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A b s t r a c t . The paper presents methodology for evaluation of economic and social conse-
quences for mining sector in the case of ceasing current and future mining in areas covered by
the Natura 2000 network. The analysis is conducted for all types of mineral deposits located
within Natura 2000, i.e. natural gas and coalbed metane, crude oil, hard coal and lignites,
zinc-lead, copper, arsenic ores, peat, salt, lacustrine chalk, gypsum, sand and gravel, dimen-
sion and building stones, etc. In total, 296 deposits were analysed.
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W artykule zaproponowano metodykê szacowania strat
ekonomicznych i spo³ecznych, jakie mo¿e ponieœæ polska
gospodarka na skutek ograniczenia lub zaprzestania eks-
ploatacji kopalin ze z³ó¿ znajduj¹cych siê w obszarach sieci
Natura 2000. Dane o liczbie i zasobach kopalin oraz o sta-
nie ich zagospodarowania zaczerpniêto z Bilansu zasobów

kopalin i wód podziemnych w Polsce (2006). �ród³em
informacji o powierzchni zajmowanej przez z³o¿a w wy-
znaczonych dotychczas obszarach Natura 2000 by³ doku-
ment wydany przez Ministerstwo Œrodowiska pt. Konflikt

obszary Natura 2000 — z³o¿a udokumentowane, stan na

28.04.2006 r.
W obrêbie obszarów sieci Natura 2000 znajduj¹ siê

692 z³o¿a kopalin, w tym 296 z³ó¿ czynnych nastêpuj¹cych
22 kopalin:

a) gazu ziemnego i metanu z pok³adów wêgla;
b) ropy naftowej;
c) wêgla kamiennego;
d) wêgla brunatnego;
e) rud Zn-Pb;
f) rud Cu;
g) torfów;
h) kredy jeziornej;
i) gipsów;
j) piasków i ¿wirów;
k) kamieni drogowych i budowlanych;
l) surowców ilastych ceramiki budowlanej;
m) glin ceramicznych;
n) surowców ogniotrwa³ych;
o) piasków kwarcowych;
p) piasków podsadzkowych;
q) piasków szklarskich;
r) piasków formierskich;
s) surowców przemys³u cementowego i wapienniczego;
t) innych surowców skalnych;
u) siarki;
v) soli kamiennych i potasowych (polihalitu).

Wysokoœæ strat zwi¹zanych z ograniczeniem lub
zaprzestaniem wydobycia kopalin ze z³ó¿ czynnych osza-
cowano w dwóch wariantach.

W pierwszym wariancie, w celu oszacowania maksy-
malnych strat, przyjêto za³o¿enie, i¿ nast¹pi ca³kowite
zaprzestanie wydobycia ze wszystkich 296 czynnych z³ó¿.

W drugim wariancie straty oszacowano na podstawie
udzia³u powierzchni z³ó¿ w obszarze Natura 2000 w
ca³kowitej powierzchni tych z³ó¿, zak³adaj¹c, i¿ tylko
zasoby znajduj¹ce siê w obrêbie obszaru chronionego nie
zostan¹ wydobyte.

Dodatkowo w obu wariantach wielkoœæ strat powiêk-
szono o koszty zwi¹zane z funkcjonowaniem obszarów
Natura 2000, tj.:

� koszty wykonania Ocen Planów i Przedsiêwziêæ
Znacz¹co Oddzia³uj¹cych na Obszary Natura 2000 (koszt
jednostkowy oszacowano na 20 000 z³);

� koszty dostosowania infrastruktury terenu do wyma-
gañ ochrony obszarów Natura 2000, które oszacowano na
1200 z³/ha/rok;

� koszty zarz¹dzania obszarami Natura 2000, w tym
ich monitoring (400 z³/ha/rok).

Pod koniec XX w. próbowano oceniæ koszty zarz¹dza-
nia obszarami sieci Natura 2000 w 15 ówczesnych krajach
cz³onkowskich Unii Europejskiej. Na przyk³ad Lierdeman
(1996) oceni³, ¿e koszty utworzenia sieci Natura 2000 bêd¹
wynosiæ od 0,5 do 5 mld euro rocznie, a œredni koszt
zarz¹dzania 1 ha obszaru — 50–500 euro/rok. Wed³ug Sto-
nesa (1999) zarz¹dzanie obszarami sieci Natura 2000

mia³o kosztowaæ 2,5–3 mld euro rocznie, a zarz¹dzanie
1 ha obszaru — 80 euro/rok. Goriup (1999) koszty zarz¹-
dzania europejskimi obszarami Natura 2000, o ³¹cznej
powierzchni 21,5 mln ha, oceni³ na 3,2 miliarda euro rocz-
nie, a œredni koszt zarz¹dzania 1 ha na 145 euro/rok. James
(1999) oszacowa³, ¿e je¿eli powierzchnia sieci bêdzie sta-
nowiæ 10% powierzchni UE, to jej utworzenie bêdzie kosz-
towa³o 2,6 mld dolarów rocznie, natomiast wed³ug raportu
Marklanda (2002) — 5,7 mld euro/rok. Wyliczenia te by³y
uwa¿ane za zachowawcze, gdy¿ uwzglêdniono w nich tyl-
ko koszty zarz¹dzania obszarami, pomijaj¹c zazwyczaj
koszty zwi¹zane z zakupem ziemi i rekultywacj¹ œrodowi-
ska.
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Na zlecenie Komisji Europejskiej podobne badania
zosta³y wykonane w ostatnich latach. Wynika z nich, i¿
szacunkowy koszt finansowania sieci Natura 2000 w 25
krajach Unii Europejskiej to 6,1 miliarda euro/rok. Nato-
miast organizacja BirdLife oszacowa³a te koszty na 13,97
mln euro/rok (Estaban).

