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ANALIZA PRZEKSZTAŁCEŃ GEOMECHANICZNYCH NA TERENIE POLSKI 
ORAZ MOŻLIWOŚĆ ICH REKULTYWACJI ROŚLINAMI ENERGETYCZNYMI 
PRZY JEDNOCZESNYM WYKORZYSTANIU POWSTAŁEJ BIOMASY DO 
PRODUKCJI BIOPALIW

THE ANALYSIS OF GEOMECHANICAL TRANSFORMATIONS IN POLAND AND THE 
POSSIBILITY OF THEIR RECLAMATION USING ENERGY CROPS WHILE EXPLOITING  
OF THE OBTAINED BIOMASS FOR BIOFUEL PRODUCTION

Podmioty negatywnie wpływające na środowisko zobowiązane są do kompensacji przyrodniczej zniszczonych obszarów. 
W pracy przedstawiono problem degradacji gleb, aspekty prawne oraz możliwość rekultywacji biologicznej na terenie Polski. 
Zaprezentowano rozwiązanie działalności naprawczej przy użyciu roślin energetycznych zapewniając zamknięty obieg materii 
w przyrodzie.

Słowa kluczowe: rekultywacja terenów zdegradowanych, biopaliwa stałe, biopaliwa gazowe, rośliny energetyczne.

The entities which have negative impact on the environment are obliged to compensate environmental changes of damaged 
areas. The article presents the problem of soil degradation, legal aspects and the possibility of biological reclamation in Poland. 
Presented solution of repair activity embraces the use of energy crops providing a closed circulation of matter in nature.
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Wstęp

Historia cywilizacji przedstawia przed ludzkością fakt, 
iż zapotrzebowanie na energię jest ogromne i z upływem 
czasu będzie rosło. Główną przyczyną tej tendencji jest 
zwiększająca się liczba ludności oraz rozwój technologiczny 
wielu gałęzi przemysłu. Nieprawidłowa interakcja człowieka 
ze środowiskiem przyrodniczym była powodem znacznej 
jego degradacji. Człowiek podążając za chęcią zysku, wy-
godą oraz lepszym życiem nie zważał na zmiany, jakie za-
chodzą w biosferze. Nieprzestrzeganie przepisów ochrony 
środowiska i krótkowzroczna wizja przyszłości sprawiły, 
że kolejne pokolenia decydują się na rozwój zrównoważony de-
finiowany jako „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym nastę-
puje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych 
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarów-
no współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.” [1] 
oraz kompensację popełnionych szkód. Wytyczne dotyczące 
kompensacji terenów zdegradowanych są umieszczone w 
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. 
w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i 
sposobu ich prowadzenia [2].

Jednym z elementów środowiska przyrodniczego, szcze-
gólnie narażonym na działalność antropogeniczną są gleby. 
Polska dysponuje w większości gruntami średniej oraz słabej 
jakości. 

Wydobywanie pożądanych surowców z wnętrza ziemi, 
ich przetwarzanie oraz zła gospodarka rolna sprawiły, że duża 
część ziem została zniszczona wskutek przemian geome-
chanicznych. Szacuje się, że w kraju jest prawie 74 tys. km2

gleb ugorowych, nieużytków, V i VI klas bonitacyjnych 
i zdegradowanych [3]. 

Jedną z przyczyn degradacji gruntów jest intensywna 
eksploatacja kopalin na cele energetyczne. W Polsce około 
89% energii elektrycznej i cieplnej pochodzi ze spalania węgla 
kamiennego i brunatnego, a jedynie 11% stanowi produkcja 
energii ze źródeł odnawialnych [6]. 

Wysoki udział produkcji energii z paliw kopalnych w 
bilansie energetycznym spowodowany jest przede wszystkim 
uwarunkowaniami historycznymi oraz występowaniem na tere-
nie Polski licznych złóż surowców energetycznych. Większość 
zasobów węgla kamiennego zlokalizowanych jest na Górnym 
Śląsku oraz na wschodzie kraju, z kolei miejsca gdzie wystę-
puje węgiel brunatny to przede wszystkim okolice Bełchatowa, 
Konina oraz Turoszowa. 
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Rys.1.  Użytki rolne według klas bonitacyjnych i województw w 2000 r. [3]
Fig. 1.  Agricultural land by soil valuation classes and by voivodships in 2000 [3]

