
ilość wartość w tys. zł ilość wartość w tys. zł

1 3 4 5 6 7

1  Pobór wody pitnej i przemysłowej z ujęć powierzchniowych i podziemnych tys. m3

2 tys. m3 X X

2.1 na potrzeby własne tys. m3 X X

2.2           ładunek Cl + SO4 w wodach zagospodarowanych na potrzeby własne ton X X

2.3 przekazanie (sprzedaż) wody innym jednostkom tys. m3 X X

3 tys. m3

3.1  wody dołowe tys. m3 X X

3.2  ładunek Cl + SO4 w wodach dołowych ton

4 tys. ton X X

5 tys. ton X X

5.1               w tym : odpady z zakładów przeróbki mechanicznej węgla tys. ton X X

5.2  składowanie mas skalnych i odpadów wydobywczych na powierzchni tys. ton

5.3  gospodarcze wykorzystanie odpadów wydobywczych i mas skalnych na powierzchni tys. ton X X

5.4  zagospodarowanie odpadów wydobywczych na dole tys. ton X X

5.5  tymczasowe magazynowanie odpadów wydobywczych tys. ton X X

6  Zagospodarowanie odpadów obcych na dole tys. ton X X

7  Emisja pyłów ton

8  Emisja gazów - ogółem ton

8.1 w tym : gazy cieplarniane ton

8.2               w tym : metan ton

9  Spalanie paliw w silnikach spalinowych ton

10 tys. m2

11  Wykorzystanie gruntów rolnych i leśnych na inne cele ha

12 X X

13  OPŁATY RAZEM (1 + 3 + 5.2 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) tys. zł X X

14  KARY (ogółem) tys. zł X X

14.1 tys. zł X X

14.2 tys. zł X X

14.3 za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu tys. zł X X

14.4 tys. zł X X

15 ha

15.1  w tym : powierzchnia, na której wyżej wymienione prace zakończono ha

16 tys. zł X X

………………………………… ……………………
(imię, nazwisko i telefon osoby, (miejscowość i data)
która sporządziła sprawozdanie)

    ..………………………..………………………
(pieczątka imienna i podpis osoby działającej

w imieniu sprawozdawcy)*

2

OGÓŁEM  OPŁATY  I  KOSZTY  (13 + 15)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza 1

 Inne niewymienione - ogółem

z 
te

go
:

za przekroczenie dopuszczalnych parametrów Cl + SO4 w wodach dołowych

za przekroczenie dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń
w pozostałych ściekach

inne (razem)

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza

2

 Wody dołowe zagospodarowane - ogółem

z 
te

go
:

 Odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych - ogółem

 Wytwarzanie mas skalnych i odpadów wydobywczych - ogółem  (masy skalne, odpady z robót przygotowawczych na dole, 
odpady z zakładów przeróbki mechanicznej węgla)

 Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych pochodzących  z powierzchni utwardzonych

w
 ty

m
:

 Wydobycie węgla kamiennego brutto - ogółem

 Powierzchnia terenów zdegradowanych objęta pracami rekultywacyjnymi
i zagospodarowaniem

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Wielkości rzeczowo-finansowe charakteryzujące skutki środowiskowe działalności górnictwa węgla kamiennego

Lp. Wyszczególnienie Jedn.
miary

Wykonanie

kwartał … od początku roku 
do końca .... kw. 2019 r.

MINISTERSTWO ENERGII,  ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
(wypełniają spółki wydobywające węgiel kamienny

oraz spółki zajmujące się działaniami polikwidacyjnymi kopalń węgla kamiennego)

G-09.10  Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 
        Oddział w Katowicach

ul. Mikołowska 100
40-065 Katowice

Sprawozdanie
o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego

Termin przekazania: 
zgodnie z PBSSP 2020 r.

Statystyczny numer identyfikacyjny - REGON Kwartał .… 2020 r.



Objaśnienia 
do formularza G-09.10 

 
Sprawozdanie G-09.10 jest sprawozdaniem wypełnianym przez spółki węglowe wydobywające węgiel kamienny 

zaklasyfikowane według PKD 2007* do grupy 05.1, oraz spółki zajmujące się działaniami polikwidacyjnymi kopalń 
węgla kamiennego i zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, zaklasyfikowane według PKD 
2007 do grupy 09.9 w części dotyczącej węgla kamiennego. 

Jest to sprawozdanie w cyklu kwartalnym oraz w rachunku narastającym, sporządzane przez spółkę według stanu 
na ostatni dzień kwartału sprawozdawczego, przekazywane raz w kwartale. Sprawozdanie G-09.10 obejmuje swoim 
zakresem podstawowe wielkości rzeczowe oraz – zgodnie z przepisami ochrony środowiska - odpowiadające im 
wielkości finansowe, charakteryzujące oddziaływanie górnictwa węgla kamiennego na środowisko. 

