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KONCEPCJA REKULTYWACJI I DOCELOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA KOPALNI WAPIENIA „KUJAWY”
Przedstawiono koncepcj% rekultywacji i docelowego zagospodarowania najwi%kszej w Polsce
kopalni surowców skalnych – Kopalni Wapienia „Kujawy”, opracowan& na podstawie szerokiej analizy obszaru (uwarunkowania geologiczno-górnicze, hydrologiczne, 'rodowiskowe) jak i jego otoczenia (uwarunkowania przestrzenne, 'rodowiskowe i spo eczno-gospodarcze). Podkre'lono aspekt
kulturowy kopalni; 150-letni& histori% eksploatacji i obiektów zabytkowych o znaczeniu ponadregionalnym, co nie pozostaje bez znaczenia dla koncepcji rekultywacji i zagospodarowania.
Zwrócono uwag%, $e mimo d ugiej jeszcze perspektywy eksploatacji koniecznym jest wczesne
projektowanie rekultywacji oraz docelowej wizji zagospodarowania terenów pogórniczych. Zakres
prac górniczych w ko(cowej fazie eksploatacji oraz prac rekultywacyjnych powinien by) taki, aby
by o mo$liwe zagospodarowanie terenu wed ug nakre'lonej wizji odzwierciedlaj&cej uwarunkowania
techniczno-'rodowiskowe oraz potrzeby spo eczno-gospodarcze regionu.

1. WPROWADZENIE
Efekty procesu przywracania warto'ci u$ytkowych obszarom pogórniczym zale$&
od wielu czynników, w'ród których do istotnych nale$&:
- nakre'lenie docelowej wizji zagospodarowania obszaru pogórniczego, a nie
ograniczanie si% do projektowania jedynie sposobu rekultywacji bez rozwa$enia
wi%kszej liczby kierunków;
__________
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**** Zak ad Górniczy KUJAWY w Bielawach, 88-190 Bielawy, blazej.muzykiewicz@lafarge.com

208

- opracowywanie koncepcji rekultywacji i zagospodarowania na podstawie analizy uwarunkowa( nie tylko obszaru b%d&cego przedmiotem rekultywacji, ale
równie$ jego otoczenia, uwzgl%dniaj&c aspekty 'rodowiskowo-przestrzenne,
kulturowe i spo eczno-gospodarcze, wskazana by aby analiza dokumentów strategicznych okre'laj&cych kierunki rozwoju poszczególnych jednostek terytorialnych;
- opracowywanie koncepcji rekultywacji i docelowego zagospodarowania na pocz&tkowym etapie eksploatacji, co umo$liwi odpowiednie (w nawi&zaniu do wizji docelowej) kszta towanie terenu jeszcze podczas eksploatacji.
Taki sposób post%powania wskazuje na konieczno') wspó pracy przedsi%biorstw
górniczych oraz samorz&dów terytorialnych. Wzajemne powi&zanie dokumentów
opracowywanych na poszczególnych etapach rekultywacji i zagospodarowania dowodzi o nierozerwalno'ci tych procesów (tab. 1).
Tabela 1
Etapy rekultywacji i zagospodarowania – dokumentacja, wykonawcy (opracowanie w asne)
Rodzaj opracowania / prac

Podstawa opracowania /
realizacji prac

ETAP REKULTYWACJI
Analiza uwarunkowa( przedmiotu
rekultywacji.
Koncepcja rekultywacji
Analiza uwarunkowa( otoczenia:
aspekty przestrzenno-'rodowiskowe,
i docelowego
kulturowe i spo eczno-gospodarcze.
zagospodarowania
Strategie rozwoju jednostek terytorialnych.
Projekt rekultywacji;
Koncepcja rekultywacji
harmonogram, kosztorys
i docelowego zagospodarowania
Projekt rekultywacji;
Realizacja procesu rekultywacji
harmonogram, kosztorys

Wykonawca

Przedsi%biorca górniczy

ETAP ZAGOSPODAROWANIA
Program zagospodarowania
terenu;
rozwi&zania szczegó owe
Projekty budowlane
Realizacja zagospodarowania
zrekultywowanego terenu

Koncepcja rekultywacji
i docelowego zagospodarowania
Program zagospodarowania
zrekultywowanego terenu; projekty
bran$owe, pozwolenia na budow%
Projekty wykonawcze,
rozwi&zania szczegó owe

Inwestor; przedsi%biorca
górniczy, gmina, inny podmiot

Przedstawiona procedura post%powania dla sporz&dzenia koncepcji i projektu(ów)
rekultywacji zastosowana zosta a dla Zak adu Górniczego Kujawy [3]. Chocia$ perspektywa zako(czenia dzia alno'ci wydobywczej liczona jest w zale$no'ci od obiektu
w dziesi&tkach i setkach lat na podstawie szerokiej analizy uwarunkowa( okre'lono
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kierunki i zakres rekultywacji oraz sporz&dzono koncepcj% docelowego zagospodarowania. Wyra*nie zaznaczono, które dzia ania mieszcz& si% w poj%ciu rekultywacja
i le$& w gestii przedsi%biorcy górniczego, a które s& ju$ zagospodarowaniem i zrealizowane powinny by) przez inwestora, którym mo$e by) ten sam przedsi%biorca górniczy lub gmina czy podmiot prywatny. Oczywi'cie nakre'lona koncepcja nie jest ostateczna i powinna by) aktualizowana w miar% zmieniaj&cych si% uwarunkowa(
i potrzeb.
2. CHARAKTERYSTYKA ZAK"ADU GÓRNICZEGO „KUJAWY”
2.1. LOKALIZACJA

