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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/015 – Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Katarzyna Kozieł, główny specjalista k.p., upoważnienie do kontroli nr LKA/205/2017 
z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miasta Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Włodzimierz Żak, Burmistrz Miasta Myszków 

(dowód: akta kontroli str. 5-6) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości1 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

Gmina realizując dyspozycje zawarte w ustawach m.in. z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 oraz z dnia 9 czerwca 2011 r. 
Prawo geologiczne i górnicze3 uwzwględniła w dokumentach planistycznych 
zagospodarowania przestrzennego fakt występowania na jej terenie złoża będącego 
własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa, tj. złoża rud molibdenowo-
wolframowo-miedziowych pn. „Myszków”. W dokumentacji planistycznej tereny, pod 
którymi zidentyfikowano fakt występowania tego złoża przeznaczono na działalność 
produkcyjno-usługową oraz dopuszczono na nich infrastrukturę związaną 
z działalnością wydobywczą. Obszar występowania tego złoża zagospodarowano 
zgodnie z ww. planami przestrzennymi, umożliwiając poszukiwanie i rozpoznawanie 
ww. złoża, a w przyszłości jego eksploatację.  

Stwierdzona nieprawidłowość polegała na nieokreśleniu w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy4 obszaru występowania złoża 
rud cynku i ołowiu pn. „Marciszów”, stosownie do dyspozycji zawartej w art. 72 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5. 
 

 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
2  Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, zwanej dalej ustawą „upzp”. 
3  Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm., zwana dalej ustawą „Pgg”. 
4 Zwanego dalej „Studium”.  
5  Dz.U. z 2017r., poz. 519 j.t., zwana dalej ustawą „Poś”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Działania związane z uwzględnieniem w planowaniu przestrzennym, 

występujących na terenie Gminy, złóż kopalin i racjonalnego 
gospodarowania nimi 

Na terenie Miasta Myszkowa występowały następujące udokumentowane6 złoża 
surowców mineralnych: 

− rudy molibdenowo-wolframowo-miedziowe: nazwa złoża – Myszków; pow.  
54 ha; łączna wielkość zasobów – 1.300,3 tys. t: w tym 749,5 tys. ton 
bilansowych i 550,8 tys. ton pozabilansowych; głębokość zalegania złoża – 
średnia 1 200 m; miąższość złoża – od 210 m do 831 m; 

− rudy cynku i ołowiu: nazwa złoża – Marciszów; pow. 1 718 ha7; łączna wielkość 
zasobów – 778 tys. ton (100% bilansowych; głębokość zalegania złoża –  
od 102,4 m do 228,5 m; miąższość złoża – od 0,3 m do 5 m; 

− surowce ilaste ceramiki budowlanej: nazwa złoża – Mrzygłódka; pow. 3 320 ha; 
łączna wielkość zasobów – 280 tys. ton (100% bilansowych); eksploatacja 
zaniechana (Z8) ; 

− kruszywa naturalne: nazwa złoża – Mrzygłódka; pow. 0,310 ha; brak zasobów 
geologicznych; eksploatacja zaniechana (Z); 

− kruszywa naturalne: nazwa złoża – Mrzygłód; pow. 0,776 ha; łączna wielkość 
zasobów – 88 tys. ton (100% bilansowych); eksploatacja zaniechana (Z), 

− kruszywa naturalne: nazwa złoża – Myszków-Nowa Wieś; wielkość zasobów 
23,43 tys.ton; skreślone z bilansu (M). 

Złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych oraz cynku i ołowiu zostały 
wstępnie rozpoznane (P) w kategorii C2, wydobycie surowców ilastych ceramiki 
budowlanej oraz kruszyw naturalnych w kategorii C1 zostało zaniechane. 

(dowód: akta kontroli str. 45-129, 134-140) 

Szczegółowej analizie poddano złoża kopalin nieeksploatowanych, dla których 
organem wydającym koncesje był Minister Środowiska, tj. złoża rud molibdenowo-
wolframowo-miedziowych9 oraz rudy cynku i ołowiu10. Dla powyższych złóż nie 
wydano koncesji na wydobycie, tym samym nie określono dla nich obszaru 
górniczego i terenów górniczych. 

(dowód: akta kontroli str.46-54) 
Złoże rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych uwzględnono w Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – II edycja, zarówno 
w części tekstowej jak i w graficznej11, w której częściowy obszar występowania 

                                                      
6  Dane na podstawie bazy MIDAS na dzień 2 sierpnia 2017 r. 
7  Na terenie Myszkowa znajdowała się część obszaru występowania tego złoża. W Urzędzie nie określono jego powierzchni. 
8  Symbol według skrótów przyjętych w Bilansie zasobów złóż kopalnych w Polsce: B – w przypadku kopalin stałych – kopalnia 

w budowie, w przypadku ropy i gazu – przygotowane do wydobycia lub eksploatacja próbna; E – złoże eksploatowane;  
G – podziemny magazyn gazu (PMG); M – złoże skreślone z bilansu zasobów w roku sprawozdawczym; P – złoże  
o zasobach rozpoznanych wstępnie (w kat. C2 + D, a w przypadku ropy i gazu – w kat. C); R – złoże o zasobach 
rozpoznanych szczegółowo (w kat. A + B + C1, a w przypadku ropy i gazu – w kat. A + B); Z – złoże, z którego wydobycie 
zostało zaniechane; T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo; K – zmiana rodzaju kopaliny w złożu. 