Koszty funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce
zosta³y okreœlone na podstawie analogii do ich szacunko-
wej wyceny przez wymienionych ekspertów zachodnio-
europejskich.

Tworzenie obszarów sieci Natura 2000 wymaga zaan-
ga¿owania du¿ej liczby pracowników i poniesienia zna-
cz¹cych nak³adów finansowych, m.in na.:

� wybudowanie, wyposa¿enie i utrzymanie infrastruk-
tury — w tym budynków, maszyn, œcie¿ek;

� prace zwi¹zane z zarz¹dzaniem planami,
� rekultywacjê œrodowiska,
� zakup lub dzier¿awê ziemi (sporadycznie);
� odszkodowanie za prawa w³aœcicieli do ziemi (w tym

przychód),
� monitoring i ochronê terenów,
� badania, ankiety, publikacje i edukacjê.
Koszty zarz¹dzania obszarami sieci Natura 2000 s¹

trudne do oszacowania, gdy¿ s¹ one bardzo zró¿nicowane
w zale¿noœci od lokalnych uwarunkowañ œrodowisko-
wych, np. koszty zarz¹dzania obszarami zalesionymi s¹
mniejsze, a terenami podmok³ymi wiêksze — dlatego
przyjmuje siê koszty uœrednione.

Wariant I
— zaprzestanie wydobycia kopalin

ze z³ó¿ znajduj¹cych na terenach sieci Natura 2000

W zwi¹zku z zaprzestaniem eksploatacji 296 czynnych
z³ó¿ znajduj¹cych na terenach sieci Natura 2000 nast¹pi
znacz¹ce ograniczenie wydobycia wielu kopalin, a w efek-
cie redukcja przychodów ze sprzeda¿y surowców. W celu
okreœlenia zmniejszenia sprzeda¿y surowców przyjêto
za³o¿enie, i¿ wielkoœæ zasobów operatywnych (mo¿liwych
do wydobycia) wszystkich kopalin stanowi œrednio 90%
zasobów przemys³owych. W Bilansie zasobów... (2006)
informacja o zasobach z³ó¿ by³a podawana w tonach b¹dŸ
w metrach szeœciennych. Na potrzeby opracowanego algoryt-
mu zasoby wszystkich kopalin podano w Mg, przeliczaj¹c
metr szeœcienny na Mg poprzez pomno¿enie iloœci zasobów
przez œredni ciê¿ar w³aœciwy danej kopaliny. Nastêpnie osza-
cowano ceny tzw. pierwszego produktu handlowego (loco
kopalnia) poszczególnych surowców. Wielkoœæ zasobów
mo¿liwych do wydobycia pomno¿ono przez te ceny, otrzy-
muj¹c w ten sposób szacunkow¹ wartoœæ przychodów. Tak
obliczone przychody pomniejszono o koszty dzia³alnoœci
operacyjnej podmiotów, które oszacowano na 60% wartoœci
przychodów i tym sposobem oszacowano straty (brutto)
poszczególnych podmiotów zwi¹zane z koniecznoœci¹
zaprzestania wydobycia. Straty te powiêkszono o koszty
opracowania Ocen Planów i Przedsiêwziêæ Znacz¹co
Oddzia³uj¹cych na Obszary Natura 2000, koszty dostoso-
wania infrastruktury oraz zarz¹dzania obszarami. Algo-
rytm postêpowania wraz z cenami poszczególnych kopalin
przedstawiono w tab. 1.
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Tab. 1. Algorytm postêpowania w celu okreœlenia strat ekonomicznych w przemyœle wydobywczym w wyniku zaprzestania
eksploatacji aktualnie zagospodarowanych z³ó¿ znajduj¹cych siê na obszarach Natura 2000

Table 1. The algorithm for assessing maximum economic losses in extractive industries due to the necessity to cease exploitation
(of mineral deposits) in areas of the Natura 2000 network

Lp. Sk³adnik algorytmu, Algorithm component Wielkoœæ, Quantity

1. Okreœlenie zasobów przemys³owych z³ó¿ kopalin wystêpuj¹cych w sieci obszarów Natura 2000

Measured mineral reserves of deposits occurring in areas of Natura 2000
[mln Mg]

[million Mg]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas andcoalbed methane (CBM) 34,60

b) ropa naftowa, crude oil 12,52

c) wêgle kamienne, hard coals 798,88

d) wêgle brunatne, lignites 68,51

e) torfy, peat 1,94

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 3,26

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 377,16

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 401,18

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 25,80

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 3,21

k) piaski kwarcowe, quartz sands 7,19

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 19,36

m) piaski szklarskie, glass sands 22,47

n) piaski formierskie, foundry sands 3,70

o) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 28,80

p) inne surowce skalne, other rock materials 1,35

Wielkoœæ skumulowana,
Total quantity 1 809,917

Dane o zasobach przemys³owych z³ó¿ wystêpuj¹cych w obszarach sieci Natura 2000 pochodz¹ z Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych
w Polsce, wg stanu na 31 XII 2005 r.
Measured reserves after Annual Report of Mineral Reserves and Groundwater Resources in Poland as of 31 December, 2005.
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2. Okreœlenie wielkoœci zasobów operatywnych (tzn. mo¿liwych do wydobycia)
Assessments of exploitable reserves