Zak ad Górniczy „Kujawy” w Bielawach administracyjnie zlokalizowany jest
w województwie kujawsko-pomorskim, na terenie powiatów: $ni(skiego, inowroc awskiego i mogile(skiego. Stosunkowo niewielka odleg o') dzieli zak ad górniczy
od: Pako'ci – 15 km, Inowroc awia – 19 km, #nina – 25 km, Biskupina – 32 km,
Bydgoszczy – 39 km, Torunia – 56 km, Gniezna – 63 km, W oc awka – 92 km, Konina – 101 km i Poznania – 112 km. Miejscowo'ci te ze wzgl%du na zasoby kulturowe
o znaczeniu ponadregionalnym nie pozostaj& bez znaczenia dla rekultywacji i docelowego zagospodarowania analizowanego terenu.
2.2. RYS HISTORYCZNY EKSPLOATACJI WAPIENI W REJONIE BARCIN–PIECHCIN

Z 1860 roku pochodz& dokumenty potwierdzaj&ce wydobywanie kamienia wapiennego w miejscowo'ci Bielawy [1], chocia$ w *ród ach kronikarskich znajduj& si%
równie$ potwierdzenia natrafienia ju$ wcze'niej (w 1858 r.) w miejscowo'ci
Wapienno na warstwy wapienia przy kopaniu studni. Poniewa$ wydarzenie pozyskania wapienia w 1860 r. w miejscowo'ci Bielawy znajduje potwierdzenie w aktach
urz%dowych i ten rok przyjmuje si% za pocz&tek rozwoju górnictwa i przetwórstwa
wapieni ze z o$a rejonu Barcin–Piechcin.
W pierwszym okresie wapie( wydobywano prymitywnymi metodami, a jego wykorzystanie ogranicza o si% do bezpo'redniego wykorzystania kamienia w budownictwie oraz do produkcji wapna palonego. Zwi%kszaj&ce si% z czasem zapotrzebowanie
na wapno palone, pó*niej nawozowe i hydratyzowane powodowa o wzrost wydobycia. Prze omem w rozwoju eksploatacji wapienia ze z o$a rejonu Barcin–Piechcin by o
wybudowanie w 1882 r. w M&twach k. Inowroc awia zak adów chemicznych produkuj&cych sod%, dla których wapie( obok soli stanowi podstawowy surowiec.
Zintensyfikowanie rozwoju górnictwa i przetwórstwa wapieni nast&pi o dzi%ki oddaniu do u$ytku linii kolejowej Inowroc aw–Rogo*no (1888 r.), a tak$e rozszerzeniu
si% profilu zastosowa( wapieni. Wymusi o to unowocze'nienie i przej'cie na skal%
przemys ow& technologii nie tylko wydobywczych, ale i przeróbczo-przetwórczych.
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W okresie przed II Wojn& +wiatow& wapie( by wydobywany w dwu odkrywkach
w Wapiennie i w Piechcinie, a wykorzystywany by g ównie: w przemy'le chemicznym (produkcja sody), w cukrownictwie, w przemy'le celulozowym, do wypa u wapna w piecach kr%gowych.
Podczas wojny wydobycie ograniczono, ale zaraz po jej zako(czeniu potrzeby
odbudowuj&cego si% kraju spowodowa y dynamiczny rozwój zak adów. Wybudowano
now& odkrywk% w Bielawach, a w pobliskim Janikowie zak ady sodowe kolejne po
M&twach. Potrzeby rynku wymusza y kolejne modernizacje i rozbudowy: w latach
1956–1960 powsta zak ad wapienniczy w Bielawach z piecami obrotowymi; w latach
1969–1971 zak ad produkcji kruszyw budowlanych, a w 1976 r. zak ad wapienniczy
z piecami typu Maerz w Bielawach.

Rys. 1. Stare piece kr%gowe do wypa u wapna
(fot. S. Koz owski)
Fig. 1. Old ring kilns for lime burning
(phot. S. Koz owski)

W celu zwi%kszenia stopnia wykorzystania zasobów z ó$, zró$nicowanych pod
wzgl%dem jako'ci oraz zagospodarowania drobnych frakcji powstaj&cych przy przeróbce, uruchomiono w 1971 r. cementowni%; rozszerzono profil produkcyjny ówczesnego Kombinatu Cementowo-Wapienniczego „Kujawy”.
W okresie najwi%kszej koniunktury, tj. w latach 1975–1980 eksploatowano dwa
wyrobiska z wydobyciem rocznym ponad 6,1 mln ton. Kujawski Okr%g Eksploatacji
Surowców W%glanowych by w latach 1985–1990 obiektem bada( prowadzonych
w ramach Rz&dowego Programu Bada( Podstawowych; podprogram CPBP 04.10.04
Zasady gospodarowania !rodowiskiem przyrodniczym na obszarach eksploatacji su-
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rowców mineralnych. Wynikiem tych bada( jest pierwszy w Polsce Atlas Kujawskiego Okr%gu Eksploatacji Surowców W%glowych [6], w którym zawarto ró$nego rodzaju analizy i waloryzacje oraz sformu owano wytyczne dla projektowania rekultywacji
i zagospodarowania terenów pogórniczych KCW „Kujawy”. Interesuj&cym i równie
pierwszym w kraju przypadkiem by o opracowanie z inicjatywy Kombinatu zasad
dokumentowania z ó$ antropogenicznych [2]; pozwoli o to obj&) ochron& prawn&
sk adowanego kamienia wapiennego, który nie móg by) wówczas wykorzystywany.
W 1996 roku nast&pi o przej%cie tego kombinatu „Kujawy” przez grup% Lafarge
Cement Polska SA i podj%cie prac zmierzaj&cych do radykalnej przebudowy, modernizacji kopal( i zak adów przetwórczych wyposa$aj&c je w najnowsze urz&dzenia
techniczne i systemy organizacji i zarz&dzania.
2.3. STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY EKSPLOATACJI

Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w wyrobisku „Wapienno”, a roczne wydobycie kszta tuje si% na poziomie 4–5 mln ton. Eksploatacja wyrobiska „Bielawy” jest
okresowo wstrzymana. Udokumentowane zasoby wapieni i margli, a tak$e szacowane
zasoby w obszarach perspektywicznych stwarzaj& warunki dla funkcjonowania kopal(
i zak adów przetwórczych w tym rejonie jeszcze przez oko o 100 i wi%cej lat.