Rys.2.  Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w latach 2007-2012 [6]Rys.2.  Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w latach 2007-2012 [6]
Fig. 2.  The share of energy from renewable sources in  primary energy acquisition in 2007-2012 years [6]

Rys.3.  Występowanie węgla brunatnego i kamiennego na terenie Polski [7]
Fig. 3.  Map of coal basins in Poland. Exposed coalfield in Poland [7]
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W eksploatowanych, a co za tym idzie, i przekształcanych 
rejonach gleby są bardziej podatne na degradację. Antropoge-
nicznie zmieniony grunt nie zawsze traci zdolność do produkcji 
rolniczej, jednak może zostać ona znacząco ograniczona.  Dla-
tego tak ważne jest, aby przywrócić ją w możliwie najwyższym 
stopniu, tak by móc ponownie wykorzystać cenne zdolności 
pedosfery na danym obszarze. 

Regulacje prawne wobec podmiotów negatywnie 
wpływających na ekosystem

Podmiot, który przyczynił się do degradacji gleby jest zo-
bowiązany do działalności naprawczej, pod którym to pojęciem 
należy rozumieć „wszelkie działania, w tym działania ogranicza-
jące lub tymczasowe, podejmowane w celu naprawy lub zastą-
pienia w równoważny sposób elementów przyrodniczych lub ich 
funkcji, które uległy szkodzie, w szczególności oczyszczanie gleby
i wody, przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, 
reintrodukcję zniszczonych gatunków, prowadzące do usunięcia 
zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywracania równowagi 
przyrodniczej i walorów krajobrazowych na danym terenie.” 
[8] oraz kompensacji przyrodniczej terenów pokopalnianych, 
definiowanej, jako „zespół działań obejmujących w szczegól-
ności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, 
prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na 
danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku 
przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajo-
brazowych” [1].

 Niżej wymienione akty prawne zawierają wybrane zagad-
nienia dotyczące podmiotów wnoszących negatywne zmiany 
w obrębie środowiska przyrodniczego:
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-

nych i leśnych,
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
 Ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom                

w środowisku i ich naprawie,
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze.

Zawarto w nich wiele istotnych regulacji, wśród których 
można zwłaszcza wymienić: 
 „Władający powierzchnią ziemi, na której występuje zanie-

czyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształ-
cenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany, 
z zastrzeżeniem ust. 2-5, do przeprowadzenia ich rekul-
tywacji” [1],

 „W przypadku likwidacji zakładu górniczego, w całości 
lub w części, przedsiębiorca jest obowiązany przedsię-
wziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz 
rekultywacji gruntów po działalności górniczej” [9].
Pojęcie rekultywacji zostało zaciągnięte do systemu 

prawnego z literatury naukowej. Jedna z bardziej znanych 
definicji podana została przez profesora Tadeusza Skawi-
nę, który określił ją jako kompleksową działalność mającą 
na celu przywrócenie – w zakresie technicznie możliwym 
i ekonomicznie uzasadnionym terenów zdewastowanych do go-
spodarczego użytkowania [10]. Podana definicja była prekursorem 
powstania prawnego terminu, który został zapisany w Ustawie 
z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [4]. 
Rekultywacja we wspomnianym akcie prawnym sformułowana 
jest jako „nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym 

albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych 
przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie 
właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków 
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowa-
nie lub zbudowanie niezbędnych dróg.”

Przekształcenia gruntów

Podmioty zajmujące się wydobywaniem surowców z wnę-
trza ziemi odznaczają się szczególną ingerencją w ekosystem 
ze względu na oddziaływanie w obrębie różnych płaszczyzn 
środowiska przyrodniczego. Działalność górnicza jest przy-
czyną powstawania przekształceń, które mają znaczący wpływ 
na pedosferę, warunki wodne, mikroklimat oraz faunę i florę 
użytkowanego obszaru. Zachwiany obieg wody danego gruntu 
wywołuje zmiany jego nawilgocenia, zawartości składników 
mineralnych, co w konsekwencji doprowadza do jej degradacji 
oraz spadku żyzności. Przekształcenia antropogeniczne, którym 
ulega środowisko glebowe można podzielić na: 
  zmęczenie,
  mechaniczne zanieczyszczenie,
  degradację hydrologiczną,
  degradację chemiczną,
  degradację biologiczną,
  degradację geomechaniczną [11].