[mln Mg]
[million Mg]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas andcoalbed methane (CBM) 31,14

b) ropa naftowa, crude oil 11,27

c) wêgle kamienne, hard coals 718,99

d) wêgle brunatne, lignites 61,66

e) torfy, peat 1,75

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 2,94

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 339,44

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 361,06

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 23,22

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 2,89

k) piaski kwarcowe, quartz sands 6,47

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 17,42

m) piaski szklarskie, glass sands 20,22

n) piaski formierskie, foundry sands 3,33

o) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 25,92

p) inne surowce skalne, other rock materials 1,21

Wielkoœæ skumulowana, Total quantity 1 628,925

Przyjêto, ¿e zasoby operatywne stanowi¹ 90% zasobów przemys³owych.
Exploitable reserves are estimated at 90% of the measured ones (taking into account 10% loss due to exploitation).

3. Okreœlenie cen poszczególnych grup surowców
Prices for individual mineral commodities

[z³/Mg]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas andcoalbed methane (CBM) 406,8

b) ropa naftowa, crude oil 881,5

c) wêgle kamienne, hard coals 183,3

d) wêgle brunatne, lignites 44,6

e) torfy, peat 203,2

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 52

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 21,4

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 45

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 15

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 15

k) piaski kwarcowe, quartz sands 128,5

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 5,2

m) piaski szklarskie, glass sands 32,8

n) piaski formierskie, foundry sands

o) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 21,2

p) inne surowce skalne, other rock materials 50

Przyjêto ceny œrednie z roku 2004 wed³ug danych GUS i Bilansu Gospodarki Surowcami Mineralnymi.
S¹ to ceny tzw. pierwszego produktu handlowego (loco kopalnia) lub jednostkowe wartoœci celne w eksporcie
Mean prices as of the year 2004, after the Central Statistical Office and Minerals Yearbook of Poland and the World
(prices quoted loco plant or after export indexes).

4. Okreœlenie wartoœci zmniejszenia przychodów firm górniczych eksploatuj¹cych kopaliny
Decrease of income of extractive industries

[mln z³]
[million z³]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas andcoalbed methane (CBM) 12665,99

b) ropa naftowa, crude oil 9934,01

c) wêgle kamienne, hard coals 131790,57

d) wêgle brunatne, lignites 2750,07

e) rudy Zn-Pb, Zn-Pb ores 0,00

f) rudy Cu, Cu ores 0,00

g) rudy As, As ores 0,00

h) torfy, peat 355,68

i) kreda jeziorna, lacustrine chalk 152,66
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j) gipsy, gypsum 0,00

k) piaski i ¿wiry, sand and gravel 7264,04

l) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 16247,71

m) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 348,26

n) gliny ceramiczne, ceramic clays 43,39

o) surowce ogniotrwa³e, refractory materials 0,00

p) piaski kwarcowe, quartz sands 831,01

q) piaski podsadzkowe, backfilling sands 90,60

r) piaski szklarskie, glass sands 663,26

s) piaski formierskie, foundry sands 0,00

t) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 549,54

u) inne surowce skalne, other rock materials 60,71

v) siarka, sulphur 0,00

w) sole kamienne i potasowe, rock-salts and potassium salts 0,00

Wielkoœæ skumulowana, Total quantity 183 747,512

Podane wartoœci uzyskano poprzez pomno¿enie cen jednostkowych przez wielkoœæ zasobów mo¿liwych do wydobycia (operatywnych).
The values were obtained by multiplying prices of mineral commodities by quantities of downgraded measured reserves.

5. Oszacowanie udzia³u kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w przychodach — poziom 60% [mln z³]
Estimation of share of operating costs (without depreciation) in income — 60% level [in million z³]

110 248,507
[mln z³]

Koszty producentów okreœlono jako 60% wartoœci przychodów.
The producer’s costs were estimated at 60% of income.

6. Okreœlenie potencjalnych strat ekonomicznych ze wzglêdu na ograniczenie wydobycia (poz. 3–4)
Assessment of potential economic losses due to limitation in output (items 3–4)

73 499,005
[mln z³]

Straty okreœlono jako 40% wartoœci przychodów.
Potential economic losses due to limitation in output ware estimated at 40% of income.

7. Powiêkszenie strat zwi¹zanych z koniecznoœci¹ opracowania Ocen Planów i Przedsiêwziêæ Znacz¹co Oddzia³uj¹cych na Obszary
Natura 2000 — liczba z³ó¿ x 20 000 z³
(Liczba z³ó¿ eksploatowanych w obszarach Natura 2000/ca³kowita liczba z³ó¿ w obszarach Natura 2000)
Increase of .losses due to the necessity to prepare Assessments of Plans and Undertakings Having Considerable Impact on the Natura
2000 Areas — estimated volume of deposits x 20,000 z³
(number of deposits exploited in areas of Natura 2000 — total number of deposits)