Rys. 2. Wyrobisko „Wapienno” (fot. Lafarge)
Fig. 2. The “Wapienno” open pit (phot. Lafarge)
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W sk ad Zak adu Górniczego „Kujawy” wchodz& tereny obj%te dzia alno'ci& eksploatacyjn& i przeróbcz& Lafarge Cement SA – ZG „Kujawy” w Bielawach o &cznej
powierzchni ok. 1092,5 ha. S& to: odkrywki Wapienno Wschód i Zachód, Bielawy
Wschód i Zachód, wyrobisko poeksploatacyjne „Piechcin”, teren perspektywicznego
z o$a „Pako')”, zwa owiska zewn%trzne Wapienno Bielawy, z o$e wtórne „Barcin–
Piechcin” oraz zaplecze administracyjno-techniczne.
3. UWARUNKOWANIA REKULTYWACJI I DOCELOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNO-GÓRNICZE,
TECHNICZNE I HYDROLOGICZNE

Poszczególne obiekty stopniowo wy &czane b%d& z eksploatacji, najpierw zwa owiska zewn%trzne „Wapienno” i „Bielawy” i z o$e wtórne w ok. 2035 roku, kolejno wyrobisko Wapienno-Bielawy w 2102 i wyrobisko „Pako')” w 2128 roku. Z eksploatacji
w 1966 roku wy &czono wyrobisko Piechcin, poddaj&c je rekultywacji wodnej i le'nej
jego otoczenie.
Ko(cowe dane obiektów przeznaczonych do rekultywacj& obrazuj&:
– wyrobiska: „Wapienno–Bielawy” (pow. – 383,5 ha; pojemno') – 265,8 mln m3;
'rednia g %boko') – 69,7 m); „Piechcin” (powierzchnia – 5,82 ha; pojemno') –
2 mln m3; g %boko') – 54 m);
– z o$e perspektywiczne „Pako')” (powierzchnia – 93,7 ha; pojemno') – 80,5 mln m3;
'rednia g %boko') – 82,5 m);
– zwa owiska: „Wapienno” (powierzchnia – 42,0 ha; wysoko') – 54 ha; pojemno') – 12,028 tys. m3), „Bielawy” (powierzchnia – 43,6 ha; wysoko') – 60 ha;
pojemno') – 11,510 tys. m3).
– z o$e wtórne (powierzchnia – 14,25 ha; wysoko') – 60 m).
Przedstawione parametry mog& ulec zmianie, je'li do eksploatacji w &czone zostan& perspektywiczne zasoby margli i wapieni. Maj&c na uwadze, $e z o$a te w tym
rejonie nale$& do unikatowych w skali kraju i s& jedynymi po o$onymi w Polsce pó nocnej, powinny by) w maksymalnym stopniu wykorzystane.
Tereny przemys owe zajmuj& powierzchni% ok. 548 ha. Tereny pod infrastruktur%
przemys ow& funkcjonowa) b%d& do zako(czenia eksploatacji górniczej. Niektóre
obiekty mog& sta) si% nieprzydatne ju$ wcze'niej, ale ze wzgl%du na ich lokalizacj%
w strefie przemys owej b%d& prawdopodobnie zagospodarowane pod inne funkcje
przemys owe. Dlatego ich likwidacja sprowadzi si% do uporz&dkowania terenu pod
planowane funkcje. Bior&c pod uwag% histori% eksploatacji i przetwórstwa wapienia
obiekty infrastruktury technicznej lub ich elementy znajduj&ce si% w dobrym stanie
technicznym i wykazuj&ce warto'ci historyczne powinny by) wkomponowane w kon-
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cepcj% rekultywacji i zagospodarowania jako pami&tki wielowiekowej dzia alno'ci
górniczej w rejonie Kujaw.
Charakterystycznym elementem infrastruktury technicznej jest przemys owa kolej
linowa Piechcin–Janikowo, zbudowana w 1960 r. dla transportu wapiennego kruszywa z kamienio omu w Piechcinie do zak adów produkcji sody w Janikowie. Jest to
jedna z ostatnich lub nawet ostatnia tego typu kolejek w Polsce i st&d warta jest
zachowania.

Rys. 3. Przemys owa kolej linowa „Piechcin–Janikowo” (fot. A. Ostr%ga)
Fig. 3. The “Piechcin–Janikowo” industrial cable-car line (phot. A. Ostr%ga)