9  Koncesja nr 5/2006/p z dnia 28 marca 2006 r. Ministra Środowiska udzielająca Śląsko-Krakowskiej Kompanii Górnictwa 
Metali Sp. z o.o. w Krakowie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego w rejonie 
„Myszków-Żarki”, położonym na terenie miasta Myszków, gminy i miasta Żarki, gminy Poraj i Niegowa, powiat myszkowski 
oraz miasta Zawiercie i gminy Włodowice, powiat zawierciański, województwo śląskie oraz jej zmiany: decyzja nr DGiKDwk-
4770-1/24342/10/MJ z dnia 21 maja 2010 r. i decyzja Ministra Środowiska DGK-VI-4770-54/36816/15/MJ z dnia 29 września 
2015r.  

10 Zawiadomienie o przyjęciu dodatku do dokumentacji geologicznej - dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża rud 
cynku i ołowiu „Marciszów” zlokalizowanego w gminach Poręba, Włodowice i Zawiercie, w powiecie zawierciańskim oraz 
w gminie Myszków w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim, zatwierdzonej decyzją Prezesa Centralnego Urzędu 
Geologii z dnia 20 lutego 1981r. Złoże znajdowało się w południowej części Myszkowa, na granicy z Zawierciem. 

11 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/298/13 Rady Mista w Myszkowie z 30 października 2013 r., w sprawie uchwalenia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa II edycja. Pkt 3.5 – Uwarunkowania 
zasobowo-użytkowe, w tym pkt 3.5.3. - Surowce mineralne oraz pkt 7 – Potrzeby i możliwości rozwoju miasta, załącznik nr 2 
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złoża (teren przy ul. Pułaskiego, tzw. Pola Będuskie) określono symbolem P/PG 
o podstawowej funkcji: obiekty górniczej eksploatacji złóż polimetalicznych. 

(dowód: akta kontroli str.134-137, 147) 

W Studium, w rozdziale II dotyczącym uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego w części - Uwarunkowania zasobowo-użytkowe wskazano, że na 
terenie miasta Myszkowa występują złoża surowców metalicznych, do których  
m.in. należą rudy cynku i ołowiu, które: „(…) związane są z poziomem dolomitu 
kruszconośnego środkowego triasu. W mniejszym stopniu skałami rudonośnymi są 
dolomity retu i warstwy diploporowe, a podrzędnie inne skały węglanowe wapienia 
muszlowego i sporadycznie – piaskowce dolnego triasu. Przejawy mineralizacji 
zostały stwierdzone na całym obszarze Myszkowa. Jest to wysoka koncentracja 
kruszcowa, reprezentuje on prawie wyłącznie typ siarczkowy.” 

Złoża rud cynku i ołowiu „Marciszów” nie uwzględniono w części graficznej Studium. 
Teren tego złoża w Studium oznaczono jako ZL (tereny leśne), co nie ograniczyło 
ewentualnej jego eksploatacji. Dla obszaru występowania ww. złoża Gmina nie 
sporządziła miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). 

(dowód: akta kontroli str. 134-137, 145-146, 150, 231, 234-235, 300) 

Na temat nieuwzględnienia obszaru występowania złoża w Studium Burmistrz 
wyjaśnił: „Na etapie przystąpienia do sporządzenia projektu II edycji studium miasta 
Myszkowa, a także w dalszej procedurze jego sporządzenia, właściwe organy 
pomimo zobowiązania wynikającego wprost z art. 23 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie zostało expressis verbis wyrażone, że 
organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6 (…) są obowiązane do współpracy przy 
sporządzaniu projektu studium (…) polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu 
wniosków oraz udostępnieniu informacji, nie przekazały danych nt. zasięgu i granic 
złoża rud cynku i ołowiu „Marciszów” na obszarze miasta Myszkowa, stąd też na 
rysunku Studium ww. złoże nie mogło zostać wskazane graficznie. Gdyby organy 
zobowiązane do wyrażania opinii, składania wniosków oraz udostępnienia informacji 
wywiązały się z nałożonych na nie obowiązków, wówczas obszar i granice złoża  
rud cynku i ołowiu „Marciszów” (które według posiadanej aktualnie wiedzy  
jedynie w niewielkim fragmencie położone są na terenie miasta Myszkowa), 
niewątpliwie znalazłoby swoje odbicie na rysunkach studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa. Należy 
zaznaczyć, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w której został ściśle określony tryb i zasady sporządzenia studium oraz planów 
miejscowych, nie zwalniają żadnego z organów wymienionych w art. 11 pkt 5 i 6 
oraz art. 17 pkt 6 ww. ustawy z obowiązku współpracy z organem sporządzającym 
dokumenty planistyczne w procedurze ich sporządzenia”. 

