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Abstract: The paper presents the general view on development of direction of reclamation in surface mining. It is
showing the evolution of legal aspects and understanding and praxis in this field. In the past the main activities in
reclamation of post-mining areas were reimplementation of agriculture or forestry. The current observations and
practical cases are showing, that post-industrial areas are bringing not only degradation, but they carry very interesting
and often advantageous features, which can be used for developing of natural or cultural facilities.
Such changes need to be introduced into legal system, to support creativity and variety in reclamation in the praxis.
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Wstêp

W wyniku dzia³alnoœci wydobywczej prowadzonej metod¹ odkrywkow¹ powstaj¹ znaczne
przeobra¿enia œrodowiska: zmiany morfologii terenu, redukcja pokrycia szat¹ roœlinn¹ i w konsekwencji
zubo¿enie œwiata zwierzêcego oraz przekszta³cenie warunków wodnych eksploatowanego obszaru.
Przemiany te czêsto nadaj¹ terenom pogórniczym charakter terenów zdegradowanych, których dalsze
wykorzystanie nie jest mo¿liwe bez dodatkowego przygotowania. W zwi¹zku z tym po zakoñczeniu
eksploatacji niezbêdne jest wykonanie zabiegów rekultywacyjnych, polegaj¹cych na przywróceniu lub
nadaniu zdegradowanym terenom wartoœci przyrodniczych lub u¿ytkowych. Dzia³ania rekultywacyjne
prowadzi siê zgodnie z kierunkiem rekultywacji, ustalonym w procesie projektowania i legalizowania
dzia³alnoœci górniczej. Kwestia zdefiniowania i ustalenia kierunku rekultywacji jest zatem zagadnieniem
o pierwszorzêdnym znaczeniu dla procesu rekultywacji i zagospodarowania terenów przekszta³conych
przez odkrywkow¹ eksploatacj¹ kopalin.

Rys historyczny

W pocz¹tkowym okresie rozwoju górnictwa nie prowadzono zabiegów rekultywacyjnych.
Prawdopodobnie poczucie nieograniczonoœci zasobów przyrody nie sk³ania³o dawnych górników czy
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w³aœcicieli terenów eksploatacyjnych do takich dzia³añ. Z up³ywem czasu nastêpowa³y zmiany w tym
zakresie. Z obszaru Niemiec znamy przyk³ad kontraktu dzier¿awy terenów dla celów eksploatacji,
zawartego w 1766 r., w którym uwzglêdniono warunek przywrócenia terenom wartoœci u¿ytkowych,
a w roku 1784 zosta³ wydany pierwszy znany akt prawny dotycz¹cy rekultywacji przez ksiêcia
Maksymiliana Fryderyka (Gatzweiler, Heusgen 1994). W nastêpnym, XIX w., powsta³o kilka
interesuj¹cych realizacji parków miejskich w dawnych kamienio³omach, wœród nich paryski park publiczny
Buttes-Chaumont (1867) i park Bednarskiego (1886), urz¹dzony w nieczynnym wapienio³omie,
zlokalizowanym w dzisiejszej dzielnicy Krakowa – Podgórzu (Ostrêga 2004). Z kolejnego stulecia mo¿emy
przytoczyæ inne przyk³ady rekultywacji obszarów przekszta³conych przez eksploatacjê odkrywkow¹:
w Polsce w roku 1929 dokonano zalesienia terenów po eksploatacji piasku w Strzemieszycach, Paw³owie
i Makoszowych (Kociszewska-Musia³ 1988), a na niemieckim wówczas Œl¹sku, na Górze Œwiêtej Anny,
wykorzystuj¹c dawny kamienio³om wapienia, wybudowano w latach 1934–1936 amfiteatr o korzystnych
walorach akustycznych i krajobrazowych (Zachariasz 2003).

