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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna1 

 

Dariusz Skrobol, Burmistrz Pszczyny od 5 grudnia 2010 r. 

 

1. Ocena podjętych działań celem realizacji wniosków pokontrolnych. 

2. Ocena rzetelności informacji przesłanych do NIK. 

Lata 2017 (od zakończenia poprzedniej kontroli)–15 marca 2019 r.  

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Aleksander Górniak, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LKA/56/2019 z 28 lutego 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd” lub „Gmina”. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Burmistrz podjął działania mające na celu realizację pierwszej części wniosku 
pokontrolnego nr 1 z kontroli przeprowadzonej przez NIK w 2017 r., tj. działania 
mające na celu uwzględnienie obszarów występowania złóż węgla kamiennego 
„Międzyrzecze” i „Studzienice 1” w dokumentacji planistycznej Gminy oraz wniosku 
pokontrolnego nr 2, dotyczącego doprowadzenie do zgodności ze stanem 
faktycznym oznaczeń złóż węgla kamiennego „Studzionka-Mizerów” i „Pawłowice”. 

Do czasu kontroli NIK Burmistrz nie zrealizował drugiej części wniosku 
pokontrolnego nr 1, tj. ujawnienia udokumentowanego złoża „Kobiór-Pszczyna” 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego4 dla terenu położonego 
na południe od ul. Polne Domy. 

Przekazana przez Burmistrza do Delegatury NIK w Katowicach informacja na temat 
stanu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej przez NIK 
w 2017 r. była zgodna ze stanem faktycznym. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Ocena stanu realizacji wniosków pokontrolnych NIK 
z kontroli P/17/015 Gospodarka złożami strategicznych 
surowców kopalnych 

1.1. Stan realizacji wniosków pokontrolnych 

W wystąpieniu pokontrolnym Nr LKA.410.017.03.2017/P/17/2017 z dnia  
13 października 2017 r., w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami,  
NIK sformułowała następujące wnioski pokontrolne: 

1. Podjęcie działań mających na celu ujawnienie w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego6 udokumentowanych złóż 
węgla kamiennego „Międzyrzecze” i „Studzienice 1” oraz ujawnienie 
udokumentowanego złoża „Kobiór-Pszczyna” w mpzp dla terenu położonego 
na południe od ul. Polne Domy. 

2. Doprowadzenie do zgodności ze stanem faktycznym oznaczeń następujących 
złóż węgla kamiennego: 

a) złoża „Studzionka-Mizerów” na rys. 2, stanowiącym załącznik 2  
do uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXVI/340/12 z dnia  
29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Studium, 

b) złoża „Pawłowice” na rysunku stanowiącym załącznik do uchwały Rady 
Miejskiej w Pszczynie nr XVII/175/15 z 10 grudnia 2015 r. w sprawie 
mpzp otoczenia zbiornika „Łąka”, 

c) przebiegu granicy złoża „Pawłowice” na rysunku stanowiącym 
załącznik do uchwały nr XXXII/365/17 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie mpzp dla sołectwa Studzionka. 

(akta kontroli str. 25) 

 

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dalej: „mpzp”. 
5 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
6 Dalej: „Studium”. 
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W zakresie realizacji wniosków stwierdzono, że: 

Wniosek pokontrolny nr 1 

W pierwszej części wniosku, NIK wnosiła o ujawnienie w Studium 
udokumentowanych złóż węgla kamiennego „Międzyrzecze” i „Studzienice 1”. 

W przypadku złoża węgla kamiennego „Międzyrzecze”, którego część zlokalizowana 
była na terenie Gminy, a dla którego dokumentacja geologiczna została 
zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego z dnia 28 grudnia 
1976 r., uzupełniona dodatkami do dokumentacji: nr 1 zatwierdzonym 12 listopada 
1991 r., nr 2 zatwierdzonym 7 kwietnia 1994 r., nr 3 z 1 czerwca 1998 r., nr 4 z 14 
lipca 2017 r., zgodnie z art. 208 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze7 wprowadzenie do Studium złóża winno było nastąpić  
do 31 grudnia 2013 r. 

Z kolei w przypadku złoża węgla kamiennego „Studzienice 1”, dla którego decyzję 
o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej nr DGK-VIII-4741-8239/70/26166/15/AJ 
wydano 14 lipca 2015 r., zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne 
i górnicze ujawnienie w Studium złoża powinno nastąpić w terminie do dwóch lat  
od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji 
geologicznej, tj. do dnia 13 lipca 2017 r. 

Rada Miejska w Pszczynie podjęła w dniu 17 stycznia 2019 r. uchwałę nr IV/27/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium gminy Pszczyna. 
W uzasadnienu uchwały wskazano m.in., że: „Obowiązująca zmiana Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna, 
przyjęta Uchwałą Nr XXVI/340/12 z dnia 29 listopada 2012 r., nie zawiera złóż  
węgla kamiennego ujawnionych w ostatnim czasie”.  