(dowód: akta kontroli str. 578) 

NIK odnosząc się do ww. wyjaśnień podkreśla fakt, że w przypadku złoża 
„Myszków” Gmina podjęła działania w celu pozyskania dokumentacji umożliwiającej 
naniesienie granic obszaru występowania tego złoża w części graficznej Studium. 
Tym samym, Gmina mogła podjąć podobne starania o pozyskanie dokumentacji 
kartograficznej w celu ujawnienia granic złoża Marciszów w części graficznej 
Studium. 
 
Burmistrz poinformował, że do gminy Myszków nie wpłynął wniosek o wydanie 
koncesji dla złoża Marciszów oraz że dla terenów leśnych, w obrębie miasta 
                                                                                                                                       

do ww. uchwały – kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz załącznik nr 3 do ww. uchwały – uwarunkowania 
przyrodnicze i kulturowe;  
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Myszków, pod którymi zlokalizowane jest złoże Marciszów nie wydawano decyzji 
o warunkach zabudowy dla innych inwestycji. 

(dowód: akta kontroli str.600) 

Złoże rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych uwzględniono w dwóch mpzp, 
zarówno w części opisowej jak i graficznej oraz określono w nich sposób jego 
zagospodarowania12. W ustaleniach ogólnych uchwał w sprawie ww. planów,  
w §11 określającym granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zostały zawarte informacje na temat 
istnienia złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych, tj.: 
• w ust. 2. zapisano m.in.: Na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego występuje złoże rud molibdenowo – 
wolframowo – miedziowych, którego dokumentacja geologiczna zgodnie  
z Prawem Geologicznym i Górniczym (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947  
z późn. zm.) została przyjęta przez Ministra Środowiska. Granica 
udokumentowanego złoża została przedstawiona na rysunku planu; 

• tereny określone w ust. 2 oraz ich otoczenie, mogą stanowić potencjalne tereny 
i obszary górnicze; 

• dopuszcza się zagospodarowanie terenów zgodnie z ustalonym w rozdziale 
2 przeznaczeniem, na warunkach określonych w przepisach odrębnych  
(zapis wprowadzono do planu z 29 grudnia 2009 r.13). 

(dowód: akta kontroli str.145-148, 398-410, 473-493) 

W mpzp z 29 września 2009 r. na obszarze, na którym występowało złoże, 
w przeważającej części wskazano następujące symbole identyfikujące: 1PU (tereny 
zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów) oraz U (tereny zabudowy 
usługowej)14. W ustaleniach szczegółowych tego planu, dla terenów o symbolach 
1PU-2PU przeznaczenie podstawowe określono jako zabudowa produkcyjno-
usługowa, składy, magazyny, a dla terenów: 1PU dopuszczono infrastrukturę 
związaną z działalnością wydobywczą.  

W mpzp z 29 grudnia 2009 r. na obszarze, na którym występowało złoże 
w przeważającej części wskazano symbol identyfikujący: 7R (tereny rolnicze)15. 
W ustaleniach szczegółowych tego planu, dla terenów o symbolach 1R-8R 
przeznaczenie podstawowe określono jako tereny rolnicze i ustalono dla nich  
zakaz zabudowy. 

(dowód: akta kontroli str. 402, 406, 410, 478, 487, 493) 

Odnośnie dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej na terenie występowania ww. 
złoża Burmistrz wyjaśnił „Niewielka część terenu wskazanego - zgodnie ze studium - 
w planie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową oraz 
usługową jest położona na obszarze występowania złoża rud molibdenowo-

                                                      
12Uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Miasta w Myszkowie z 29 września 2009 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa (w obrębie dzielnicy Mijaczów i Pustkowie Mijaczowskie – 
zamkniętego ul. Jesionową, Pułaskiego, terenami przy Urzędzie Skarbowym, rowem melioracyjnym, terenami ogródków 
działkowych i terenem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej), zwany dalej „Planem z 29 września 2009 r.” oraz uchwała 
XXXVII/333/09 Rady Miasta w Myszkowie z 29 grudnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Myszkowa (w obrębie dzielnicy Mijaczów i Pustkowie Mijaczowskie - w rejonie ulic: Alei Wolności, 
Krasickiego, Wyzwolenia, Strugi, Pułaskiego, Szpitalnej.), zwany dalej „Planem z 29 grudnia 2009 r.”. 

13 Dla terenów 1R-8R ustalono przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze oraz dopuszczalne m.in. – drogi wewnętrzne, 
ścieżki piesze i rowerowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. Dla terenów tych wprowadzono zakaz zabudowy 
(oprócz 8R –zabudowa gospodarcza związana z produkcją rolną). 