W XX w. podjêto równie¿ zorganizowane badania dotycz¹ce rekultywacji i zagospodarowania terenów
pogórniczych: w Niemczech w latach 20., w nastêpnej dekadzie w krajach anglosaskich, a w Polsce
w po³owie lat 50. (Greszta, Morawski 1972, Krzaklewski 2001, Ostrêga 2004). Liczba publikacji siêgnê³a
wielu tysiêcy pozycji, a rekultywacja sta³a siê odrêbnym kierunkiem badawczym o interdyscyplinarnym
charakterze (Bender 1995). Do jej rozwoju przyczyni³o siê wielu badaczy, wœród których na uwagê
zas³uguj¹ takie postaci, jak: Szafer, Goetel, Skawina, Bender i Ziemnicki (Bender 1995, Krzaklewski 2001,
Trafas, Wêgorek 2005).

Kierunek rekultywacji – geneza i rozwój

Wybór sposobu zagospodarowania terenu zdewastowanego ulega³ zmianie wraz z rozwojem górnictwa
i przemys³u oraz stosunku cz³owieka do œrodowiska przyrodniczego. Praktycznie mo¿na przyj¹æ, ¿e do lat
50. ubieg³ego stulecia rekultywacja nie by³a prowadzona, a w kolejnych dwóch dekadach dominowa³a
rekultywacja w kierunku leœnym. Zagospodarowanie nieu¿ytków w minionych okresach polega³o g³ównie
na zu¿ytkowaniu odpadów i aktywizacji biologicznej. Dzia³ania rekultywacyjne by³y skierowane na
uproduktywnienie lub na poprawienie warunków sanitarnych czy krajobrazowych. Kierunki rekultywacji
w pocz¹tkowym okresie rozwoju tej dziedziny koncentrowa³y siê wiêc g³ównie na odtworzeniu
biologicznych mo¿liwoœci produkcyjnych zdegradowanych terenów oraz na zmniejszeniu uci¹¿liwoœci
nieu¿ytku – aspekt estetyczno-ochronny. Nastêpne dziesiêciolecia zwi¹zane s¹ z coraz nowoczeœniejszym
postêpowaniem, maj¹cym na celu utworzenie, w wyniku rekultywacji i zagospodarowania, obiektów
o zaplanowanych funkcjach i odpowiednich wartoœciach u¿ytkowych (Antoniszczak 1971, Greszta,
Morawski 1972, Krzaklewski 2001).

W górnictwie odkrywkowym ju¿ piêædziesi¹t lat temu kwestia rekultywacji i zagospodarowania terenów
pogórniczych by³a traktowana jako wa¿ny element dzia³alnoœci górniczej. W dziedzinie wydobycia
kruszyw naturalnych zagospodarowanie obszarów poeksploatacyjnych traktowano jako wyraz tzw.
kultury eksploatacyjnej (Janiszewski 1955). Nie powinien zatem dziwiæ fakt, ¿e uregulowania prawne
procesu rekultywacji bior¹ swój pocz¹tek z tej dziedziny górnictwa odkrywkowego: z roku 1961 pochodzi
pierwszy polski akt prawny, uchwa³a nr 256 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, nak³adaj¹cy
obowi¹zek rekultywacji terenów po eksploatacji piasków podsadzkowych. Dotyczy³a ona wprawdzie
jednej kategorii nieu¿ytków, ale sta³a siê podwalin¹ kolejnej normy prawnej rozszerzaj¹cej ten wymóg na
wszystkie tereny przekszta³cone przez dzia³alnoœæ wydobywcz¹, g³ównie górnictwo odkrywkowe
(Greszta, Morawski 1972). Stanowi go uchwa³a nr 301 Rady Ministrów z 6 wrzeœnia 1966 r. w sprawie
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rekultywacji i zagospodarowania gruntów przekszta³conych w zwi¹zku z poszukiwaniem i eksploatacj¹
kopalin (Mon. Pol. nr 50, poz. 247). W uchwale tej po raz pierwszy pojawi³o siê pojêcie „kierunek
zagospodarowania” (§ 2, ust. 4), które zosta³o utrzymane w kolejnych aktach prawnych i w nieco
zmienionej formie, jako „kierunek rekultywacji”, obowi¹zuje do dzisiaj, sankcjonowane przez ustawê z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz.U. nr 16, poz. 78).