Eksploatacja z o$a poni$ej poziomu wód gruntowych determinuje rekultywacj%
w kierunku wodnym. Wyrobisko „Piechcin” zosta o ju$ zrekultywowane w tym kierunku, natomiast w odniesieniu do pozosta ych „Wapienno–Bielawy” oraz „Pako')” zasz a
konieczno') oszacowania czasu nape niania wod&. Rozwa$ano dwie mo$liwo'ci [5]:
1) samoczynny dop yw wód podziemnych do wyrobisk po zako(czeniu eksploatacji i wy &czeniu systemu odwadniaj&cego oraz
2) wspomagane nape nianie wodami z cieków powierzchniowych, tj. z Noteci.
Bior&c pod uwag% wariant pierwszy i zak adaj&c, $e w momencie zako(czenia
odwadniania 'redni dop yw wody do wyrobiska „Wapienno” wynosi) b%dzie oko o
1,0 m3/min, a do wyrobiska Bielawy 1,8 m3/min, to zatapianie po &czonych wyrobisk
do rz%dnej zwierciad a wody +85 (docelowa rz%dna to +90) przebiega) b%dzie przez
ponad 200 lat, natomiast wyrobiska Pako') przy dop ywie 1,5 m3/min – ok. 250 lat.
Drugi wariant to wspomagane wype nienie wyrobisk wodami z Noteci, ,co wi&$e
si% z konieczno'ci& wybudowania uj%cia wody na rzece, ruroci&gów t ocznych oraz
systemu sprowadzenia wody do wyrobisk. Zak adaj&c, $e wydajno') zasilania wynosi) b%dzie 'rednio w skali roku oko o 0,5 m3/s, po &czone wyrobiska „Wapienno–
Bielawy” zatopione zostan& po ok. 13 latach, natomiast wyrobisko „Pako')” po 4,5 roku.
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3.2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE OTOCZENIA

Zarówno wody, lasy, gleba czy krajobraz jak i kopaliny s& elementami 'rodowiska.
Pozyskuj&c kopaliny, przekszta ceniu ulegaj& inne komponenty 'rodowiska. Jednak
dzia alno') wydobywcza mo$e wspó istnie) z elementami przyrody, a dzi%ki w a'ciwej rekultywacji powsta) mog& równie$ nowe walory przyrodniczo-krajobrazowe.
Istotnym walorem krajobrazu rejonu Kujaw jest a(cuch jezior powsta ych w wyniku dzia alno'ci lodowców (oko o 1000 w woj. kujawsko-pomorskim), w tym jezior
rynnowych. Wiele z nich jest po &czonych za pomoc& g%stej sieci rzek i sztucznych
kana ów oraz wykorzystywanych do uprawiania $eglarstwa, w%dkarstwa czy rekreacji.
Utworzenie zbiorników wodnych w wyrobiskach poeksploatacyjnych b%dzie si% zatem
doskonale wkomponowywa) w sie) hydrograficzn& regionu.
W najbli$szym s&siedztwie Kopalni „Kujawy” – do 30 km znajduje si% wiele obszarów cennych przyrodniczo, w tym rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu oraz u$ytki ekologiczne i pomniki przyrody. Województwo kujawsko-pomorskie, a przede wszystkim gminy Barcin i Pako'), na terenie
których le$y kopalnia charakteryzuj& si% stosunkowo niskim wska*nikiem lesisto'ci;
odpowiednio 22,3% i 10%, przy 'redniej kraju 28,9%. St&d powi%kszenie powierzchni
zajmowanej przez lasy w wyniku rekultywacji cz%'ci terenów poeksploatacyjnych
b%dzie korzystne dla regionu.

Rys. 4. Muflony na terenie kopalni „Kujawy” (fot. A. Ostr%ga)
Fig. 4. Mouflons on the “Kujawy” Mine area (phot. A. Ostr%ga)

Ciekawym przyk adem wspó istnienia dzia alno'ci wydobywczej i elementów
przyrody jest wyst%powanie muflonów w rejonie kopalni „Kujawy”. Zwierz%ta te pochodz&ce z Korsyki lub Sardynii aklimatyzowano dla celów owieckich. Muflony
preferuj& pagórkowate i górskie obszary le'ne poro'ni%te drzewostanem li'ciastym lub
mieszanym z bogat& warstw& krzewów w runie. Du$e znaczenie ma obecno') ekoto-
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nów (las–pole) oraz wszelkich trawiastych przestrzeni otwartych. Muflony
musz& 'ciera) kopyta, gdy$ brak takiej mo$liwo'ci powoduje zbyt du$y rozrost racic
i w konsekwencji utrudnianie w poruszaniu si% odpowiednie warunki dla nich stwarza
pod o$e kamieniste i skalne (rys. 4).
3.3. UWARUNKOWANIA KULTUROWE OTOCZENIA

W otoczeniu ZG Kujawy znajduj& si% liczne obiekty kulturowe zarówno 'wieckie
jak i sakralne o znaczeniu ponadregionalnym. Nie pozostaj& one bez wp ywu na koncepcj% zagospodarowania, zw aszcza je'li proces ten nastawiony b%dzie na rozwój
turystyki w regionie zgodnie ze strategiami opracowanymi przez samorz&dy. Do najbardziej istotnych obiektów zaliczy) nale$y:
1) Biskupin – przyk ad grodu obronnego kultury u$yckiej z VI–V w. p.n.e.; od
1993 r. Pomnik Historii;
2) Kalwaria Pakoska z XVII w. zwana te$ Kujawsk& Jerozolim&, jedna z najstarszych i druga co do wielko'ci po Kalwarii Zebrzydowskiej;
3) Park Solankowy w Inowroc awiu, z obiektami sanatoryjnymi, najstarsze pochodz& z drugiej po owy XIX w., a najnowsze z 2001 r. – t%$nia solankowa, inhalatorium
solankowe przyci&ga kuracjuszy walorami leczniczymi i oryginalno'ci& konstrukcji;
4) Muzeum Kolejki W&skotorowej w Wenecji – jest najwi%kszym tego typu skansenem na terenie Europy, otwarte w 1972 z inicjatywy mi o'ników kolejki w&skotorowej, w 10 lat po zamkni%ciu #ni(skiej Kolejki Dojazdowej;
5) Kana Bydgoski zachowany wraz z ca & infrastruktur& (jazem, progiem wodnym, 'luz& itp.), który oprócz przyk adu XIX-wiecznej my'li technicznej, stanowi
du$& atrakcj% turystyczn&; oraz liczne budowle i zamki zwi&zane z pocz&tkami pa(stwowo'ci polskiej czy warownie krzy$ackie.
3.4. UWARUNKOWANIA SPO"ECZNO-GOSPODARCZE