Tym samym należy uznać, że Burmistrz podjął działania mające na celu realizację 
pierwszej części wniosku pokontrolnego NIK nr 1, tj. ujawnienie w dokumentacji 
planistycznej Gminy złóż węgla kamiennego „Międzyrzecze” i „Studzienice 1”. 

(akta kontroli str. 17-19, 30-32) 

Druga część wniosku pokontrolnego nr 1 dotyczyła ujawnienia w mpzp dla terenu 
położonego na południe od ul. Polne Domy udokumentowanego, rozpoznanego 
wstępnie i dotąd nieeksploatowanego złoża węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna”8. 
Złoże to było wykazane w Studium z 2012 r., mimo to, w przyjętym uchwałą Rady 
Miejskiej w Pszczynie nr XVI/170/15 z dnia 19 listopada 2015 r. mpzp, nie ujawniono 
go, pomimo iż znajdowało się ono na całym obszarze objętym tym planem. 

Powyższe naruszało przepisy art. 95 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym9 w związku z § 7 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego10. Uzasadnieniem powyższego jest treść 
art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska11, zgodnie 
z którym złoża kopalin są obszarami podlegającymi ochronie.  

  (akta kontroli str. 19) 

Do czasu niniejszej kontroli NIK Burmistrz nie podjął działań celem realizacji drugiej 
części wniosku pokontrolnego nr 1, pomimo iż w marcu 2018 r. do Urzędu wpłynął 

                                                      
7 Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze  zm., dalej: „ustawa Prawo geologiczne i górnicze”. 
8 powierzchnia całkowita złoża - 17 200 ha, łączna wielkość zasobów 1 254 188 tys. ton, w tym 744 910 tys. ton bilansowych 

i 509 278 tys. ton pozabilansowych; miąższość złoża średnio 16,5 m. 
9 Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm., dalej „ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. 
10 Dz.U. Nr 164  poz. 1587. 
11 Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm., dalej: „ustawa Prawo ochrony środowiska”. 
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wniosek o zmianę mpzp dla tego terenu, mogący stanowić zgodnie z art. 32 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawę do zmiany mpzp,  
a tym samym do uwzględnienia wniosku pokontrolnego NIK. Pismem z dnia 18 lipca 
2018 r. Burmistrz poinformował Wnioskodawcę, że projekt uchwały w przedmiocie 
przystąpienia do opracowania zmiany ww. mpzp zostanie przedstawiony Radzie 
Miejskiej do końca 2018 r. W dniu 11 lutego 2018 r. Wnioskodawca ponowił wniosek 
o zmianę mpzp. Burmistrz w odpowiedzi, pismem z dnia 12 marca 2019 r. (w trakcie 
kontroli NIK) poinformował Wnioskodawcę, iż projekt uchwały w sprawie zmiany 
planu zostanie przekazany Radzie Miejskiej na przełomie drugiego i trzeciego 
kwartału 2019 r. 

  (akta kontroli str. 33-35) 

Burmistrz, wyjaśniając przyczynę niepodjęcia działań mających na celu realizację 
drugiej części wniosku pokontrolnego NIK nr 1, wyjaśnił m.in.:  

„(…) w związku z dużą ilością procedowanych i rozpoczętych procedur 
planistycznych, tj.: 

− projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego sołectwa Jankowice i Studzienice, 

− projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Wisła 
Wielka, Wisła Mała oraz części sołectwa Łąka, 

− projektu miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Brzeżce, Poręba i Czarków, 

− projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa 
Poręba, 

− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice, 

− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach 
administracyjnych sołectwa Studzionka, 

− zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna 
- Etap II, 

− przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Pszczyna, 

− przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna; 

do tej pory nie podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
na południe od ul. Polne Domy. 

W związku z małą powierzchnią miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy, granice 
wstępnie rozpoznanego złoża węgla kamiennego »Kobiór-Pszczyna« wykraczają 
poza granice uchwalonego ww. miejscowego planu. Złoże węgla kamiennego 
»Kobiór-Pszczyna« zostało ujawnione w prognozie oddziaływania na środowisko 
sporządzonej do ww. miejscowego planu. 

Jednocześnie wyjaśniam, że w związku ze złożonym wnioskiem w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego  
na południe od ul. Polne Domy, planowane jest przekazanie projektu uchwały 
Radzie Miejskiej w Pszczynie celem uchwalenia - na przełomie drugiego i trzeciego 
kwartału 2019 r. 
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Po podjęciu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu część tekstowa  
zostanie uzupełniona poprzez wprowadzenie zapisów informujących o istnieniu 
przedmiotowego złoża.” 