Pomimo takiego uregulowania pojêcie „kierunek rekultywacji” nie zosta³o jednoznacznie zdefiniowane
jako termin prawny. Funkcjonuje ono jako okreœlenie zwyczajowe lub fachowe. Zwyk³o siê nim nazywaæ
sposób i zakres koniecznych czynnoœci rekultywacyjnych (technicznych, agrotechnicznych, nasadzeñ)
umo¿liwiaj¹cych zagospodarowanie terenów po rekultywacji w okreœlonym celu (Naworyta 2007) albo
przysz³y sposób wykorzystania obszaru zdewastowanego lub funkcjê, jak¹ ma spe³niaæ (Maciejewska
2000). Uwzglêdniaj¹c genezê (jako pochodz¹ce od kierunku zagospodarowania, czyli planowane
przysz³e wykorzystanie) oraz treœæ merytoryczn¹ wynikaj¹c¹ z zapisów ustawowych, mo¿na przyj¹æ, ¿e
drugie okreœlenie lepiej oddaje sens pojêcia „kierunek rekultywacji”. Z innej jednak strony, uwzglêdniaj¹c
powi¹zania rekultywacji z problematyk¹ zagospodarowania przestrzennego, w której kwestia
zagospodarowania traktowana jest nie tylko jako wykorzystanie terenu, ale równie¿ sposób jego
zabudowania, pokrycia, uzbrojenia itp., to pierwsze sformu³owanie jest te¿ uzasadnione. Wydaje siê, ¿e
oba podejœcia ³¹czy okreœlenie Ostrêgi (2004); pojêciem „kierunek rekultywacji” okreœla siê zakres
i sposób rekultywacji pod k¹tem formy przysz³ego zagospodarowania.

Podobnie ewoluuje pojêcie rekultywacja. Termin ten ma genezê rolniczo-leœn¹; recultum – uprawiaæ na
nowo (Go³da 2005), bowiem takie by³o pierwotne rozumienie tego procesu – przygotowanie terenu
poeksploatacyjnego pod ponowne uprawy rolne lub ewentualnie leœne. Zmiany wynikaj¹ce z rozwoju
gospodarczo-spo³ecznego oraz postêp w badaniach obszarów pogórniczych powoduj¹ powstawanie
nowych potrzeb i rozwój alternatywnych mo¿liwoœci zagospodarowania. W zwi¹zku z tym pojawiaj¹ siê
opinie, ¿e okreœlenie to nie w pe³ni oddaje sens i zakres wspó³czesnych zabiegów przywracaj¹cych
wartoœci u¿ytkowe gruntów przekszta³conych przez dzia³alnoœæ górnicz¹. Z tego wzglêdu proponowane
s¹ inne terminy, takie jak: adaptacja, regeneracja, rewaloryzacja, rewitalizacja, transformacja czy
recykling terenów u¿ytkowych (Irmiñski 2002, Ostrêga, Uberman 2005, Dulewski, Uzarowicz 2006,
Pietrzyk-Sokulska 2006, Król-Korczak 2007, £apiñski 2007).

W zwi¹zku z w¹tpliwoœciami odnoœnie do treœci i interpretacji poszczególnych pojêæ, dotycz¹cych
sposobu i zakresu zagospodarowania terenów pogórniczych, mo¿na uznaæ za uzasadnione sugestie
zmierzaj¹ce do doprecyzowania przepisów reguluj¹cych tê czêœæ dzia³alnoœci górniczej oraz utworzenia
narzêdzi prawnych zmierzaj¹cych do innego traktowania, a nawet ochrony, terenów pogórniczych o
walorach godnych zachowania dla przysz³oœci (Porêbska 2005, Glapa 2006).