Pomocne w tworzeniu koncepcji rekultywacji s& zapisy dokumentów strategicznych dotycz&cych rozwoju poszczególnych jednostek administracyjnych, na terenie
których zlokalizowany jest obszar wymagaj&cy dzia a( naprawczych. Wyznaczone
kierunki rozwoju gmin i powiatów s& odzwierciedleniem oczekiwa( spo eczno'ci
lokalnych, a wpisanie koncepcji w nakre'lone trendy rozwoju spo ecznogospodarczego z pewno'ci& spotka si% z akceptacj&.
Na podstawie przegl&du strategii rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego,
trzech powiatów, tj. $ni(skiego, inowroc awskiego i mogile(skiego oraz trzech gmin
tj. Barcin (pow. $ni(ski), Pako') (pow. inowroc awski), D&browa (pow. mogile(ski),
na terenie których zlokalizowana jest Kopalnia Kujawy stwierdzi) nale$y, $e misj&
wymienionych jednostek samorz&dowych jest generalnie rzecz ujmuj&c wzrost komfortu $ycia mieszka(ców poprzez zapewnienie szeroko rozumianego bezpiecze(stwa,
popraw% konkurencyjno'ci inwestycyjnej, wysokie standardy edukacyjne, rozwój
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turystyki, a to wszystko powinno by) zgodne z zasadami zrównowa$onego rozwoju
oraz ochrony tradycji i kultury. Najcz%'ciej szans rozwojowych upatruje si% w rozwoju turystyki, która zapewni mieszka(com *ród a utrzymania. W analizowanych dokumentach mo$na by o zaobserwowa) postrzeganie koncernu Lafarge jako szansy rozwoju regionu, a nie zagro$enia 'rodowiskowego.
W regionie kujawsko-pomorskim w oparciu o ZG „Kujawy” funkcjonuj& przedsi%biorstwa: Cementowania Kujawy w Bielawach, Zak ady: Produkcji M&czki Wapiennej MOWAP Sp. z o.o., Produkcji Grysów i Mieszanek Wapiennych, Zak ad Produkcyjny Soda M&twy w Inowroc awiu, Zak ad Produkcyjny Janiksoda w Janikowie oraz
Zak ad Górniczy „Kujawy”.
Rekompensata utraconych miejsc pracy w wyniku likwidacji kopalni „Kujawy”
oraz powi&zanych z ni& zak adów b%dzie zapewne priorytetowym zadaniem samorz&dów lokalnych, zw aszcza, $e ju$ dzi' region ten cechuje si% wysokim poziomem bezrobocia, nawet ponad 21% (GUS 2008 r.).
4. KONCEPCJA REKULTYWACJI I DOCELOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
4.1. OKRE+LENIE KIERUNKÓW REKULTYWACJI DLA OBIEKTÓW ZG

Obowi&zkiem przekszta caj&cego powierzchni% ziemi jest przeprowadzenie rekultywacji rozumianej jako przywrócenie lub nadanie w a'ciwo'ci u$ytkowych lub przyrodniczych poprzez zabiegi techniczne i 'rodowiskowe. Proces zagospodarowania
le$y ju$ w gestii przysz ego u$ytkownika, którym niekoniecznie jest podmiot powoduj&cy przekszta cenia. Wa$nym jest, aby prace na tych obydwu etapach realizowane
by y wed ug tej samej docelowej wizji zagospodarowania. Obszar b%d&cy przedmiotem rekultywacji jest rozleg y, st&d wydzielono w nim strefy zró$nicowane wzgl%dem
rodzaju docelowego zagospodarowania i intensywno'ci u$ytkowania (rys. 5) na strefy: I – przyrody, historii i edukacji, II – cichego wypoczynku, III – rekreacji aktywnej.
W tak okre'lonych strefach w oparciu o klasyfikacj% ustalono kierunki rekultywacji, a nast%pnie proponowane funkcje jakie mog& by) realizowane na etapie docelowego zagospodarowania [4]. W ten sposób utworzono map% rekultywacji, pokazuj&c&
ustalone kierunki i edytowan& wraz z post%pem prac (rys. 5).
Dla poszczególnych obiektów zak adu górniczego zaproponowano kierunki rekultywacji:
1. wyrobiska: „Piechcin” – kierunek wodny, z funkcj& rekreacyjn&, „Wapienno–
Bielawy” – kierunek wodny, z funkcj& przyrodnicz& w strefie I, funkcj& ryback&
i wypoczynkow& (pla$a) w strefie II, funkcj& rekreacyjn& w strefie III, „Pako')”
– kierunek wodny, z funkcj& rekreacyjn&.
2. zwa owiska: wapienno – kierunek le'ny i przyrodniczy – zadrzewienia i skalne
zbocze dla muflonów, „Bielawy” – kierunek le'ny i rekreacyjny, funkcja parkowa i sportowa.
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3. teren przemys owy (zaplecze administracyjne i zak ad przeróbczy oraz otoczenie wyrobisk) – kierunek dydaktyczny – funkcja muzealna i o'rodek szkoleniowy w pó nocnej cz%'ci strefy I; kierunek le'ny, funkcja przyrodnicza w poudniowej cz%'ci strefy I; kierunek rekreacyjny, funkcja rybacka w po udniowej
cz%'ci strefy II; zaplecze turystyczno-wypoczynkowe w pó nocnej cz%'ci strefy II, funkcje sportowe, artystyczne i parkowe i przyrodnicze w strefie III.