Główną przyczyną przekształceń geomechanicznych 
rozumianych jako częściowe lub całkowite mechaniczne 
zniszczenie powierzchni litosfery oraz profilu glebowego, 
związane ze zmianą dotychczasowych warunków geomor-
fologicznych [11], jest proces odkrywkowej eksploatacji 
surowców. Istotne zatem jest, aby ograniczyć do minimum 
negatywne oddziaływanie czynników na glebę, ponieważ 
wprowadzenie niekorzystnych zmian zachodzących w 
wierzchniej warstwie litosfery, może doprowadzić do jej 
degradacji, a nawet dewastacji i sprawić ogromny problem 
z przywróceniem pierwotnej żyzności i jakości gleby. Definicja 
obszarów zdegradowanych wg  polskiego prawa to grunty, których 
rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności 
w wyniku pogorszenia się warunków przyrodniczych albo 
wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, 
a także wadliwej działalności rolniczej [4]. Nie jest ona jed-a także wadliwej działalności rolniczej [4]. Nie jest ona jed-a także wadliwej działalności rolniczej
noznaczna z określeniem dewastacji gruntów, pod pojęciem 
którym rozumiemy „grunty, które utraciły całkowicie wartość 
użytkową w wyniku przyczyn, o których mowa w przypadku 
gruntów zdegradowanych.” [4].  

Rekultywacja obszarów zdegradowanych i zdewastowa-
nych jest bardzo ważna nie tylko ze względów środowiskowych, 
ale również ekonomicznych. Tereny niezagospodarowane, o 
najniższej klasie bonitacyjnej zostają wyłączone z użytkowania 
i hamują lokalny rozwój rolnictwa. Skutkuje to brakiem per-
spektyw wykorzystania terenów, które w przyszłości staną się 
zapomniane i będą leżeć odłogiem, aż do czasów, w których 
wykorzystanie nawet małej powierzchni nabierze ogromnego 
znaczenia.

Działalność rekultywacyjna gleb prowadzona   
na terenie Polski

W myśl sentencji znanego geologa Walerego Goetla „Co 
przemysł i technika zniszczyły, to także przemysł i technika mu-
szą naprawić” pamiętać należy o odpowiedzialności podmiotu 
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niszczącego środowisko. Trudno się z tym zdaniem nie zgodzić, 
dlatego konieczność rekultywacji zdegradowanych gruntów nie 
była warunkowana jedynie logicznym działaniem człowieka, 
ale również znalazła miejsce w licznych aktach prawnych. 
W Polsce proces rekultywacji przebiega bardzo powolnie, a 
podmioty zobowiązane do działalności naprawczej cechują 
się często minimalistycznym i obojętnym podejściem do 
sprawy. Przykładem tego typu działań jest popularny widok 
pozostawionych po eksploatacji małych obiektów takich jak 
żwirownie. Procentowy udział procesów rekultywacyjnych 
oraz zagospodarowywania terenów zdewastowanych i zdegra-
dowanych zostały przedstawione w tabeli 1.

Wnioski, a zarazem fakty, które nasuwają się przy analizo-
waniu przestawionych danych są jednoznacznie:
  grunty zrekultywowane stanowią niecałe 4,3% obsza-

rów zdewastowanych i zdegradowanych (dane dla 2012 
roku),

 grunty zagospodarowane, rozumiane, jako „rolnicze, le-
śne lub inne użytkowanie gruntów zrekultywowanych. 
[4], stanowią niecałe 1,9% obszarów zdewastowanych 
i zdegradowanych (dane dla 2012 roku).
Należy podkreślić, iż największy udział gleb zdegrado-

wanych naszego kraju zajmują grunty objęte działalnością 
górniczą, o czym świadczą dane zawarte w tabeli 2.

Obszary przekształcone przemysłem wydobywczym w 
stosunku do gruntów zdewastowanych i zdegradowanych 
wymagających rekultywacji i zagospodarowania zajmują od-
powiednio: ok. 62% dla 2000 r., ok. 60% dla 2005 r., ok. 61% 
dla 2010 r., ok. 59 % dla 2011 r., ok. 59% dla 2012 r.