Postulaty te zas³uguj¹ na uwagê szczególnie w odniesieniu do zdefiniowania kierunku rekultywacji, a
tak¿e rozszerzenia katalogu mo¿liwych rozwi¹zañ. Jedynym aktem prawnym pos³uguj¹cym siê tym
pojêciem jest wspomniana ustawa o ochronie gruntów rolnych i leœnych. Wypada przy tym zaznaczyæ, ¿e
w prawie geologicznym i górniczym (teks jednolity w Dz.U. z 2005 r., nr 228, poz. 1947) znajduje siê
odes³anie do tej ustawy w³aœnie w zakresie rekultywacji, a tym samym ukierunkowanie praktyki górniczej
g³ównie na odtwarzanie wartoœci uprawowych rekultywowanych terenów. Nie umniejszaj¹c wa¿noœci
takiego sposobu ponownego wykorzystania obszarów pogórniczych, trudno oprzeæ siê przekonaniu, ¿e
takie rozwi¹zanie ustawowe stwarza pewne ograniczenia w kreowaniu innych kierunków rekultywacji i w
praktyce „programuje” prowadzenie rekultywacji tylko w kierunku rolnym lub leœnym. Jest to kontynuacja
zamierzeñ, które leg³y u podstaw tworzenia systemu prawnego w zakresie zagospodarowania terenów
poeksploatacyjnych. Przy tworzeniu uchwa³y z roku 1966 istnia³y bowiem okreœlone preferencje: w § 2,
ust. 3 i 4 tej uchwa³y ustalono, ¿e przez zagospodarowanie terenów po wydobyciu kopalin „rozumie siê
wykonanie docelowych zabiegów zapewniaj¹cych odpowiednie wykorzystanie zrekultywowanych
gruntów dla gospodarki leœnej, rolnej, wodnej, komunalnej lub innej” przy czym „zasadniczym kierunkiem
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zagospodarowania gruntów (...) powinno byæ przeznaczenie ich pod uprawê roln¹ lub leœn¹”. Idea ta
zosta³a przejêta przez nastêpne akty prawne reguluj¹ce kwestiê rekultywacji. Mianowicie w kolejnych
ustawach o ochronie gruntów rolnych i leœnych eksponuje siê kierunek rekultywacji rolny i leœny poprzez
wprowadzenie nastêpuj¹cych zapisów:
– w ustawie z roku 1971, w art. 18 ust. 2: „zagospodarowanie zrekultywowanych gruntów polega na

wykonywaniu odpowiednich zabiegów umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie tych gruntów dla celów
gospodarki rolnej, leœnej, wodnej, komunalnej lub innej”,

– w ustawie z roku 1982, w art. 29 ust. 2: „zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych polega na
rolniczym, leœnym lub innym u¿ytkowaniu”,

– w obowi¹zuj¹cej obecnie ustawie z roku 1995, w art. 4, pkt 19: „ilekroæ jest mowa o (…)
zagospodarowaniu gruntów – rozumie siê przez to rolnicze, leœne lub inne u¿ytkowanie gruntów
zrekultywowanych”.
Ukierunkowanie rekultywacji g³ównie na zagospodarowanie rolne i leœne, wynikaj¹ce z zapisów

ustawowych, znajduje swoje odzwierciedlenie w starszych opracowaniach (tab. 1) oraz w praktycznej
realizacji (ryc. 1).

Wspó³czesna literatura przedmiotu dostarcza
natomiast wielu przyk³adów innego sposobu
zagospodarowania terenów pogórniczych,
nierzadko cennych pod wzglêdem przyrodniczym
i spo³ecznym. W ostatnich latach coraz wiêkszego
znaczenia nabiera „odkrywanie” i umiejêtne
wykorzystanie walorów terenów i obiektów
poprzemys³owych i pogórniczych. Podnoszona jest
kwestia zagospodarowania lub adaptacji takich
terenów, budowli i urz¹dzeñ do potrzeb ochrony
przyrody i rozwijania bioró¿norodnoœci, zadañ
edukacyjno-poznawczych oraz przedsiêwziêæ
nastawionych na zachowanie dziedzictwa
kulturowego (Ostrêga, Uberman 2003, Kasprzyk
2007, Myga-Pi¹tek, Nita 2007)

W wyniku zmieniaj¹cego siê podejœcia do
terenów i obiektów poprzemys³owych
i pogórniczych dostrzega siê coraz czêœciej ich
walory jako wa¿nych elementów krajobrazu
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Tabela 1. Kierunki rekultywacji w opracowaniach z lat 70.–80.
Table 1. Directions of reclamation in publications from 70.–80. years