Rys. 5. Kierunki rekultywacji i post%p prac oraz strefy funkcjonalne zagospodarowania
obszaru poeksploatacyjnego (oprac. w asne)
Fig. 5. Reclamation manners and work progress as well as functional zones of
the post-exploitation area redevelopment (own study)

Dla zwa owisk zewn%trznych i terenów przemys owych ustalono ju$ decyzjami
administracyjnymi le'ny kierunek rekultywacji. Sugeruje si% jednak rozwa$enie
wprowadzenia jeszcze innych obok le'nego sposobu rekultywacji i zagospodarowania
wykorzystuj&cych potencja przysz ego obszaru poeksploatacyjnego, np. funkcje przyrodnicze i rekreacyjne. Wa$ny jest równie$ charakter zalesie(; ten uzale$niony b%dzie
od przysz ego u$ytkownika zrekultywowanego obszaru. Rekultywacja dla le'nego
zagospodarowania w przypadku, gdy przysz ym u$ytkownikiem ma by) Administracja Lasów Pa(stwowych zwi&zana b%dzie z przestrzeganiem wymogów i ustale( tego
u$ytkownika. Zmiana funkcji lasu z produkcyjnego na parkowo-przyrodniczy i rekreacyjny lub zadrzewieniowy pozwoli na swobodniejszy dobór gatunkowy oraz wprowadzenie ro'lin ozdobnych. Ma to znaczenie tak$e dla wprowadzenia na etapie zago-
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spodarowania cie!ek spacerowych i rowerowych czy miejsc biwakowych, gdy! nie
b"dzie konieczno ci stosowania ogranicze# wynikaj$cych z przepisów zawartych
w ustawie o lasach.
Dlatego ju! na etapie projektowania koncepcji rekultywacji nale!y przewidzie%
lokalizacje funkcji edukacyjnych, przyrodniczych, rekreacyjnych, sieci dróg i cie!ek
a tak!e zapleczy socjalnych (np. parkingów) i wy&$czy% te miejsca z le nego kierunku
rekultywacji i zagospodarowania. Pozwoli to na ograniczenie kosztów zabiegów
rekultywacyjnych i nie b"dzie w przysz&o ci przeszkod$ w po!$danym zagospodarowaniu atrakcyjnych terenów wokó& zbiorników wodnych.
4.2. OKRE'LENIE SPOSOBÓW DOCELOWEGO ZAGOSPODAROWANIA
ZREKULTYWOWANYCH OBIEKTÓW

Wyznaczone kierunki rekultywacji obszaru poeksploatacyjnego powinny odzwierciedla% mo!liwo ci docelowego zagospodarowania wynikaj$ce z uwarunkowa# technicznych i rodowiskowych obszaru wymagaj$cego dzia&a# naprawczych, jak równie!
spo&eczno-gospodarczego otoczenia. Zaproponowane dla poszczególnych stref funkcje „wyciszaj$” si" stopniowo od rejonu przysz&ego wyrobiska Pako % w kierunku
pó&nocno-zachodnim, co oznacza, !e najbardziej aktywne funkcje (sportowe i kulturowe) ulokowane zostan$ w pó&nocno-wschodniej cz" ci obszaru rekultywacji i zagospodarowania, a najmniej intensywne w cz" ci pó&nocno-zachodniej. Taki charakter
stref wynika z otoczenia zak&adu górniczego, gdzie funkcje mieszkaniowe i komunikacyjne zlokalizowane s$ po pó&nocno-wschodniej stronie kopalni, natomiast otwarte
przestrzenie upraw rolnych i lasów po stronie po&udniowo-zachodniej. Proponowane
funkcje nawi$zywa% b"d$ do takiego sposobu zagospodarowania otoczenia. Zaplanowany sposób rekultywacji i zagospodarowania stanowi% b"dzie w cz" ci rekompensat"
walorów przyrodniczych i krajobrazowych (zbiorniki wodne, rezerwat przyrody, zalesienia) oraz utraconych w wyniku likwidacji miejsc pracy (obiekty rekreacyjne, kulturalne, edukacyjne), zachowuj$c zarazem ci$g&o % historii i to!samo % rejonu.
Szczegó&y zagospodarowania poszczególnych obiektów przedstawiono w „Koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenów pogórniczych”, gdzie
za&o!ono utworzenie atrakcyjnego, zró!nicowanego pod wzgl"dem funkcji obiektu
o charakterze przyrodniczym i edukacyjnym oraz rekreacyjnym, pami"taj$c przy tym
o upami"tnieniu wielowiekowej historii eksploatacji. Przedstawione formy sp"dzania
wolnego czasu oraz mo!liwo % organizowania zdarze# edukacyjnych, artystycznych
i sportowych mog$ si" przyczyni%, w po&$czeniu z atrakcyjnymi obiektami kulturowymi
w otoczeniu ZG „Kujawy”, do du!ego zainteresowania spo&eczno ci nawet spoza regionu.
Zlokalizowany w strefie I – przyrody, historii i edukacji zbiornik wodny utworzony w wyrobisku „Wapienno Zachód” pe&ni& b"dzie funkcje przyrodniczo-krajobrazowe. Podobne funkcje przewidziano dla zwa&owiska zewn"trznego „Wapienno”,
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które zostanie zalesione, z wyj&tkiem fragmentu pó nocnego i zachodniego zbocza
oraz wierzchowiny, gdzie zostan& u o$one ska y wapienne stanowi&ce rekompensat%
dla muflonów po zalaniu wyrobisk wod&. Teren wokó zwa owiska zostanie równie$
zalesiony, a las ten b%dzie mia charakter parkowo-przyrodniczy z rozleg ymi polanami. Taki sposób zagospodarowania tej cz%'ci strefy stwarza odpowiednie warunki dla
bytowania muflonów, przyczyniaj&c si% tym samym do zwi%kszenia bioró$norodno'ci
rejonu.
Pó nocna cz%') strefy po'wi%cona zostanie wielowiekowej historii eksploatacji
unikatowych w tej cz%'ci Polski z ó$ wapieni i margli dla przemys u cementowego.
Na terenie obecnego sk adu materia u w'ród urz&dzonej zieleni ustawione zostan&
tablice pokazuj&ce histori% eksploatacji i procesu rekultywacji. B%d& to elementy
wprowadzaj&ce do dalej zlokalizowanych obiektów o charakterze muzealnym. Obecny
budynek administracyjny (pa acyk) zaadaptowany zostanie na archiwum górnictwa
skalnego. Cz%') obiektów zak adu przeróbczego, jak równie$ niektóre elementy
cementowni, zak adu kruszyw wykorzystane zostan& dla celów edukacyjnych – pokazania procesu eksploatacji i przeróbki wapienia. Elementem integruj&cym z zak adami
funkcjonuj&cymi w oparciu o jego surowce b%dzie zachowanie wielorakich 'rodków
transportu stosowanych obecnie, przede wszystkim ostatniej funkcjonuj&cej w kraju
kolejki przemys owej. Obiektami naturalnie wpisuj&cymi si% w zaproponowane funkcje dydaktyczne b%dzie o'rodek konferencyjno-szkoleniowy z zapleczem hotelowym
mo$liwy do zbudowania na terenie obecnego zak adu przeróbczego (rys. 6). Przemawia za tym równie$ dobre skomunikowanie tego miejsca z sieci& dróg.