Objaśnienia 
Wielkości rzeczowe i finansowe należy podać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 
 

Wiersz 1 – należy podać sumę ilości wody pitnej i przemysłowej pobranych z ujęć powierzchniowych i podziemnych 
oraz wysokość naliczonej z tego tytułu opłaty zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 2 – 2.3 – należy podać ilości wody dołowej zagospodarowanej ogółem, w tym na potrzeby własne spółki, 
wraz z uwzględnieniem zagospodarowanego przez spółkę ładunku Cl+SO4, oraz ilości wody dołowej przekazanej 
(sprzedanej) odbiorcom zewnętrznym. Wiersz 2 stanowi sumę wierszy 2.1 i 2.3. 

Wiersz 3 – 3.2 – należy podać ilości ścieków odprowadzonych do wód powierzchniowych ogółem, w tym ilość 
zrzuconych wód dołowych wraz z uwzględnieniem zawartego w nich ładunku Cl+SO4 oraz podać wysokości 
naliczonych z tego tytułu opłat zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 4 – należy podać wielkość wydobycia węgla kamiennego brutto, stanowiącą sumę produkcji węgla 
kamiennego netto powiększoną o masy skalne oraz o odpady wydobywcze z robót przygotowawczych na dole 
i odpady wydobywcze pochodzące z zakładów przeróbki mechanicznej węgla. 

Wiersz 5 – 5.1 – należy podać ilości wytworzonych mas skalnych i odpadów wydobywczych ogółem, w tym 
wyszczególnić ilość odpadów wydobywczych pochodzących z zakładów przeróbki mechanicznej węgla. 

Wiersz 5.2 – 5.5 – należy podać ilości odnoszące się do różnych form zagospodarowania i okresowego 
magazynowania wytworzonych mas skalnych i odpadów wydobywczych. 

Wiersz 6 – należy podać ilość odpadów obcych zagospodarowanych na dole kopalń. 

Wiersz 7 – 8.2 – należy podać ilości pyłów i gazów (z wyszczególnieniem gazów cieplarnianych razem, w tym 
metanu), wyemitowanych do powietrza atmosferycznego, oraz podać wysokości naliczonych z tego tytułu opłat 
zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 9 – należy podać ilość spalonych paliw w silnikach spalinowych oraz podać wysokość naliczonych z tego 
tytułu opłat zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 10 – należy podać wielkość powierzchni utwardzonej z której odprowadzone były wody opadowe lub 
roztopowe, oraz podać wysokość naliczonych z tego tytułu opłat zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 11 – należy podać wielkość powierzchni gruntów rolnych i leśnych wykorzystanych na inne cele oraz podać 
wysokość naliczonych z tego tytułu opłat zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 12 – należy podać sumaryczną wysokość naliczonych opłat z tytułu innych, niewymienionych w wierszach 
1 – 11, oddziaływań spółki na środowisko zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

Wiersz 13 – stanowi sumę wierszy: 1, 3, 5.2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, podaje łączną wysokość naliczonych opłat z tytułu 
oddziaływania spółki na środowisko zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

                                              
* Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. 
U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.). 



Wiersz 14 – 14.4 – należy podać wysokość kar ogółem wymierzonych za działalność niezgodną z obowiązującymi 
przepisami ochrony środowiska, w szczególności za: przekroczenie dopuszczalnych parametrów Cl+SO4 
w zrzucanych wodach dołowych, za przekroczenie dopuszczalnych parametrów zanieczyszczeń w odprowadzanych 
pozostałych ściekach, za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, oraz innych oddziaływań niezgodnych 
z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska (razem). Wiersz 14 stanowi sumę wierszy 14.1 – 14.4. 

Wiersz 15 - 15.1 – należy podać łączną powierzchnię terenów zdegradowanych objętą pracami rekultywacyjnymi 
i zagospodarowaniem, w tym powierzchnię na której prace zostały zakończone, oraz podać odpowiednio wysokości 
wydatków poniesionych na realizację powyższych prac. 

Wiersz 16 – stanowi sumę wierszy 13 i 15. Podaje łączną wysokość naliczonych opłat z tytułu oddziaływania spółki 
na środowisko zgodnie z przepisami ochrony środowiska wraz z wysokością wydatków poniesionych na realizację 
prac związanych z rekultywacją i zagospodarowaniem terenów zdegradowanych. 
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