Na przestrzeni omawianych lat procentowy udział terenów 
zdegradowanych działalnością górniczą nie ulegał większym 
zmianom i oscylował pomiędzy 59-62% spośród wszystkich ne-
gatywnie przekształconych terenów Polski. Największy udział 
w degradacji gleb ma eksploatacja odkrywkowa węgla brunat-

nego i wynosi prawie 44% dla 2012 roku. Drugą lokatę zajmuje 
pozyskiwanie surowców skalnych przy prawie 31%. Udział 
wszystkich obszarów zrekultywowanych i zagospodarowanych 
na terenie całej Polski jest niewielki i dla 2012 r. wynosi 
około 4,3%. Jak wcześniej wspomniano, dla 2012 roku około 
59% terenów zniszczonych (16 768 hektarów) w Polsce to 
tereny zdegradowane górnictwem odkrywkowym, z czego 
tylko ok. 4,4% (742 hektarów) zostało zrekultywowanych 
lub zagospodarowanych. 

WYSZCZEGÓLNIENIE
2000 2005 2010 2011 2012

w hektarach
Grunty zdewastowane i zdegradowane 71473 64978 61161 64011 64343
Grunty zrekultywowane w ciągu roku: 2235 1861 1222 1802 2720

na cele rolnicze 456 555 634 777 1409
na cele leśne 1345 608 440 606 468

Grunty zagospodarowane w ciągu roku: 1222 1132 581 629 1162
na cele rolnicze 254 374 299 507 696

na cele leśne 830 266 212 80 165

Tab.1. Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające rekultywacji i zagospodarowania oraz grunty zrekultywowane i zagospodarowane [12]
Tab.1. Devastated and degraded land requiring reclamation and management as well as  reclaimed and managed land [12]

RODZAJ KOPALINY

Grunty pod działalnością 
górniczą 

Grunty w ciągu roku Grunty 
zrekultywowane 

i zagospodarowane 
przekazane innym 

użytkownikom

zrekultywowane zagospodarowane

w hektarach
Ogółem:              2000             44991 2340 574 1511
                             2005 39286 1123 765 1331
                             2010 37584 510 243 369
                             2011 38065 1131 480 316
                             2012 38259 985 405 264

Węgiel kamienny 6072 57 11 4
Węgiel brunatny 16768 389 275 78

Rudy miedzi 294 - - -
Rudy cynku i ołowiu 415 - - 1

Siarka 1620 66 5 3
Sól 260 2 2 -

Ropa i gaz ziemny 1019 14 5 18
Surowce skalne 11811 457 107 160

Tab.2. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów przekształconych działalnością górniczą [12]
Tab.2. Reclamation and management of land transformed by mining activity [12] 
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Stosowane sposoby rekultywacji

Istnieje wiele sposobów doprowadzenia zdegradowanych 
obszarów do ich stanu pierwotnego. Najczęściej stosowane 
rozwiązania to: zalesianie, wykorzystanie rolnicze, tworzenie 
zbiorników wodnych czy zagospodarowanie terenów z przezna-
czeniem na cele rekreacyjne np. Góra Kamieńsk w okolicach 
Bełchatowa [13,14,15]. Wszystkie rozwiązania wydają się być 
dobre, jednak w większości z nich proces rekultywacji prze-
prowadzany jest stosunkowo szybko, niskimi kosztami, co nie 
do końca idzie w parze z efektywnością działania. 

Polska, jako kraj leżący w środkowej części Europy cha-
rakteryzuje się stosunkowo długim okresem wegetacyjnym, 
co stwarza dogodne warunki do rozwoju rynku biomasy, w 
której drzemie ogromny potencjał energetyczny. Ponadto, 
członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje nasz kraj do 
promowania alternatywnych źródeł energii, których udział 
do 2020 roku powinien wynosić 15% [16]. Najważniejszym 
elementem właściwego planu rekultywacji zdegradowanego 
obszaru jest odpowiedni dobór metod rekultywacji uwzględ-
niający przeznaczenia terenu po zakończeniu procesu. Cały 
ciąg działań naprawczych powinien być określony przed ich 
rozpoczęciem, a w trakcie rekultywacji modyfikowany tylko 
w uzasadnionych przypadkach. Wybierając właściwy kierunek 
rekultywacji wyrobisk oraz hałd pamiętać należy o precyzyjnej 
analizie wielu elementów. Do najważniejszych komponentów 
zaliczyć można geomorfologię obszaru, warunki wodne oraz 
wszelkie aspekty ekonomiczne bilansujące działania naprawcze 
w stosunku do przyszłych kosztów. 