 Ponadto m.in.: KDG1/2 - tereny dróg publicznych, KDW - tereny niepublicznych dróg wewnętrznych. 
15 Ponadto m.in.: MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej, MNU - tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej, U - tereny zabudowy usługowej, PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów 
magazynów, RZ - tereny trwałych użytków zielonych, KDG1/2 - tereny dróg publicznych. 
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wolframowo-miedziowych. Są to tereny położone wzdłuż ul. Pułaskiego oraz  
ul. Rolniczej, które stanowią kontynuację istniejącej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym ustalenia studium są wiążące dla organów gmin przy sporządzaniu 
planów miejscowych. Tym samym, ww. plan miejscowy ustalił przeznaczenie 
terenów zgodnie z kierunkami wyznaczonymi w studium. W wyroku WSA 
w Poznaniu z dnia 17.12.2015 r. Sygn. IV SA/Po 574/15 zostało stwierdzone, 
iż występowanie i określenie w studium obszaru udokumentowanych złóż kopalin 
nie pozbawia gminy możliwości przeznaczenia tego obszaru w studium na inne cele, 
aniżeli wydobywcze. Przeznaczenie będzie zależało zarówno od rodzaju kopalin, jak 
również od sposobu jej wydobycia. Tak więc dopuszczenie – w zgodzie ze studium - 
w planie miejscowym tego stosunkowo niewielkiego fragmentu miasta w stosunku 
do całego 244 ha obszaru planu pod zabudowę, mieści się w granicach władztwa 
planistycznego gminy.”  

(dowód: akta kontroli str. 579) 

Decyzje o przeznaczeniu terenów złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych 
zatwierdzone w ww. mpzp były przyjęte zgodnie z ówcześnie obowiązującymi 
wymogami prawnymi oraz na podstawie analiz i konsultacji. zainteresowanymi.  

(dowód: akta kontroli str. 310-397, 413-472) 

Temat zagospodarowania złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych 
pojawiał się podczas dyskusji publicznych prowadzonych nad przyjętymi 
rozwiązaniami w projektach mpzp m.in. na spotkaniu w dniu 10 lipca 2009 r., 
podczas którego przedstawiciel Spółki, która posiadała koncesję na rozpoznanie 
złoża poruszył temat budowy kopalni wolframu oraz molibdenu i zaproponował 
wpisanie do mpzp przemysłu wydobywczego. Przedstawiciele Urzędu stali  
na stanowisku, że plan umożliwiał budowę kopalni na terenach oznaczonych 1PU, 
natomiast wprowadzenie do mpzp przemysłu wydobywczego wymagało złożenia 
uwagi do projektu i jej rozpatrzenia.  

Uwagi w tej sprawie złożono w dniu 27 lipca 2009 r., tj. w toku procedury 
sporządzania mpzp przyjętego uchwałą w dniu 29 września 2009 r. Spółka, która 
posiadała koncesję na rozpoznanie ww. złoża wystąpiła z wnioskiem o uznanie 
całego obszaru objętego planem zagospodarowania jako obszaru o dopuszczalnym 
przeznaczeniu jako potencjalnych terenów i obszarów górniczych. W celu 
zachowania zgodności ze Studium, Urząd uwzględnił wniosek w części, oznaczając 
w planie 1PU - przeznaczenie dopuszczalne tego terenu jako funkcje górnicze dla 
eksploatacji złoża. Dla pozostałych terenów Studium nie przewidywało takiej funkcji.  

 (dowód: akta kontroli str. 351-353, 384-392) 

W przypadku obszarów występowania złóż kopalin, których zagospodarowanie 
wymagało zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 
i nieleśne, w toku sporządzania planów miejscowych kilkukrotnie występowano 
o zgodę do odpowiednich organów. Minister Środowiska, jak również Marszałek 
Województwa Śląskiego, decyzjami umarzali postępowania z uwagi na 
równoczesną zmianę przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
które nie miały już zastosowania do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, 
położonych w granicach administracyjnych miast. 

(dowód: akta kontroli str. 150, 343-350, 432-445) 

Zgodnie z wymogami art. 32 ustawy upzp w 2016 r. została dokonana analiza  
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta. Dokument pn. „Analiza zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2011-2015 w celu oceny aktualności 
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studium i planów miejscowych miasta Myszkowa” uwzględniał wszystkie elementy 
zawarte w art. 32 ww. ustawy i formułował wieloletni program sporządzenia planów 
miejscowych. Po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, 
ww. analiza wraz z jej wynikami została przedłożona Radzie Miasta. Rada  
Miasta w Myszkowie podjęła dwie uchwały, tj.: uchwałę Nr XXIII/177/16 z dnia  
1 września 2016 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa – II edycja oraz uchwałę  
Nr XXIII/178/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie aktualności miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa.  

Analiza wskazywała na aktualność przyjętych w Studium kierunków rozwoju, 
jednocześnie wskazywała na konieczność dostosowania obowiązującego Studium 
do aktualnego stanu prawnego, wynikającego z nowych lub zmienionych przepisów 
prawa. M.in. w zakresie ustawy Pgg podkreślała konieczność uwzględnienia 
w Studium wszystkich udokumentowanych obszarów złóż kopalin oraz aktualizacji 
rysunków16, m.in. w zakresie obszarów występowania udokumentowanych złóż, 
rekomendując podjęcie czynności przystąpienia do sporządzenia nowej edycji 
Studium. Poddane kontroli dwa mpzp, obejmujące swym zakresem terytorialnym 
obszar złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych17, według analizy  
nie uwzględniały wszystkich przepisów aktualnej ustawy Pgg (wprowadzonych  
i zmienionych po przyjęciu planów), jednakże umożliwiały wydawanie pozwoleń  
na budowę.  