Rys. 6. O'rodek szkoleniowy i muzealny na terenie zak adu przeróbczego (oprac.: ID Biuro Projektów)
Fig. 6. Training center and museum facility in the area of the processing plant (source: ID Design Studio)
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W strefie II – cichego wypoczynku proponuje si% utworzenie bezpiecznego k&pieliska i pla$y oraz przystani po stronie pó nocnej zbiornika wraz zapleczem wypoczynkowym (rys. 7). Natomiast po stronie po udniowej zbiornika przewidziano funkcje
rybackie; zbudowane zostan& pomosty i zadaszenia s u$&ce w%dkarzom. Pozosta y
teren w tej strefie proponuje si% przeznaczy) pod zalesienie o funkcjach parkowo-wypoczynkowych.

Rys. 7. Przysta( (oprac.: ID Biuro Projektów)
Fig. 7. Marina (source: ID Design Studio)

Najwi%ksz&, najbogatsz& w ró$norakie funkcje b%dzie strefa III – rekreacji aktywnej. Zarówno wyrobiskom, zwa owisku, jak i terenom przyleg ym nadane zostan&
funkcje sportowe, rekreacyjne, kulturowe i parkowe. Zbiornik Bielawy i Piechcin
wykorzystany zostanie dla ró$nego rodzaju sportów wodnych. W pó nocnej cz%'ci
strefy proponuje si% zlokalizowa) obiekty sportowe dla sportów tradycyjnych i ekstremalnych, natomiast przy pó nocno-wschodnim brzegu zbiornika „Bielawy” park
wodny i pla$%. Ze wzgl%du na znaczne g %boko'ci zbiorników w celu zachowania
bezpiecze(stwa proponuje si% zainstalowanie tzw. basenów p ywaj&cych.
Wyst%puj&ce w tej cz%'ci Polski wzniesienia warto wykorzysta) dla funkcji sportowych mo$liwych do realizacji na terenach górzystych takich jak tor saneczkowy,
stok narciarski czy trasy do jazdy downhillowej na rowerach itp. W taki sposób
proponuje si% zagospodarowa) zwa owisko zewn%trzne „Bielawy”, na cz%') którego
wprowadzona zostanie ziele( niska i wysoka w taki sposób, aby nie kolidowa a z zaplanowanymi funkcjami rekreacyjnymi. Niezalesione cz%'ci zwa owiska, tj. zbocze
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zachodnie przeznaczone zostanie pod budow% trasy saneczkowej i narciarskiej, natomiast na wierzchowinie umieszczony zostanie element urz&dzenia wapienniczego
nawi&zuj&cego do przemys owej przesz o'ci obszaru i b%d&cego zarazem swoistym
atraktorem i dominant& terenu (rys. 8). Wierzchowina zwa owiska s u$y) mo$e równie$ do organizacji zdarze( kulturowych czy uprawiania sportu np. paralotniarstwa
czy surferów.

Rys. 8. Dominanta terenu zwa owiska „Bielawy” i przemys owa kolejka linowa
adaptowana dla celów turystycznych (oprac.: ID Biuro Projektów)
Fig. 8. A dominant landscape element on the “Bielawy” overburden dump and
industrial cable-car line adapted for tourism applications (source: ID Design Studio)

Atrakcj& tej strefy b%dzie kolejka linowa, u$ywana obecnie do transportu surowca,
zaadaptowana dla rekreacyjnego transportu ludzi (rys. 8). Pocz&tek trasy kolejki b%dzie w miejscu obecnej za adowni, natomiast dalsza trasa przebiega) b%dzie nad
zbiornikiem „Wapienno–Bielawy”, nast%pnie przez zwa owisko Bielawy i ponownie
nad zbiornikiem do stacji ko(cowej zlokalizowanej na pó nocnym brzegu zbiornika.
Obecna infrastruktura za adowni pe ni) b%dzie funkcje obs ugi ruchu turystycznego,
b%dzie tam administracja obiektów sportowych i bazy noclegowej, wypo$yczalnie,
biuro instruktorów, parking i in.
W rejonie zbiornika Pako') ulokowany zostanie amfiteatr, w którym odbywa) si%
mog& przedstawienia, koncerty czy plenerowe dyskoteki dla wypoczywaj&cych
(rys. 9). Proponuje si% równie$ urz&dzenie ogrodu botanicznego, sk adaj&cego si%
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z wielu ogrodów tematycznych. Po pó nocnej stronie zbiornika ulokowane zostan&
restauracje i kawiarnie z widokiem na zbiornik. Natomiast sam zbiornik pe ni b%dzie
funkcje stawu hodowlanego, co b%dzie 'ci'le powi&zane zarówno z ogrodem botanicznym jak i zapleczem gastronomicznym. Pozosta a cz%') strefy III przeznaczona
zostanie pod zalesienie o charakterze parkowo-rekreacyjnym.