Reasumując zebrane informacje można stwierdzić, iż 
dobrym sposobem na zagospodarowanie nieużytków wyda-
je się być rekultywacja biologiczna, polegająca na uprawie 
roślin energetycznych na glebach zdegradowanych. Głów-
nym celem idei jest wytworzenie gleby na danym gruncie, 
który jest jej w całości lub w znaczącym stopniu pozbawio-
ny. Wiele roślin wschodzi tylko i wyłącznie w przypadku, 
gdy zapewni się im odpowiedni fundament do wzrostu 
i rozwoju jakim jest odpowiednio rozwinięta, ożywiona gleba 
posiadająca stały dostęp do wody. Istotne zatem jest odtwo-
rzenie wymienionych wcześniej elementów w jak najkrótszym 
czasie. Pomóc mogą tzw. rośliny pionierskie, mogące łatwo 
rozwijać się nawet w niesprzyjających warunkach [11].

 Najlepszą drogą rekultywacji byłoby skompensowanie szkód 
wyrządzonych środowisku przy osiągnięciu dodatkowych profi-
tów ekonomicznych. Pozwoliłoby to zainwestować wysoką kwotę 
w proces rekultywacji, co z pewnością byłoby pozytyw-
nym działaniem dla zdegradowanego środowiska. Jest to 
możliwe poprzez wykorzystanie roślin energetycznych 
w procesie naprawy pokopalnianych gruntów. Rośliny te 
charakteryzują się niskimi wymaganiami klimatyczno-
-glebowymi oraz szybkim przyrostem biomasy. Wspo-
mniane właściwości pomogą szybko wzbogacić grunt 
w materię organiczną, co w dalszym etapie pomoże odtworzyć 
aktywną biologicznie glebę. Łączna ilość opadów na terenie Pol-
ski jest wystarczająca dla większości roślin, które charakteryzują 
się średnimi wymaganiami glebowymi [17]. Odpowiednim 
przykładem takiej rośliny jest wierzba energetyczna, która 
posiada nie tylko małe wymagania klimatyczno - glebowe, ale 
także wykazuje właściwości przydatne w procesie fitoremedia-
cji okolic oczyszczalni ścieków i innych zakładów emitujących 
zanieczyszczenia gleb [18]. System korzeniowy wielu gatun-

ków wierzby sięga nawet kilka metrów w głąb ziemi stąd może 
oddziaływać pozytywnie na cały profil glebowy [17]. Pomimo 
znajomości wielu odmian roślin energetycznych, w licznych 
instytutach nadal prowadzone są badania nad stworzeniem i 
wykorzystaniem kolejnych gatunków, które będą jeszcze lepiej 
przystosowane do tego typu przedsięwzięć. Sytuacja polityczna 
Polski doprowadziła do niestabilności rynku i zmiennej ko-
niunktury, co bezpośrednio wpłynęło na spadek zainteresowania 
uprawą roślin energetycznych na rynku biomasy. Ponadto, 
brak dopłat do plantacji sprawił, iż coraz mniej osób decyduje 
się na podjęcie tego rodzaju działalności. Co więcej, priorytet 
stanowi zaspokojenie potrzeb żywnościowych społeczeństwa, 
dlatego ideą jest racjonalne wykorzystanie areału uprawowego, 
rozumiane, jako zakładanie plantacji roślin energetycznych 
na obszarach niskich klas bonitacyjnych. Rozwiązanie to jest 
szczególnie korzystne dla jednostek zobowiązanych do rekul-
tywacji skażonych terenów. 