 (dowód: akta kontroli str.497-575) 

Burmistrz poinformował „Co do przyszłych działań, które podejmę w celu 
doprowadzenia do zgodności dokumentu studium z aktualnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, wyjaśniam, że 
stosowne działanie zostaną podjęte, bądź w postaci rekomendowania radzie gminy 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia nowej edycji studium, bądź też innego 
dokumentu będącego odpowiednikiem Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, o którym jest mowa w projekcie Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego.” Ponadto, że „Sporządzenie nowej edycji studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub dokonanie zmiany 
aktualnie obowiązującego studium niewątpliwie zostanie dokonane. Jednak 
w obecnej sytuacji, kiedy w toku legislacji znajduje się projekt Kodeksu 
urbanistyczno-budowlanego, który całkowicie zmieni dotychczasowe przepisy 
dotyczące materii planowania przestrzennego i który całkowicie wyeliminuje  
z obrotu prawnego aktualnie obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, daje podstawę do rozważnego podjęcia decyzji 
co do dalszych kroków. Jest to uzasadnione tym, że sporządzenie tego typu 
dokumentów jest szczególnie skomplikowane, czaso- i pracochłonne, a przede 
wszystkim jest drogie. Dysponując finansami publicznymi należy mieć na względzie 
ich racjonalne wykorzystanie, stąd też takie stanowisko gminy. 6 kwietnia 2017 r. 
podjęto pięć uchwał inicjujących przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa (lub ich zmian) we 
wskazanych w uchwałach granicach. Uchwały te dotyczą 11 niewielkich obszarów 
miasta. Dwa z nich znajdują się w obrębie planów miejscowych, w granicach których  

 

 

                                                      
16 Dotyczyło złoża rud cynku i ołowiu. 
17  Plan z 29 września 2009 r. oraz Plan z 29 grudnia 2009 r.  
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znajduje się uwzględnione w planach udokumentowane złoże rud molibdenowo-
wolframowo-miedziowych. Obydwa obszary, co do których podjęto uchwały 
intencyjne leżą poza granicami udokumentowanego złoża molibdenowo-
wolframowo-miedziowego.” 

(dowód: akta kontroli str.578-580) 

W Studium oraz w obu mpzp obejmujących złoże rud molibdenowo-wolframowo-
miedziowych uwzględniono obszary jego występowania oraz obecne i przyszłe 
potrzeby jego eksploatacji. W opracowaniu ekofizjograficznym sporządzonym na 
potrzeby Studium wskazano, że eksploatacja tych rud mogłaby wywrzeć znaczące 
negatywne skutki na środkowisku przyrodniczym nie tylko na obszarach przyległych 
do miasta, ale także na obszarze Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd. 

(dowód: akta kontroli str. 134-137, 203-209, 351-356 ) 

Na terenie Gminy nie występowały obszary górnicze i tereny górnicze. W związku 
z brakiem działalności wydobywczej w Studium nie określono obiektów lub 
obszarów, dla których wyznaczono w złożu kopaliny filar ochronny.  

(dowód: akta kontroli str. 134-137, 248, 289) 

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2014-2017 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-202018 zawarto zapis, że „W ramach 
konsultacji w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2020 
zaproponowany został do ww. dokumentu zapis dotyczący przedmiotowego  
złoża [rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych - przyp. kontrolera] i budowy 
potencjalnej kopalni” oraz że „Uruchomienie wydobycia w rejonie Myszkowa tych 
niezmiernie interesujących gospodarczo rud może wywołać trudne do oszacowania 
negatywne skutki środowiskowe na znacznym obszarze. Zagrożony byłby także 
obszar Jurajskiego Parku Krajobrazowego”. Jednym z wskazanych w Programie 
zadań na lata 2014-2017 było „Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż 
kopalin w procesie planowaia przestrzennego”. 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskego 2020+19 oraz 
planach wcześniejszych nie wskazywano na konieczność budowy kopalni ww. rud. 
W Studium uwzględniono warunki dotyczące złóż kopalin w zakresie umożliwienia 
przyszłej eksploatacji złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych, zwracając 
jednocześnie uwagę na negatywne skutki tej eksploatacji na środowisko.  