Pastuszko, Ptasiñski 1978 Greszta 1978 Cymerman 1988

Rolny rolniczy rolniczy

Leœny leœny leœny

wodny rybacki

melioracyjny

specjalny infrastrukturowy

rekreacyjny

Ryc. 1. Przybli¿ony powierzchniowy udzia³ kierunków
rekultywacji w przemyœle wydobywczym w Polsce
(Krzaklewski 2001)

Fig. 1. Estimated surface distribution of direction of
reclamation in Polish mining industry (Krzaklewski 2001)



przyrodniczego i kulturowego. Zagadnienia te uwzglêdniane s¹ w najnowszych trendach rozwoju
kierunków rekultywacji (tab. 2, 3 i 4).

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje fakt, ¿e coraz czêœciej dostrzegana jest swoista wartoœæ obszarów
pogórniczych, których rekultywacji zaniechano lub przeprowadzono w bardzo niewielkim zakresie. Wiele
takich terenów staje siê miejscem, w którym powstaj¹ korzystne siedliska dla licznych, nierzadko
chronionych, gatunków roœlin i zwierz¹t (Rostañski 2000, Fetz 2001, Basten 2002, Rostañski 2003,
Tokarska-Guzik 2003, Porêbska 2005). Specyfika ukszta³towania terenu i warunków wodnych przyczynia
siê do ekotonowego charakteru dawnych wyrobisk o korzystnym zró¿nicowaniu siedlisk (Mik³aszewski
1996, Kalksteinbruch… 2001). Niekiedy formy poeksploatacyjne stanowi¹ elementy korytarzy
ekologicznych, stanowi¹cych wa¿ny czynnik dla wymiany gatunkowej fauny i flory (Mik³aszewski 1996,
Barga-Wiêc³awska 2007). Forma przestrzenna i lokalizacja wyrobisk poeksploatacyjnych niejednokrotnie
stanowi o wzbogacaj¹cym krajobraz charakterze tych obiektów, przyczyniaj¹cych siê do jego
urozmaicenia, szczególnie w regionach miejsko-przemys³owych (Nita, Myga-Pi¹tek 2006a). W stosunku
do niektórych terenów, ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania spo³eczne i gospodarcze, trudno jest
wypracowaæ optymalny sposób zagospodarowania po zakoñczeniu eksploatacji, w takich przypadkach
mo¿e byæ uzasadnione nieokreœlanie kierunku rekultywacji i potraktowanie ich jako rezerwy mineralne,
budowlane czy rekreacyjne (Malewski 1998).
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Tabela 2. Ogólne i szczegó³owe kierunki rekultywacji wg Kaźmierczak (Kaźmierczak, Malewski 2001)
Table 2. General and specific reclamation directions by Kaźmierczak (Kaźmierczak, Malewski 2001)

Ogólny kierunek rekultywacji Szczegó³owy kierunek rekultywacji

Rolny uprawy

hodowla

Leœny gospodarka

ochrona

rekreacja

Przyrodniczy rezerwat przyrody

park krajobrazowy

obszar chronionego krajobrazu

ochrona gatunkowa

pomnik przyrody

stanowisko dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej

u¿ytek ekologiczny

zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy

tereny zielone

Wodny budowle

rekreacja

mieszkalnictwo

przemys³

us³ugi



Taki sposób zagospodarowania wystêpuje w literaturze pod ró¿nymi nazwami: pozostawienie bez
rekultywacji (Czarniecka 1999), brak zagospodarowania (Rostañski 2000, Porêbska 2005), najprostszy
stan pozostawiony-porzucony (Nita, Myga-Pi¹tek 2006b), nieokreœlony (Malewski 1998, 1999). Zalety

12

Kasprzyk P.