Jak wspomniano wcześniej, rośliny energetyczne mogą być 
źródłem nie tylko korzyści środowiskowych, ale również eko-
nomicznych. Wynika to z faktu, że plon biomasy pochodzący 
z plantacji, może być wykorzystany bezpośrednio do spalania 
bądź przetworzony na takie biopaliwa jak brykiety, pelety 
czy biogaz. Z danych literaturowych wynika, że wartość 
energetyczna wierzby wynosi około 4,5 MWh dla jednej tony 
w przeliczeniu na suchą masę [19]. Autor informuje, że jest 
to wartość porównywalna z jedną toną miału węglowego 
słabej jakości. W przypadku wytwarzania biopaliw stałych, 
działalność jest prosta i skupia się głównie na ciśnieniowej 
kompresji materiału roślinnego. Bardziej skomplikowaną, a 
zarazem wielofunkcyjną wydaje się być idea przeznaczenia 
uzyskanej biomasy jako substrat do biogazowni. W procesie 
fermentacji uzyskujemy wysokokaloryczne paliwo gazowe, 
jakim jest biogaz. Jego wartość opałowa wynosi 19-23 MJ/m3 

[20]. Powstałym produktem ubocznym jest pulpa pofermenta-
cyjna, która powinna być odpowiednio zagospodarowana np. 
jako nawóz pod uprawę [21]. Wykorzystanie tego odpadu, jako 
produktu polepszającego podłoże, na którym prowadzona jest 
plantacja, znacznie przyśpieszy okres biologicznej rekultywacji 
gleb oraz wprowadzi zamknięty obieg pierwiastków. Polska 
mając tak znaczny udział obszarów zdegradowanych stwarza 
możliwości rozwoju dla upraw roślin energetycznych, jednak 
należy pamiętać, że do rozwoju przedsięwzięcia potrzebne są 
odpowiednie zachęty i pozytywne nastawienie odpowiednich 
organów na odnawialne źródła energii. 

Podsumowanie i wnioski

Obecnie w krajach rozwiniętych oraz rozwijających się bar-
dzo dużą wagę przywiązuje się do ochrony środowiska. Polska, 
jako kraj należący do drugiej z wymienionych grup powinien my-
śleć w kategoriach rozwoju zrównoważonego. Środowisko przy-
rodnicze jest wrażliwe na zmiany, które wywołuje działalność 
człowieka. Jednym z elementów ekosystemu, który narażony jest 
na działalność antropogeniczną są gleby. Grunty zdegradowa-
ne stanowią poważny problem w Polsce [22]. Ponad połowa 
z nich została zniszczona przez przemysł węglowy. Procesy 
kompensujące działalność eksploatacyjną mają charakter za-
gospodarowania terenu [23]. Dobrym rozwiązaniem wydaje się 
być połączenie cech rekultywacyjnych roślin z przeznaczeniem 
ich biomasy na cele energetyczne zapewniając zamknięty obieg 
materii w środowisku. Uważa się, że ochrona środowiska po-
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winna iść w parze z wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. 
Nie oznacza to, że powinniśmy całkowicie zrezygnować ze 
źródła energii, jakim jest spalanie węgla, którego Polska po-
siada w bardzo dużych ilościach. Jest to wręcz niemożliwe w 
najbliższym czasie. Ze względu na zmienne warunki pogodowe, 
węgiel i energetykę odnawialną należy traktować komplemen-
tarnie [24]. Rozwój i zdecentralizowanie odnawialnych źródeł 
energii powinny być stopniowo wprowadzane ze względu na 
ograniczenie, jakim jest coraz gorszy stan linii przesyłowych 
w Polsce. System wsparcia energetyki niekonwencjonalnej 
istniejący w Polsce oraz projekty nowych ustaw sugerują, że 
energetyka odnawialna najprawdopodobniej będzie mieć mar-
ginalne znaczenie w przyszłości naszego kraju. Pomimo braku 
odpowiednich zachęt do inwestowania w OZE, w miarę upływu 

czasu obserwuje się powstawanie kolejnych farm wiatrowych 
oraz rozwój energetyki prosumenckiej, rozumianej jako wytwa-
rzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji w celu jej zużycia 
na potrzeby własne lub sprzedaż energii elektrycznej. Energety-
ka odnawialna ma wielki potencjał i powinna być przyszłością 
systemu energetycznego każdego rozwiniętego państwa [25]. 
Polska, jako kraj rozwijający się, prowadzący działalność 
górniczą w wielu miejscach stwarza szansę do wdrożenia dzia-
łalności, opisanej w artykule. Możliwość zastosowania wyżej 
opisanego rozwiązania jest obecnie mało korzystne finansowo, 
jednak działalność naprawcza terenów zdegradowanych antro-
pogenicznie warta jest każdych pieniędzy.
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