(dowód: akta kontroli str. 13-14,16, 32-33, 37) 

W Strategii Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2015-203020 zawarto m.in. zapis,  
że „mocną stroną Miasta są złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowe, które  
mogą z racji swego potencjału przyciągać podmioty zainteresowane dalszymi 
poszukiwaniami i eksploatacją”. Dla celu operacyjnego A.4 – „Uruchomienie 
eksploatacji polimetalicznego złoża Myszków” określono kierunki działań,  
m.in. „Doprowadzenie do gospodarczego wykorzystania złoża polimetalicznego, 

                                                      
18 Załącznik do Uchwały nr XLI/358/14 Rady Miasta w Myszkowie z 3 kwietnia 2014 r. 
19Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+. Wcześniej Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Śląskiego [przyjęty uchwałą Nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21czerwca 2004 roku  
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 68, poz.2049] wskazywał na konieczność ochrony kopalin poprzez racjonalne gospodarowania 
ich zasobami. W Planie widniał zapis: W rejonie Myszkowa występują złoża rud molibdenowo–wolframowo–miedziowych 
(jedyne tego typu złoża w Polsce i w Europie). Udokumentowane złoża stanowią bazę surowcową dla dalszego rozwoju 
górnictwa oraz podnoszą wartość gospodarczą terenów, na których występują, jednocześnie stanowią potencjalne źródło 
dalszej dewastacji i degradacji środowiska, co w oczywisty sposób sprzyja powstawaniu konfliktów. Dlatego te złoża 
charakteryzują się wysokim stopniem konfliktowości; tam gdzie to nie jest bezwzględnie konieczne, nie powinny być 
przedmiotem przyszłej eksploatacji, z uwagi na bezpowrotne zniszczenie unikatowych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych. 

20 Załącznik do Uchwały Nr IX/81/15 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii 
Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2015–2030”. 
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przy jednoczesnym pełnym zagwarantowaniu możliwości zrównoważonego rozwoju 
miasta w sytuacji prowadzenia prac eksploatacyjnych”. Dla celu operacyjnego F2 – 
„Efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych”, określono kierunki działań,  
m.in. „Wykorzystanie naturalnych zasobów polimetalicznego złoża Myszków”. 

 W Studium wskazano m.in., że: „Mocną stroną miasta jest występowanie złóż 
surowców mineralnych o potencjalnej użyteczności gospodarczej”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-22, 24, 27-28, 245) 

Burmistrz wyjaśnił „(…) Działania gminy w zakresie zagospodarowania złoża rudy 
molibdenowo-wolframowo-miedziowego i ewentualnej jego eksploatacji na obecną 
chwilę, dzięki ustaleniom planów miejscowych i studium nie zamykają drogi do 
podjęcia dalszych działań wynikających z przepisów prawa. Nadmieniam, że nie 
były podejmowane działania w celu zagospodarowania złoża rudy molibdenowo-
wolframowo-miedziowej i jego eksploatacji. Tym samym nie prowadzono  
konsultacji z mieszkańcami w tej sprawie, jak również nie były opracowywane 
analizy szacujące negatywne skutki środowiskowe wydobycia rudy. Natomiast 
w procedurze sporządzenia planów miejscowych oraz w procedurze sporządzenia 
studium odbyły się dyskusje publiczne, gdzie także poruszane były kwestie 
ewentualnej eksploatacji złóż. (…) Na etapie podejmowania decyzji na temat 
ostatecznych ustaleń planów miejscowych została sporządzona „Informacja 
dotycząca ewentualnych skutków zatwierdzenia przez Ministra Środowiska 
dokumentacji geologicznej złoża rud polimetalicznych w Myszkowie”, która obrazuje 
dość mocno negatywny wpływ ewentualnej eksploatacji złóż na środowisko oraz  
na miasto i okolice”. 

(dowód: akta kontroli str. 152) 

Według „Informacji dotyczącej ewentualnych skutków zatwierdzenia przez Ministra 
Środowiska dokumentacji geologicznej złoża rud polimetalicznych w Myszkowie”21, 
najistotniejszym problemem środowiskowym związanym z ewentualnym podjęciem 
eksploatacji rud metalicznych w Myszkowie jest zaburzenie stosunków wodnych 
w całym rejonie i wpływ na wodę pitną, która na terenie Myszkowa jest silnie 
zmineralizowana.  

(dowód: akta kontroli str. 354-356) 

Inwestycje wskazane w Studium jako służące realizacji celów publicznych 
o znaczeniu ponadlokalnym22 nie wykluczały i umożliwiały ewentualną eksplotację 
złoża rud polimetalicznych.  

Ponadto odnośnie prowadzonych inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym Burmistrz poinformował, że „Zarząd Powiatu Myszkowskiego,  
który zarazem był właścicielem znacznej części terenu, na którym znajdowały się 
złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowe, w procedurze sporządzenia planów 
miejscowych brał aktywny udział. Nie był to udział związany z ochroną złóż kopalin, 
o którym mowa w art. 104 ustawy Prawo geologiczne i górnicze”. 

(dowód: akta kontroli str. 134-137, 153-154, 287, 551) 

Przed sporządzeniem ww. dwóch mpzp dla obszarów dotyczących złoża rud 
molibdenowo-wolframowo-miedziowych Urząd wystąpił do Ministra Środowiska23 
oraz Marszałka Województwa Śląskiego24 z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie 
                                                      
21 Sporządzonej w 2008 r. 
22 Modernizacja istniejącej linii kolejowej, „Budowa obwodnicy miejscowości Myszków – droga wojewódzka DW 791” – decyzja 

Wojewody Śląskiego nr 3/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, inwestycja: „Budowle regulacyjne na Odrze 
swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty…”, budowa „Śląskiej Regionalnej Sieci szkieletowej”. 