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas andcoalbed methane (CBM) 37/49

b) ropa naftowa, crude oil 23/25

c) wêgle kamienne, hard coals 4/28

d) wêgle brunatne, lignites 3/21

e) rudy Zn-Pb, Zn-Pb ores 0/6

f) rudy Cu, Cu ores 0/3

g) rudy As, As ores 0/1

h) torfy, peat 11/23

i) kreda jeziorna, lacustrine chalk 15/53

j) gipsy, gypsum 0/3

k) piaski i ¿wiry, sand and gravel 148/307

l) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 22/70

m) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 8/23

n) gliny ceramiczne, ceramic clays 6/15

o) surowce ogniotrwa³e, refractory materials 0/8

p) piaski kwarcowe, quartz sands 7/15

q) piaski podsadzkowe, backfilling sands 2/4

r) piaski szklarskie, glass sands 2/7

s) piaski formierskie, foundry sands 1/4

t) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 6/20

u) inne surowce skalne, other rock materials 1/4

v) siarka, sulphur 0/3

w) sole kamienne i potasowe, rock-salts and potassium salts 0/3

Wielkoœæ skumulowana, Total quantity 5,920

[mln z³]



Poniesienie strat w wysokoœci 74 mld z³ nast¹pi³oby
jedynie w przypadku najbardziej pesymistycznego i ma³o
realnego scenariusza wprowadzenia obszarów sieci Natura

2000, tj. ca³kowitego zaprzestania eksploatacji z³ó¿ wystê-
puj¹cych w ich granicach. W takiej sytuacji nale¿y siê
dodatkowo liczyæ z uzasadnionymi roszczeniami firm eks-
ploatuj¹cych z³o¿a, przynajmniej do czasu obowi¹zywania
koncesji. Wycena strat powinna byæ wówczas prowadzona
indywidualnie przez poszczególne firmy i nie musi byæ
zbie¿na z proponowanym algorytmem. W szczególnych
przypadkach mo¿e ona dotyczyæ strategii firmy i obejmo-
waæ np. roszczenia dotycz¹ce zwrotu pieniêdzy wydanych
w ostatnich latach na nak³ady inwestycyjne zwi¹zane z
udostêpnieniem z³o¿a b¹dŸ z przeróbk¹ kopalin, dzia³ania-
mi proekologicznymi oraz innymi.

Wariant II
— ograniczenie wydobycia kopalin ze z³ó¿
znajduj¹cych na terenach sieci Natura 2000

Zaproponowany algorytm postêpowania w wariancie
II ma za zadanie wskazanie metodyki oszacowania strat
przy za³o¿eniu, i¿ wymagania œrodowiskowe umo¿liwi¹
prowadzenie eksploatacji ze z³ó¿ maj¹cych kontakt z
obszarami Natura 2000 (ale nie na terenie samej sieci

Natura 2000). Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ zarz¹dzanie obszara-
mi sieci Natura 2000 jest zwi¹zane z zajmowan¹ przez
z³o¿a powierzchni¹, zaproponowano algorytm obliczania
strat ekonomicznych, w którym szacowano je w relacji do
powierzchni z³ó¿ bêd¹cych w obszarze Natura 2000.
Zaproponowany algorytm obejmuje nastêpuj¹cy tok postê-
powania:

� Na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa
Œrodowiska (dokument pt. Konflikt obszary Natura
2000 — z³o¿a udokumentowane, stan na 28.04.2006)
okreœlono powierzchniê zajmowan¹ przez dane
z³o¿e w obrêbie konkretnego obszaru Natura 2000.
Obliczono procentowy udzia³ tej powierzchni w
relacji do ca³kowitej powierzchni z³o¿a;

� Na podstawie tej relacji okreœlono szacunkowo wiel-
koœci strat w zasobach operatywnych — obliczo-
nych w tabeli 1 (pomimo, i¿ za³o¿enie to mo¿e
powodowaæ pewne znacz¹ce uproszczenia w zale¿-
noœci od metody eksploatacji z³o¿a czy formy jego
wystêpowania, to na potrzeby niniejszej analizy jest
wystarczaj¹ce);

� Dalszy tok postêpowania przyjêto jak w algorytmie
obliczania strat w wariancie I, przy czym dodatkowo
doliczono stratê w wysokoœci 10% wartoœci przy-
chodów jako efekt skrócenia czasu eksploatacji.
Algorytm postêpowania w celu oszacowania strat
zaprezentowano w tab. 2.
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Wartoœæ 5,920 mln z³ uzyskano mno¿¹c 20 000 z³ przez 296 z³ó¿ aktualnie eksploatowanych.
The value of 5,920 M z³ was obtained by multiplying 20 000 z³ by number of deposits currently exploited i.e. 296.

8. Koszty dostosowania infrastruktury do wymagañ ochrony obszarów sieci Natura 2000

(powierzchnia x 1200 z³/ha)
Cost of adjustment of infrastructure to requirements of the Natura 2000 network
(area x 1200 z³ per hectare)

88,731
[mln z³]

Wartoœæ 88,317 mln z³ uzyskano mno¿¹c powierzchniê 73 942,5 ha przez 1200 z³/h.
The value of 88,817 M z³ was obtained by multiplying the area of 73 942,5 ha by 1200 z³/ha.