(akta kontroli str. 36-37) 

Wniosek pokontrolny nr 2 

W pierwszej części wniosku NIK wnosiła o doprowadzenie do zgodności ze stanem 
faktycznym oznaczeń złóża węgla kamiennego „Studzionka-Mizerów” na rys. 2, 
stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie nr XXVI/340/12 
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Studium. 

W trakcie kontroli NIK w 2017 r. stwierdzono, że nieprawidłowo oznaczono  
na rysunku stanowiącym załącznik do ww. uchwały złóże węgla kamiennego 
„Studzionka-Mizerów”, poprzez nazwanie go złożem „Pawłowice 1”. 

Jak wskazano powyżej, w opisie sposobu realizacji wniosku pokontrolnego nr 1, 
Rada Miejska w Pszczynie podjęła w dniu 17 stycznia 2019 r. uchwałę nr IV/27/19 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium gminy Pszczyna 
i w ramach procedury zmiany Studium ww. nieprawidłowość zostanie 
wyeliminowana. 

 (akta kontroli str. 19) 

W drugiej części wniosku pokontrolnego nr 2, NIK wnosiła o doprowadzenie  
do zgodności ze stanem faktycznym oznaczeń złóża węgla kamiennego 
„Pawłowice”, na rysunku stanowiącym załącznik do uchwały Rady Miejskiej  
w Pszczynie Nr XVII/175/15 z 10 grudnia 2015 r. w sprawie mpzp otoczenia 
zbiornika „Łąka”, gdzie złoże oznaczono jako złoże „Pawłowice 1”. 

Uchwałą Nr XXIV/270/16 z dnia 18 sierpnia 2016 r. Rada Miejska w Pszczynie 
przystąpiła do sporządzenia mpzp dla sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała oraz części 
sołectwa Łąka, który swoim zasięgiem obejmuje część terenu objętego mpzp 
otoczenia zbiornika Łąka. W ramach sporządenia ww. mpzp zostanie prawidłowo 
oznaczone złoże „Pawłowice”. Obecnie trwa procedura związana z uzyskaniem 
zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia części gruntów 
rolnych na cele nierolnicze.  

W dniu 25 maja 2017 r. Rada Miejska uchwałą Nr XXXIv/381/17 przystąpiła  
do sporządzenia mpzp sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków, w którym pozostały 
fragment przebiegu złoża „Pawłowice” zostanie prawidłowo oznaczny. Ogłoszenie 
o przystąpieniu do sporządzenia mpzp sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków ukazało 
się w lokalnej prasie w dniu 12 października 2018 r. (Dziennik Zachodni-Tygodnik 
Pszczyna). 

(akta kontroli str. 20, 38-50) 

W trzeciej części wniosku pokontrolnego nr 2, NIK wnosiła o doprowadzenie  
do zgodności ze stanem faktycznym przebiegu granicy złoża „Pawłowice” na 
rysunku stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/365/17 z dnia 23 marca 2017 r. 
w sprawie mpzp dla sołectwa Studzionka. Zgodnie z wyjaśnieniami Burmistrza 
uzyskanymi w ramach kontroli NIK z 2017 r. „(…) występująca rozbieżność 
w zakresie przebiegu granic złoża węgla kamiennego na rysunku planu w wersji 
papierowej i wersji elektronicznej opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego prawdopodobnie spowodowana jest błędem technicznym 
(wewnętrznym programu) podczas eksportu rysunku planu do formatu PDF.” 

Rada Miejska w Pszczynie, realizując mi.in. wniosek pokontrolny NIK, uchwałą  
nr IV/32/19 z dnia 17 stycznia 2019 r. przystąpiła do sporządzenia zmiany mpzp 
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w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka. W uzasadnieniu uchwały 
wskazano, że zmiana dotyczy udokumentowanych złóż kopalin. 

(akta kontroli str. 20, 51-54) 

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy uznać, że Burmistrz podjął działania 
mające na celu realizację drugiego wniosku pokontrolnego NIK. 

1.2. Informacje przekazywane do NIK na temat stanu realizacji 
wniosków pokontrolnych 

W dniu 6 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta Pszczyna, wypełniając dyspozycję  
art. 62 ustawy o NIK, przesłał do Delegatury NIK w Katowicach informację  
o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych. Zadeklarował 
w niej realizację wszystkich wniosków pokontrolnych. 

W piśmie z dnia 8 stycznia 2019 r., będącym odpowiedzią na zapytanie NIK o stan 
realizacji wniosków pokontrolnych, Burmistrz przedstawiła stan realizacji pierwszej 
części wniosku pokontrolnego nr 1 i całego wniosku nr 2. 

W świetle ustaleń niniejszej kontroli należy uznać, że przekazana informacja  
na temat stanu realizacji wniosków pokontrolnych była zgodna z stanem 
faktycznym. 

(akta kontroli str. 27-29) 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Katowice, dnia 26 marca 2019 r. 

 

 

 

 

Kontroler 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 
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Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