23 Pismo NU 7322/5/07 z 6 maja 2008 r.  
24 Pismo NU 7322/5/07 z 21 maja 2008 r. 
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ewentualnego sprzeciwu Gminy co do wydobycia kopaliny na terenie Gminy, 
przeznaczenia terenu pod zabudowę usługowo-produkcyjną a nie jako rezerwę  
pod inwestycje związane z eksploatacją złoża oraz skutków finansowych dla  
Gminy związanych z podjęciem w przyszłości eksploatacji i związaną z tym m.in. 
koniecznością wyburzeń (tj. roszczenia odszkodowawcze). 

Główny Geolog Kraju w odpowiedzi25 wskazał, m.in. że złoża kopalin podlegają 
ochronie i winny być uwidocznione w mpzp. Ze spełnienia tego wymogu nie wynika 
jednak obowiązek przeznaczenia tego terenu pod wydobywanie kopaliny. 
O charakterze, celu i o sposobie wykorzystania nieruchomości na danym terenie 
decyduje gmina. W piśmie wskazano, że „Dysponując wiedzą o istnieniu złoża 
„Myszków” wydaje się, że można pogodzić różne formy działalności gospodarczej 
różnych branż na określonym obszarze, tym bardziej, że ewentualna eksploatacja 
złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych będzie prowadzona metodą 
podziemną i nie musi kolidować z działalnością innych branż, których działalność 
prowadzona jest na powierzchni.” 

(dowód: akta kontroli str.359-366, 384-392) 

Marszałek również wyjaśnił, że „Fakt zapewnienia możliwości podjęcia eksplotacji 
w planie zagospodarowania przestrzennego nie jest równoznaczny ze zgodą na 
podjęcie eksplotacji.” 

(dowód: akta kontroli str. 367) 

Na obszarze występowania złoża rud polimetaliczych nie realizowano inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Określone w Studium i dwóch 
analizowanych mpzp wymagania ochrony środowiska nie wprowadzały ograniczeń 
dotyczących gospodarczego wykorzystania złóż kopalin. 

(dowód: akta kontroli str. 134-137, 271-276, 287, 400, 476) 

Na podstawie art. 12 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy upzp Studium oraz 
analizowane mpzp zostały przekazane wojewodzie wraz z załącznikami  
oraz dokumentacją planistyczną w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. 
Wojewoda nie stwierdził naruszeń prawa w tym zakresie. 

 (dowód: akta kontroli str. 153, 161-185, 301-309, 310-326, 327-332, 342, 368-370, 
374, 382, 393-397) 

W kontrolowanym okresie Gmina nie wydawała zgód na wyłączenie spod  
ochrony terenów złóż kopalin lub obszaru perspektywicznego występowania złóż, 
ewentualnie ich części ze względu na inwestycje celu publicznego, stanowiące 
realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami26. 

 (dowód: akta kontroli str. 153) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

Informacje dotyczące złoża Marciszów, zawarte w Studium, nie pozwalają  
na określenie obszaru występowania złóż kopalin, a tym samym nie spełniają 
dyspozycji art. 72 ust. 1 pkt 2 Poś. 

W ocenie NIK, co prawda w części tekstowej Studium ujawniono fakt występowania 
tego złoża, jednak nie wskazano lokalizacji jego obszaru celem objęcia go ochroną, 
o której mowa w art. 95 Pgg.  

                                                      
25 Pismo DGiKGwk-075-1/3990/08/LP z 4 czerwca 2008 r. podpisane z up. Ministra przez Podsekretarza Stanu Głównego 

Geologa Kraju. 
26 Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. 

Ustalona 
nieprawidłowość 
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

2. Działania związane z zarządem zasobami kopalin, w tym uwzględnieniem 
potrzeb gospodarki i ochrony środowiska w systemie koncesji 

Zagospodarowanie terenów złoża rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych 
w okresie objętym kontrolą odbywało się zgodnie z ustaleniami obowiązującymi 
w planach miejscowych. Na terenach tych występowała zabudowa usługowo-
produkcyjna (wg uchwały nr XXXIV/229/09) oraz tereny rolne (bez zabudowy) 
i mieszkaniowe – przy ul. Pułaskiego (wg uchwały XXXVII/333/09). 

(dowód: akta kontroli str. 38-44, 145-149, 152, 406, 410, 487, 493, 537)  

Wydana przez Ministra Środowiska w 2006 r. koncesja (oraz jej zmiany w 2010 r. 
oraz 2015 r.) umożliwiła Śląsko-Krakowskiej Kompanii Górnictwa Metali Sp. z o.o. 
w Krakowie poszukiwanie i rozpoznawanie złoża rud molibdenowo-wolframowo-
miedziowych w rejonie Myszków-Żarki. Celem prac Spółki było dokładniejsze 
rozpoznanie zasobów złoża oraz ocena jego wartości górniczo-ekonomicznej, 
a także poszukiwanie mineralizacji polimetalicznej (Mo-W-Cu) w utworach 
prekambryjskich i paleozoicznych w obrębie obszaru objętego koncesją.  