9. Zarz¹dzanie obszarami i ich monitoring
(powierzchnia x 10 lat x 400 z³/ha)
Management and monitoring of the areas
(area x number of years x 400 z³/ha)

295,770
[mln z³]

Wartoœæ 295,770 mln z³ uzyskano mno¿¹c powierzchniê 73 942,5 ha przez 400 z³/ha i przez 10 lat
The value of 295,770 M z³ was obtained by multiplying the area of 73 942,5 ha and 400 z³/ha for 10 years

£¹cznie
Total

73 889,43
[mln z³]

[million z³]

Tab. 2. Algorytm postêpowania w celu okreœlenia strat ekonomicznych jakie mo¿e ponieœæ przemys³ wydobywczy w wyniku
zaprzestania eksploatacji tych czêœci aktualnie zagospodarowanych z³ó¿, które znajduj¹ siê na obszarach Natura 2000

Table 2. The algorithm for assessing maximum economic losses in extractive industries due to the necessity to cease exploitation in
parts mineral deposits comprised by the Natura 2000 network

Lp. Sk³adnik algorytmu, Algorithm component Wielkoœæ, Quantity

1. Powierzchnia z³ó¿ le¿¹cych w obszarach Natura 2000

The area of deposits situated in areas protected by the Natura2000 network [ha]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas andcoalbed methane (CBM) 11322,74

b) ropa naftowa, crude oil 419,11

c) wêgle kamienne, hard coals 298,63

d) wêgle brunatne, lignites 24,19

e) torfy peat, peat 645,48

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 903,74

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 18680

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 3546,15

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 847,69

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 46,8
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k) piaski kwarcowe, quartz sands 46,31

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 12,97

m) piaski szklarskie, glass sands 4,35

n) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 172,65

o) inne surowce skalne, other rock materials 0,43

£¹czna powierzchnia, Total area 36 971,24

Dane o powierzchni pochodz¹ z Ministerstwa Œrodowiska. Analiz¹ objêto z³o¿a eksploatowane (E) oraz eksploatowane okresowo (T).
The data on area of deposits were provided by the Ministry of the Environment. Both the exploited deposits (E) and those exploited from time to
time (T) were taken into account.

2. £¹czna powierzchnia z³ó¿ w Polsce
Total area of deposits in Poland [ha]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas and coalbed methane (CBM) 134610,76

b) ropa naftowa, crude oil 22929,30

c) wêgle kamienne, hard coals 449479,10

d) wêgle brunatne, lignites 81785,07

e) torfy, peat 2938,48

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 3962,79

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 98118,86

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 7781,74

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 12621,14

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 731,03

k) piaski kwarcowe, quartz sands 1810,77

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 23306,55

m) piaski szklarskie, glass sands 1839,08

n) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 16188,66

o) inne surowce skalne, other rock materials 17,32

£¹czna powierzchnia, Total area 858 120,65

Dane o powierzchni z³ó¿ pochodz¹ z bazy danych MIDAS.
Data come from the MIDAS database of the Polish Geological Institute.

3. Udzia³ procentowy powierzchni z³ó¿ w obszarach Natura 2000 w ca³kowitej powierzchni z³ó¿ poszczególnych
kopalin
Deposit area covered by the Natura 2000 network as a percentage of total area of mineral deposits

%

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas and coalbed methane (CBM) 8,41

b) ropa naftowa, crude oil 1,83

c) wêgle kamienne, hard coals 0,07

d) wêgle brunatne, lignites 0,03

e) torfy, peat 21,97

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 22,81

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 19,04

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 45,57

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 6,72

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 6,40

k) piaski kwarcowe, quartz sands 2,56

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 0,06

m) piaski szklarskie, glass sands 0,24

n) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 1,07

o) inne surowce skalne, other rock materials 2,5

Najwiêkszy udzia³ procentowy powierzchni z³ó¿ w obszarach Natura 2000 w ca³kowitej powierzchni z³ó¿ maj¹ z³o¿a kamieni drogowych i
budowlanych (45%), kredy jeziornej oraz torfów. Nieznaczny udzia³ maj¹ z³o¿a wêgla, piasków podsadzkowych i szklarskich.
The percentage of deposit areas covered by the Natura 2000 network in relation to the total area is the highest for those of dimension and
building stones (45%), lacustrine chalk and peat, and the lowest for glass and backfilling sands.

4. Zmniejszenie stanu zasobów mo¿liwych do wydobycia na podstawie powierzchni zajmowanej przez Natura 2000

Downgrading of exploitable reserves in deposit areas covered by the Natura 2000 [mln Mg]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas and coalbed methane (CBM) 2,62

b) ropa naftowa, crude oil 0,21

c) wêgle kamienne, hard coals 0,50
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d) wêgle brunatne, lignites 0,02

e) torfy, peats 0,38

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 0,67

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 64,63

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 164,54

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 1,56

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 0,19

k) piaski kwarcowe, quartz sands 0,17

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 0,01

m) piaski szklarskie, glass sands 0,05

n) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 0,28

o) inne surowce skalne, other rock materials 0,03

Wielkoœæ skumulowana, Total value 235,84

Przyjêto za³o¿enie, i¿ nie bêdzie prowadzona eksploatacja tej czêœci z³o¿a, która le¿y w granicach sieci obszarów Natura 2000 i na tej
podstawie obliczono o ile procent mniejsze bêd¹ zasoby operatywne.
The scale of downgrading of exploitable reserves was estimated assuming that surface mining will have to cease in deposit areas covered by the
Natura 2000 network

5. Wielkoœæ strat w przychodach firm ze wzglêdu na wprowadzenie ograniczenia wydobycia na powierzchni
obszarów Natura 2000

