeb energetycznych w inny sposób. W uzasadnieniu zawarte są jednozdaniowe rozważania np. 

potencjału powiatu rybnickiego w kwestii energetyki wodnej i energetyki wiatrowej. Takie rozważania 

nie mogą zostać uznane za pełnoprawną analizę dot. braku możliwości technicznych zaspokojenia 

potrzeb energetycznych w inny sposób niż rozwiązanie będące przedmiotem odstępstwa.  Dodatkowo 

Autor podkreśla, iż błędnej jest wykazywanie, że w bezpośredniej bliskości planowanej kopalni węgla 

kamiennego (powiat rybnicki) możliwe jest wybudowanie źródeł OZE odpowiadających swoją mocą 

mocy wyprodukowanej ze spalanego węgla wydobytego z kopalni. Węgiel wydobywany w kopalni nie 

będzie spalany tylko na miejscu na potrzeby powiatu rybnickiego, a sprzedawany będzie do różnych 

elektrowni, w różnych częściach Polski. Zatem służyć będzie ewentualnie zapewnieniu energii 

elektrycznej dla całego kraju, a nie tylko powiatu rybnickiego. Dlatego też porównanie rozwiązań 

alternatywnych powinno odnosić się do rozwiązań dotyczących zapewnienia źródeł energii dla całego 

kraju, a nie tylko możliwości wybudowanie takiej ilości OZE w powiecie rybnickim. Oczywistym jest, że 

węgiel wydobywany przez kopalnię objętą odstępstwem nie będzie wydobywany tylko na potrzeby 

powiatu rybnickiego. Stąd za zupełnie absurdalne uznać należy próbę ulokowanie takiej samej ilości 

OZE tylko w powiecie oświęcimski i ocenę czy to jest możliwe technicznie do wykonania. Stąd 

przedstawiona analiza braku możliwości technicznych jest kompletnie wadliwa.  

Ponadto uzasadnienie tego odstępstwa zakłada, że cały węgiel wydobywany w kopalni zostanie 

sprzedany na potrzeby polskich elektrowni węglowych. Autor wskazuje, iż nie ma żadnych przesłanek, 

aby tak uważać. Uzasadnienie w tym zakresie przedstawione zostało w pkt. 1.   

Dlatego też w ocenie Autora nie został wykazane, aby zaspokojenie potrzeb energetycznych 

nie mogło nastąpić za pomocą rozwiązań alternatywnych z uwagi na nieproporcjonalnie wysokie 

koszty czy z uwagi na brak możliwości technicznych. Tym samym warunki formalne do przyznania 
odstępstwa nie zostały spełnione.  

5. Wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny 
towarzyszącej ze złoża „Morcinek” i „Morcinek1”  

Cel inwestycji: 

W planie wskazano, że przyczyny tych zmian lub modyfikacji stanowią nadrzędny interes społeczny 

tj.: ze względu na bezpieczeństwo ludzi niezbędne będzie ciągłe odwadnianie czynnych wyrobisk po byłej 

KWK Morcinek.  

Porównanie przedsięwzięcia z rozwiązaniem alternatywnym: 

W treści uzasadnienia podniesiono, że: założony cel jakim jest wydobycie kopaliny ze złoża 
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„Morcinek” i „Morcinek 1” nie jest możliwy do osiągniecia w sposób mniej oddziaływujący na obniżenie 

zwierciadła wód podziemnych. Nie jest możliwe prowadzenie wydobycia węgla kamiennego metodą 

podziemną bez prowadzenia równoległego odwadniania złoża. Projektowany sposób odwadniania 

górotworu jest jedynym możliwym do zastosowania w istniejących uwarunkowaniach wydobycia ze złoża 

„Morcinek” i „Morcinek 1”. 

Ponadto wskazano, że węgiel nadal stanowi podstawę bezpieczeństwa energetycznego kraju i jest 

głównym surowcem zapewniającym pokrycie zapotrzebowania odbiorców na paliwa oraz energię. Decyduje 

o tym konkurencyjna cena w stosunku do innych surowców energetycznych odnawialnych źródeł energii i 

rozbudowana sieć dystrybucyjna ułatwiająca dostęp.  

Komentarz Autora:  

Uzasadnienie w tym zakresie jest tożsame z uzasadnieniem dla inwestycji pod numerem 12. 

Uwagi Autora do pkt. 12 pozostają aktualne w zakresie tego punktu.   

 

Podsumowanie 
Niniejsza analiza prowadzi do wniosku, że warunki formalne wielu odstępstw przyznanych dla 

nowych inwestycji węglowych nie zostały spełnione. Uzasadnienia tychże odstępstw są fasadowe, 

wskazują, że Autorzy PGW nie uwzględnili wymogów prawnych dla przyznania odstępstw, jak i samego 

celu, dla którego wprowadzono Ramową Dyrektywę Wodną oraz jej wyjątkowego charakteru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