(dowód: akta kontroli str.81-92, 104-109, 112-117) 

Z informacji uzyskanych w toku kontroli od Śląsko-Krakowskiej Kompanii Górnictwa 
Metali Sp. z o.o. wynika, że „Dopiero po zakończeniu prac badawczo-
rozpoznawczych oraz uzyskanych wyników prac geologicznych możliwe będzie 
ustalenie czy złoże nadaje się do eksploatacji. Sposób i zakres eksploatacji jest nie 
tylko uzależniony od zasobności złoża, ale również od dostępnych technologii 
wydobycia oraz cen surowca na rynkach międzynarodowych. (…) decyzja co do 
przejścia do fazy wydobywania podyktowana będzie ww. czynnikami.” 

(dowód: akta kontroli str. 156-157) 

Burmistrz poinformował „Moim zdaniem, aktualnie jedynym przejawem 
zainteresowania w zakresie złoża ze strony jakiegoś podmiotu było uzyskanie 
koncesji na poszukiwanie złoża molibdenowo-wolframowo-miedziowego przez 
Śląsko-Krakowską Kompanię Górnictwa Metali Sp. z o.o. Złoża obecnie nie są 
eksploatowane, nie są również na dzień dzisiejszy prowadzone prace poszukiwania 
i rozpoznawania złóż.” 

(dowód: akta kontroli str. 153) 

Z informacji uzyskanych w toku kontroli z Urzędów gmin sąsiadujących wynika,  
że żadna z nich nie wspópracowała z Gminą Myszków w zakresie określenia 
wykorzystywania złóż: rud molibdenowo-wolframowo-miedziowych (Niegowa, Żarki, 
Koziegłowy, Włodowice, Zawiercie) oraz rud cynku i ołowiu (Poręba, Zawiercie, 
Włodowice).  

 (dowód: akta kontroli str. 590, 592, 594, 607, 629, 631) 

Zadanie uzgadniania i opiniowania wniosków o koncesje realizowano w sposób 
zapewniający wymaganą ochronę złóż kopalin. Pomimo że w Urzędzie nie zostały 
sformalizowane procedury opiniowania i uzgadniania wniosków o koncesje to jednak  
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podczas opiniowania zwracano uwagę na ochronę złoża rekomendując warunki 
i wymagania jakie powinny być zastosowane przy odwiertach.  

(dowód: akta kontroli str.85-86, 110-111, 118-119, 579) 

W dniu 20 sierpnia 2015 r. na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 ustawy Pgg, Burmistrz 
pozytywnie zaopiniował wniosek złożony przez Śląsko-Krakowską Kompanię 
Górnictwa Metali Sp. z o.o. w sprawie zmiany ww. koncesji nr 5/2006/p z 28 marca 
2006 r. (decyzja z 21 maja 2010 r. przedłużyła okres obowiązywania koncesji 
o kolejnych sześć lat27). Wniosek Spółki z 26 maja 2015 r. dotyczył zwiększenia 
zakresu robót geologicznych poprzez uwzględnienie dodatkowych otworów 
wiertniczych oraz przedłużenia koncesji na okres kolejnych pięciu lat. Stanowisko 
Burmistrza w sprawie zaopiniowania wniosku było zgodne ze Studium oraz 
obowiązującymi na tym terenie mpzp.  

Ponadto w dniu 26 lutego 2016 r. Burmistrz na podstawie art. 108 ust. 6b ustawy 
Pgg pozytywnie zaopiniował Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne, 
niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków 
strzałowych na wykonanie odwiertu geologiczno-poszukiwawczego MM-7a 
o planowanej głębokości 500 metrów w ramach realizacji koncesji (…). 
W postanowieniu organ wskazał na konieczność przeprowadzenia przekopów 
kontrolnych w gruncie, na którym będzie wykonany odwiert w celu ustalenia 
występowania sączków i zbieraczy melioracyjnych. Powyższe prace miały pozwolić 
na ustalenie potencjalnych zniszczeń mogących wystąpić w istniejącej drenarce.  

(dowód: akta kontroli str. 85-86, 110-111, 118-119) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny  wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli28, wnosi o podjęcie działań mających na celu 
uwzględnienie obszaru występowania złoża rud cynku i ołowiu  „Marciszów”  
w dokumentacji planistycznej Gminy. 

V. 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

                                                      
27  W postanowieniu Burmistrza z 11 marca 2010 r., pozytywnie opiniującym wniosek Spółki o przedłużenie ważności 
koncesji, wskazano, że wnioskodawca w trakcie wykonywania robót wiertniczych powinien zastosować technologię wiercenia 
w tym zarurowania i likwidacji otworów, do ochrony użytkowych poziomów wodonośnych triasu, jury i czwartorzędu przed 
zanieczyszczeniem i wymieszaniem wód. 
28 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Katowice, dnia 29 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler  
 Katarzyna Kozieł 

Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

................................... 

 

 
  
  

 

 

 

 

 

 
 