Income losses resulting from the introduction of output limitations within the Natura 2000 areas
[mln z³]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas and coalbed methane (CBM) 1065,21

b) ropa naftowa, crude oil 181,79

c) wêgle kamienne, hard coals 92,25

d) wêgle brunatne, lignites 0,83

e) torfy, peats 78,14

f) kreda jeziorna, lacustrine chalk 34,82

g) piaski i ¿wiry, sand and gravel 1383,07

h) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 7404,08

i) surowce ilaste ceramiki budowlanej, building ceramics raw materials 23,40

j) gliny ceramiczne, ceramic clays 2,78

k) piaski kwarcowe, quartz sands 21,27

l) piaski podsadzkowe, backfilling sands 0,05

m) piaski szklarskie, glass sands 1,59

n) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, limestone and marl for cement and lime industries 5,88

o) inne surowce skalne, other rock materials 1,52

Wielkoœæ skumulowana, Total value 10 296,698

Wartoœæ 10 296,698 mln z³ uzyskano przez pomno¿enie wielkoœci zasobów i ceny surowców z tabeli 1.
The total value of 10,296,698 M z³ was obtained by multiplying downgraded reserves by prices from table 1.

6. Oszacowanie udzia³u kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) w przychodach — poziom 60% [mln z³]
Assessment of share of operating costs in income (no depreciation) — 60% level [in million z³]

6 178,019

Koszty producentów okreœlono jako 60% wartoœci przychodów.
The cost of producers was estimated at 60% of income value.

7. Okreœlenie potencjalnych strat ekonomicznych ze wzglêdu na ograniczenie wydobycia — poz. 3–4 [mln z³]
Calculation of potential economic losses due to limited output — items 3–4 [in million z³] 4 118,679

Straty okreœlono jako 40% wartoœci przychodów.
The losses were estimated at 40% of income value

8. Powiêkszenie strat zwi¹zanych z koniecznoœci¹ opracowania Ocen Planów i Przedsiêwziêæ Znacz¹co
Oddzia³uj¹cych na obszary Natura 2000 — liczba z³ó¿ x 20 000 z³
Increase of losses due to the necessity of preparing Assessments of Plans and Undertakings Having Considerable
Impact on the Natura 2000 Areas — estimated number of deposits x 20,000 z³

5,920
[mln z³]

Wartoœæ 5,920 mln z³ uzyskano mno¿¹c wartoœæ 20 tys. z³ przez 296 z³ó¿.
The value of 5,920 M z³ was obtained from multiplying 20 000 z³ by number of currently exploited deposits, i.e. 296

9. Koszty dostosowania infrastruktury do wymogów ochrony obszarów sieci Natura 2000

— powierzchnia x 1200 z³/ha
Cost of adjustment of infrastructure to the requirements of the NATURA 2000 network — area x 1200 z³/ha

88,731
[mln z³]

Wartoœæ 88,317 mln z³ uzyskano mno¿¹c 73 942,5 ha przez 1200 z³/ h.
The value of 88,817 M z³ was obtained from multiplying the area of 73 942,5 ha and 1200 z³/ha

10. Zarz¹dzanie i monitoring obszarami — powierzchnia x 10 lat x 400 z³/ha
Costs of management and monitoring of the areas – area x 10 years x 400 z³/ha

295,770
[mln z³]



Oszacowanie strat spo³ecznych

Na skutek ograniczenia lub zaniechania eksploatacji
z³ó¿ poza stratami ekonomicznymi wyst¹pi¹ straty
spo³eczne, spowodowane m.in. zmniejszeniem zatrudnie-
nia, a tak¿e zmniejszeniem wp³ywów do bud¿etu z op³at i
podatków. Ich szacunki i algorytm wyznaczania dla
wariantu I przedstawiono w tabeli 3.

Utrata potencjalnych zysków
z eksploatacji z³ó¿ niezagospodarowanych

Obliczaj¹c koszty utworzenia sieci Natura 2000 nale¿y
te¿ wzi¹æ pod uwagê straty ekonomiczne wynikaj¹ce z
ograniczenia mo¿liwoœci eksploatacji z³ó¿ niezagospoda-
rowanych. Wyliczony przez nas potencjalny zysk z eksplo-
atacji tych z³ó¿ to 300 mln z³ (tab. 4).
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Wartoœæ 295,770 mln z³ uzyskano mno¿¹c 73 942,5 ha przez 400 z³/ha i przez 10 lat.
The value of 295,770 M z³ was obtained from multiplying the area of 73 942,5 ha and 400 z³/ha and 10 years

11. Powiêkszenie strat zwi¹zanych ze skróceniem okresu funkcjonowania przedsiêbiorstwa górniczego
— szacunkowo 10% niezrealizowanych przychodów [mln z³]
Increase of losses due to necessity to shorten the period of mining operations
— approximately 10% of unreceived income [in million z³]

1 029,670

£¹cznie
Total

5 538,77

[mln z³]

Tab. 3. Algorytm postêpowania w celu okreœlenia wielkoœci strat spo³ecznych na skutek ograniczenia wydobycia kopalin
w obszarach Natura 2000

Table 3. The algorithm for proceeding to determine social loss value during introducing Natura 2000 network for mining industries

Lp. Sk³adnik algorytmu, Algorithm component Wielkoœæ, Quantity

1. Zmniejszenie zatrudnienia w firmach wydobywczych okreœlono procentowo na podstawie
zmniejszenia wydobycia kopalin i liczby osób zatrudnionych w górnictwie. Zak³adaj¹c, i¿
zaprzestanie siê wydobycia z obecnie eksploatowanych 296 z³ó¿, oszacowano, ¿e pracê straci
10 000 osób. Przyjêto jednak, ¿e 20% z tych osób przekwalifikuje siê i zajmie obszarami
Natura 2000.