Rys. 9. Amfiteatr w rejonie zbiornika „Pako')” (oprac.: ID Biuro Projektów)
Fig. 9. Amphitheater in the vicinity of the “Pako')” reservoir (source: ID Design Studio)

Elementami &cz&cymi ca o') obszaru b%d& 'cie$ki rowerowe i spacerowe wokó
zbiorników wodnych, w &czone równie$ w system 'cie$ek istniej&cych na i poza obszarem rekultywacji i zagospodarowania. +cie$ki poprowadzone zostan& przez tereny
zalesione i urz&dzone dla rekreacji, ale cz%'ciowo wzd u$ brzegów z widokiem na
jeziora. Ca o') obszaru wyposa$ona zostanie w zaplecza socjalne: parkingi, gastronomi%, obiekty noclegowe oraz elementy ma ej architektury nawi&zuj&ce do intensywno'ci i rodzaju funkcji zlokalizowanych w danych strefach. Proponowane w ca ym obszarze punkty widokowe uatrakcyjnione zostan& elementami infrastruktury zak adu
górniczego.
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PODSUMOWANIE
W pracy pokazano w a'ciwy sposób podej'cia Zak adu Górniczego do procesu
rekultywacji w oparciu o sporz&dzon& docelow& wizj% zagospodarowania obszaru
pogórniczego. Zaprezentowana koncepcja rekultywacji i docelowego zagospodarowania przedstawia kompleksowe i uporz&dkowane podej'cie do procesów naprawczych
zak adaj&c wykorzystanie wszelkich atutów obszaru poeksploatacyjnego i jego otoczenia. Wskazano, $e wspóln& wizj% realizuj& zwykle dwa g ówne podmioty: przedsi%biorca górniczy i inwestor, którym mo$e by) ten sam przedsi%biorca górniczy lub
gmina czy podmiot prywatny.
Zaproponowany sposób zagospodarowania zrekultywowanego obszaru poeksploatacyjnego sprawi, $e obszar wykorzystywany przez lata pod dzia alno') wydobywcz&
b%dzie si% harmonijnie wpisywa w otoczenie pod wzgl%dem przyrodniczo-krajobrazowym i funkcjonalnym. Zaproponowane funkcje b%d& dowi&zaniem do le'nego
i rolniczego otoczenia, a tak$e kompleksu jezior rynnowych oraz zabudowy mieszkaniowej pobliskich miejscowo'ci. B%d& równie$ odpowiedzi& na potrzeby mieszka(ców w zakresie atrakcyjnych form sp%dzania wolnego czasu i jednocze'nie realizacj&
strategii rozwoju jednostek terytorialnych, na terenie których zlokalizowany jest Zak ad Górniczy „Kujawy”.
Koncepcja w pe ni wykorzystuje atrakcyjno') obszaru poeksploatacyjnego dla realizacji oczekiwanych przez spo ecze(stwo funkcji zachowuj&c równocze'nie balans
pomi%dzy przyrod& a funkcjami rekreacyjnymi. Obecnie kopalnia jest po$&danym
miejscem dla bytuj&cych w pobli$u zwierz&t górskich – muflonów, mo$liwo') taka
zostanie zachowana równie$ w przysz o'ci dzi%ki urz&dzeniu strefy przyrodniczej –
rezerwatu.
Zachowanie pami&tek po wielowiekowej dzia alno'ci górniczej i wpisanie ich
w koncepcj% b%dzie odró$nia) to miejsce od wielu innych parków rekreacyjnych czy
przyrodniczych. B%dzie równie$ form& pokazania, $e przyroda i dzia alno') przemys owa mog& wspó istnie), co wp ynie na popraw% wizerunku górnictwa.
Ze wzgl%du na odleg y czas do rozpocz%cia procesu likwidacji i rekultywacji
zaproponowana koncepcja powinna by) weryfikowana w stosunku do zmieniaj&cych
si% uwarunkowa( geologiczno-górniczych oraz spo eczno-gospodarczych.
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THE RECLAMATION CONCEPT AND TARGET REDEVELOPMENT OF
THE “KUJAWY” LIMESTONE MINE
The reclamation concept and target development of the largest Polish “Kujawy” Limestone Mine was
presented in the article. An extensive analysis both of the area occupied by the mining activity
(geological-mining and the hydrological conditions), as well as its surroundings (spatial, environmental
and socio-economical conditions) were the basis of the concept study.
The cultural aspect of the Mine, namely the 150 year old history of extraction, as well as its
surroundings – the existing monuments with supraregional importance, which are not without meaning
for the reclamation and redevelopment concept have been emphasized.
In the article, attention was paid to the fact that in spite of the long-term extraction perspective, the
earlier designing of the reclamation and the target vision of the post-mining areas redevelopment is
necessary. The scope of the mining works in the final stage of extraction and reclamation works should
be conducted in way to facilitate the redevelopment of the reclaimed area according to target vision
reflecting the technical and environmental conditions as well as socio-economic needs of the region.