Tabela 3. Ogólne i szczegó³owe kierunki rekultywacji i zagospodarowania obiektów terenowo-przestrzennych
(Ostrêga, Uberman 2003)

Table 3. General and specific directions of reclamation and development of terrain-space components (Ostrêga,
Uberman 2003)

Rolniczy hodowla: zwierz¹t, drobiu, ryb

uprawy: grunty orne, sady, ³¹ki, pastwiska, ogrody dzia³kowe

Leœny ochrona

gospodarczy

rekreacja: trasy turystyczne, parki, œcie¿ki pieszo-rowerowe, œcie¿ki zdrowotne, leœne
kompleksy promocyjne

Wodny rekreacja: k¹pieliska, sporty wodne

gospodarczy: zbiorniki retencyjne, zbiorniki wody pitnej

Przyrodniczy formy ochrony w zale¿noœci od wartoœci przyrodniczych

Gospodarczy budownictwo mieszkaniowe, kampusy, gara¿e

przemys³

us³ugi: inkubatory, magazyny, sklepy, hurtownie, parkingi, obiekty sportowe itp.

sk³adowiska odpadów

Kulturowy dydaktyczny: œcie¿ki tematyczne, laboratoria

kontemplacyjny

artystyczny: muzea, ekspozycje, sale wystawowe i koncertowe, sceny, amfiteatry itp.

Tabela 4. Kierunki adaptacji terenów pogórniczych (Pietrzyk-Sokulska 2006)
Table 4. Directions of adaptation of post-mining areas (Pietrzyk-Sokulska 2006)

Kierunek adaptacji G³ówne elementy œrodowiska Cechy

Poznawczy biotyczny bioró¿norodnoœæ

obszary o ró¿nym re¿imie ochrony przyrody

abiotyczny krajobraz geologiczny wnêtrza wyrobisk

infrastruktura techniczna i zaplecze administracyjne
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ wydobywcz¹ i przeróbcz¹ kopalin

zabytki architektury zwi¹zanej z wydobywanym surowcem
skalnym oraz inne obiekty dzia³alnoœci wydobywczej

Rekreacyjny biotyczne i abiotyczne ciekawe elementy krajobrazu geologicznego, kubatura
wyrobisk, walory œrodowiska przyrodniczego, dostêpnoœæ

Gospodarczy abiotyczne rodzaj i kubatura wyrobisk, dostêpnoœæ, struktura
u¿ytkowania ziemi i funkcje obszarów przyleg³ych



oraz charakter takiego podejœcia do terenu poeksploatacyjnego nasuwaj¹ sugestiê sformalizowania
takiego sposobu postêpowania i ustanowienia kierunku rekultywacji o nazwie otwarty. Stanowi³by on
alternatywê dla tych terenów, dla których korzystniejsze by³oby zachowanie ich specyfiki powsta³ej
w wyniku dzia³alnoœci wydobywczej lub przy braku konkretnych, spo³ecznie akceptowanych innych
rozwi¹zañ.

Podsumowanie i wnioski

Zagadnienie zdefiniowania i okreœlenia kierunku rekultywacji stanowi wa¿ny czynnik rekultywacji
i przysz³ego zagospodarowania terenów pogórniczych. Obok tradycyjnych ju¿ sposobów wykorzystania
terenów poeksploatacyjnych, do których nale¿¹ na przyk³ad kierunki rolny, leœny czy wodny, pojawiaj¹ siê
nowe rozwi¹zania, zmierzaj¹ce do wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych nieczynnych
obiektów przemys³owych. Ten postêp w zakresie rozwoju kierunków rekultywacji, który obserwujemy
w ostatnich latach, powoduje, ¿e istnieje potrzeba zweryfikowania i zmodyfikowania regulacji prawnych
pod k¹tem:
– zdefiniowania pojêcia kierunek rekultywacji,
– rozszerzenia katalogu kierunków rekultywacji o kierunki zgodne z aktualnymi tendencjami w dziedzinie

zagospodarowania terenów poprzemys³owych,
– rozwa¿enia jako równouprawnionego tzw. kierunku otwartego, nie wprowadzaj¹cego istotnych zmian

w terenie poeksploatacyjnym, dla wykorzystania jego walorów przyrodniczych, i umo¿liwiaj¹cego
w przysz³oœci adaptacjê do zmieniaj¹cych siê potrzeb spo³ecznych i gospodarczych.
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