Reduction of employment in mining companies, determined as a percentage on the basis of
decrease in extraction of mineral deposits and resulting job losses. It is assumed that mining
operations will be ceased at 296 sites and 10,000 jobs may be lost. Training programs should help
20% of the unemployed workers to find new jobs in projects connected with the Natura 2000
network.

8 000 osób

Szacujemy, i¿ spoœród 10 000 osób, które utrac¹ pracê w sektorze górniczym, 8000 nie znajdzie nowego miejsca pracy.
It is assumed that 8,000 out of 10,000 people suffering job loss will remain unemployed

2. Zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w firmach podwykonawczych i us³ugowych
zwi¹zanych z górnictwem
Job losses forecast in service companies working for the mining industry

800 osób

Za³o¿ono, ¿e liczba osób zwolnionych wyniesie 10% liczby osób, które utrac¹ zatrudnienie w przemyœle górniczym.
The losses were assumed to be equal 10% of those affecting the mining companies

3. Roczny koszt zwiêkszenia bezrobocia = 8800 osób x 500 z³/miesi¹c x 12 miesiêcy
Costs of unemployment growth = 8800 persons x 500 z³/month x12 month

52,8
[mln z³]

Do analizy przyjêto œredni zasi³ek dla bezrobotnych oraz maksymalny czas jego otrzymywania (12 miesiêcy).
Average unemployment benefit paid for twelve months at the most was accepted as the basis for the estimations

4. Zmniejszenie wp³ywu œrodków finansowych
Decrease in incoming funds

[mln z³]

Do bud¿etu gmin i NFOŒiGW z tytu³u op³at eksploatacyjnych
(op³ata x wielkoœæ zasobów wydobywalnych)
— przyjêto za³o¿enie, i¿ dla wielu surowców skalnych op³ata eksploatacyjna wynosi 1 z³
Decrease in funds coming to communal budgets and the National Fund for Environmental
Protection and Water Management) for operating charges
(charge x volume of resources which will not be extracted because of the Natura 2000 limitations)
— it has been assumed that operating charge for majority of rock materials is 1 z³

2 619,345

Podatki lokalne (od nieruchomoœci i od gruntów — 0,65 z³/m2 x 73942,5 ha x 10 lat,
dodatkowo od nieruchomoœci 18,25 z³/m2 budynku x 100 m2 x 10 lat x 296 z³ó¿).
Local taxes (taxes on land and other immovable property/land tax — 0.65 z³/m2 x 73942,5 ha x 10 years,
plus immovable property tax: 18.25 z³/m2 of a building x 100 m2 x 10 years x 296 deposits).

4 811,665

5. Zmniejszenie wp³ywu z podatku dochodowego CIT — podatek od firm — 19% [mln z³]
Decrease in CIT— company tax collections — 19% [million z³] 16 962,700

6. Zwiêkszenie liczby tonokilometrów przewozu surowców mineralnych — niekorzystny wp³yw
na œrodowisko, szczególnie w przypadku przewozu surowców skalnych [mln z³]
Increasing costs of transportation of extracted mineral raw materials due to cessation of local
mining operations [in million z³], combined with adverse impact on the environment, especially in
the case of transportation of rock material

1 000

£¹cznie, Total 25 446,51

[mln z³]



Podsumowanie

W artykule zaproponowano algorytm szacowania strat
ekonomicznych i spo³ecznych, które mo¿e ponieœæ prze-
mys³ wydobywczy kopalin w zwi¹zku z wprowadzaniem
sieci Natura 2000. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
(System Ocen Oddzia³ywania…, 2004; Ocena planów i
przedsiêwziêæ…, 2001) prowadzenie dzia³alnoœci górni-
czej w obszarach Natura 2000 jest mo¿liwe dopiero po
przeprowadzeniu dok³adnej, wieloetapowej analizy
oddzia³ywañ inwestycji na œrodowisko danego obszaru.
W przypadku jakiegokolwiek konfliktu nale¿y podaæ roz-
wi¹zania alternatywne, które spowoduj¹ minimalizacjê lub
eliminacjê szkodliwych skutków œrodowiskowych. Mog¹
zatem wyst¹piæ pewne ograniczenia dzia³alnoœci wydo-
bywczej kopalin, których konsekwencj¹ bêd¹ straty
spo³eczne i ekonomiczne.

W zwi¹zku z tym, ¿e przepisy nie wykluczaj¹
dzia³alnoœci wydobywczej, tylko wymuszaj¹ prowadzenie
jej w taki sposób, aby nie naruszyæ stabilnoœci chronionych
przez sieæ ekosystemów, oszacowane straty mog¹ byæ w
rzeczywistoœci du¿o mniejsze. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e

zachowanie stabilnoœci ekosystemów bêdzie wymaga³o
dzia³añ zapobiegawczych, minimalizuj¹cych lub elimi-
nuj¹cych negatywne wp³ywy wydobycia kopalin, a to
wi¹¿e siê ze wzrostem kosztów przedsiêbiorstw górni-
czych, wynikaj¹cych z koniecznoœci zastosowania dodat-
kowych rozwi¹zañ proekologicznych.

Prawid³owe, rzetelne oszacowanie potencjalnych strat
spo³ecznych i ekonomicznych bêdzie mo¿liwe dopiero po
dok³adnym okreœleniu granic obszarów sieci Natura 2000 i
granic obszarów z³ó¿ (lub terenów górniczych), co wyma-
ga opracowania map w skali 1 : 10 000, a nawet 1 : 5000,
oraz wykonania szczegó³owej analizy synergicznych
oddzia³ywañ przemys³u wydobywczego na dany obszar.
Nale¿a³oby tak¿e zmierzaæ do uproszczenia procedur i
wypracowania jasnych wytycznych dla przedsiêbiorców
ubiegaj¹cych siê o rekompensatê. W rzeczywistoœci do
ka¿dego przedsiêwziêcia górniczego nale¿y podchodziæ
indywidualnie. Wa¿ne jest, aby przedsiêbiorca uwzglêdni³
w Raporcie Oddzia³ywania na Œrodowisko i w Ocenie Pla-
nów i Przedsiêwziêæ Znacz¹co Oddzia³uj¹cych na Obszary
Natura 2000 dzia³ania profilaktyczne. Proponowane roz-
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Tab. 4. Algorytm postêpowania w celu okreœlenia strat ekonomicznych wynikaj¹cych z ograniczenia mo¿liwoœci eksploatacji
z³ó¿ niezagospodarowanych le¿¹cych w granicach obszarów sieci Natura 2000

Table 4. The algorithm for proceeding to determine economic loss for underdeveloped deposits (prospective)

Lp. Sk³adnik algorytmu, Algorithm component Wielkoœæ, Quantity

1. Straty ekonomiczne wynikaj¹ce z ograniczenia mo¿liwoœci eksploatacji z³ó¿ niezagospodarowanych
le¿¹cych w granicach obszarów sieci Natura 2000

Economic losses due to the Natura 2000 network limitations precluding exploitation of surface and
near-surface mineral deposits

[mln z³]

a) gaz ziemny i metan z pok³adów wêgla, natural gas and coalbed methane (CBM) 33

b) ropa naftowa, crude oil 6

c) wêgle kamienne, hard coals 120

d) wêgle brunatne, lignites 90

e) rudy Zn-Pb, Zn-Pb ores 6

f) rudy Cu, Cu ores 15

g) torfy, peat 0,024

h) kreda jeziorna, lacustrine chalk 0,076

i) gipsy, gypsum 0,45

j) piaski i ¿wiry, sand and gravel 7,95

k) kamienie drogowe i budowlane, dimension and building stones 7,2

l) surowce ilaste ceramiki budowlanej, silty materials for construction ceramics 3,15

m) gliny ceramiczne, ceramic clays 0,4

n) surowce ogniotrwa³e, refractory materials 1,6

o) piaski kwarcowe, quartz sands 0,35

p) piaski podsadzkowe, filling sands 0,01

q) piaski szklarskie, glass-making sands 0,75

r) piaski formierskie, moulding sands 0,24

s) surowce przemys³u cementowego i wapienniczego, materials for cement and lime production industry 7

t) inne surowce skalne, other rock materials 0,03

u) siarka, sulphur 0,3

v) sole kamienne, rock-salts and potassium salts 0,9

Wielkoœæ skumulowana, Total value 300,43

Podan¹ wartoœæ uzyskano przez pomno¿enie wielkoœci szacunkowych strat ekonomicznych dla poszczególnych z³ó¿ przez liczbê z³ó¿
niezagospodarowanych le¿¹cych na terenie obszaru sieci Natura 2000.
The above given values were obtained by multiplying estimates of economic losses for individual deposits by the number of still unexploited
mineral deposits covered by the Natura 2000 network.



wi¹zania dotycz¹ce ograniczeñ w prowadzeniu dzia³alno-
œci górniczej obejmuj¹, m.in.:

� ograniczenie wielkoœci wydobycia;
� dopasowanie czasu eksploatacji do okresów lêgo-

wych i postojowych ptaków wodno-b³otnych, dotyczy to
zw³aszcza OSO (sezonowoœæ wydobycia);

� pozostawienie czêœci zasobów kopalin w filarach w
celu ochrony i zabezpieczenia cennych siedlisk i gatunków
roœlin i zwierz¹t — dotyczy to zw³aszcza SOO;

� zmianê technologii wydobywania (a tak¿e wstêpnej
przeróbki);

� prowadzenie inwestycji kompensuj¹cych.
Ograniczenia te bêd¹ podstaw¹ do szacowania strat i

ubiegania siê przez przedsiêbiorcê posiadaj¹cego aktualn¹
koncesjê o rekompensatê na drodze prawnej. Natomiast w
przypadku nowo zagospodarowywanych z³ó¿ przedsiê-
biorca musi uwzglêdniæ wystêpuj¹ce ograniczenia.
Konieczne jest dok³adne wyznaczenie granic obszarów
sieci Natura 2000 (wspó³rzêdne geograficzne) oraz analiza
zasiêgu terenów górniczych le¿¹cych w ich obrêbie. Tylko
na tej podstawie bêdzie mo¿na dok³adnie okreœliæ ewentu-
alne straty ekonomiczne i spo³eczne wynikaj¹ce z
dzia³alnoœci górniczej na tych obszarach.
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