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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

Kontrolerzy Mariusz Krynke, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/213/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 1-2] 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczyna1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny2 

[Dowód: akta kontroli str. 5-6] 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą4, Gmina realizując dyspozycje zawarte w ustawach  
m.in. z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym5 oraz  
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze6 uwzględniła w dokumentach 
planistycznych zagospodarowania przestrzennego Gminy fakt występowania  
na jej terenie złóż kopalin będących własnością górniczą przysługującą  
Skarbowi Państwa, za wyjątkiem trzech przypadków przedstawionych poniżej. 
Sposób zagospodarowania obszarów występowania złóż węgla kamiennego  
na terenie Gminy umożliwiał ich poszukiwanie i rozpoznawanie oraz eksploatację. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego7 uchwalone przez Radę 
Miejską8 w Pszczynie w okresie objętym kontrolą, były zgodne z kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego ustalonymi w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna9. Zapisy dwóch 
mpzp10 zawierały zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, w tym w jednym przypadku dotyczyło to terenów, dla których  
w Studium dla tego obszaru wskazując kierunki zagospodarowania ustalono   
tereny leśne wraz z objętym ochroną rezerwatem „Żubrowisko”, a w drugim  
przypadku mpzp dotyczył ścisłego centrum miasta Pszczyny z obszarami  
i zabytkami objętymi ochroną konserwatorską. 

                                                      
1 Zwany dalej: „Urzędem”. 
2 Od dnia 5 grudnia 2010 r., zwany dalej: „Burmistrzem”. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz działania wykraczające poza ten okres, mające wpływ na kontrolowany 

obszar. 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, zwanej dalej ustawą „upzp”. 
6 Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm., zwana dalej ustawą „Pgg”. 
7 Zwane dalej „mpzp”. 
8 Zwaną dalej „RM”. 
9 Zwanego dalej „Studium”, przyjętym uchwałą RM w Pszczynie Nr XXVI/340/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczyna” 
10 Mpzp sołectw Jankowice i Studzienice oraz mpzp w granicach administracyjnych miasta Pszczyna. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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Stwierdzone nieprawidłowości polegały na: 

1. Nieuwzględnieniu w Studium złóż węgla kamiennego: 
− „Międzyrzecze”, 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., a obowiązek  
jego wprowadzenia minął 31 grudnia 2013 r., 

− „Studzienice 1”, dla których dokumentacja geologiczna została zatwierdzona 
decyzją Ministra Środowiska z 14 lipca 2015 r., a obowiązek jego 
wprowadzenia minął 14 lipca 2017 r. 

2. Niewprowadzeniu do mpzp dla terenu położonego na południe od ul. Polne 
Domy (uchwała z 19 listopada 2015 r.) udokumentowanego złoża węgla 
kamiennego „Kobiór-Pszczyna”. 

3. Nieuzgadnianiu w okresie od stycznia 2015 r. do marca 2016 r. z właściwymi 
organami administracji geologicznej, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 
w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin.  

4. Nierzetelnym oznakowaniu złóż węgla kamiennego: 
− „Studzienice-Mizerów”, które oznaczono jako „Pawłowice 1” w zał. 2 rys. 2 

do uchwały XXVI/340/12 RM w Pszczynie z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie zmiany Studium,  

− „Pawłowice”, które oznaczono jako „Pawłowice 1” na rysunku stanowiącym 
załącznik do uchwały nr XVII/175/15 RM w Pszczynie z 10 grudnia 2015 r. 
w sprawie mpzp otoczenia zbiornika „Łąka”,  

−  „Pawłowice”, dla którego nieprawidłowo oznaczono przebieg granicy  
na rysunku stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/365/17 RM 
w Pszczynie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie mpzp dla sołectwa 
Studzionka.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym występujących  
na terenie Gminy Pszczyna złóż kopalin i racjonalnego 
gospodarowania nimi  

1.1. Gmina Pszczyna obejmowała miasto Pszczyna oraz 12 sołectw: Studzionka, 
Brzeźce, Poręba, Czarków, Piasek, Studzienice, Jankowice, Ćwiklice, Rudołtowice, 
Łąka, Wisła Wielka, Wisła Mała. Na terenie Gminy znajdowały się udokumentowane 
złoża: 

1) kopalin węgla kamiennego i metanu pokładów węgli, które obejmowały również 
tereny sąsiednich gmin: 

a) eksploatowane złoża:  
− „Pawłowice 1”: powierzchnia całkowita - 1 500 ha, łączna wielkość zasobów 

węgla kamiennego - 405 421 tys. ton, w tym 303 690 tys. ton bilansowych 
i 101 731 tys. ton pozabilansowych; wielkość zasobów metanu pokładów 
węgli – 3 125,83 mln m3 (100% bilansowe), 

− „Silesia”: powierzchnia całkowita – 2 184,8 ha, łączna wielkość zasobów 
671 295 tys. ton, w tym 499 242 tys. ton bilansowych i 172 053 tys. ton 
pozabilansowych; miąższość złoża 450-893 m; wielkość zasobów metanu 
pokładów węgli – 1 160,82 mln m3 (100% bilansowe),  

Opis stanu 
faktycznego 
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b) zaniechano eksploatacji – złoże „Silesia Głęboka” (metan) powierzchnia 
całkowita - 1 745 ha, łączna wielkość zasobów -  3 258,88 mln m3, w tym 
2 791,15 mln m3 bilansowych i 467,73 mln m3 pozabilansowych; głębokość 
stropu strefy metanonośnej – średnia 1 000 m, 

c) nieeksploatowane złoża rozpoznane wstępnie:  
− „Kobiór-Pszczyna”: powierzchnia całkowita - 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,  

− „Studzionka-Mizerów”: powierzchnia całkowita - 1 400 ha, wielkość 
zasobów 180 tys. ton (100% bilansowe); miąższość złoża średnio 15 m, 

−  „Międzyrzecze”: powierzchnia całkowita – 1 792 ha, łączna wielkość 
zasobów 552 246 tys. ton, w tym 368 683 tys. ton bilansowych  
i 183 563 tys. ton pozabilansowych; miąższość złoża średnio 33 m. 

d) nieeksploatowane złoża rozpoznane szczegółowo: 
− „Ćwiklice”: powierzchnia całkowita - 3 900 ha, łączna wielkość zasobów 

345 591 tys. ton, w tym 251 453 tys. ton bilansowych i 94 138 tys. ton 
pozabilansowych; miąższość złoża 0,6-3,37 m, 

− „Studzienice 1”: powierzchnia całkowita - 3 490,2 ha, łączna wielkość 
zasobów węgla kamiennego 1 335 563 tys. ton (100% bilansowe); wielkość 
zasobów metanu pokładów węgli – 1 765,53 mln m3 (100% bilansowe), 

− „Pawłowice”: powierzchnia całkowita - 2 620 ha, łączna wielkość zasobów 
499 892 tys. ton, w tym 414 263 tys. ton bilansowych i 85 629 tys. ton 
pozabilansowych; miąższość złoża średnio 1 040 m,  

2) surowców ilastych ceramiki budowlanej zlokalizowane wyłącznie na obszarze 
Gminy. Były to złoża:  
− „Łąka” - eksploatowane, powierzchnia 1,92 ha, zasoby 257,2 tys. m3,  

w tym 194,22 tys. m3 bilansowych i 62.98 tys. m3 pozabilansowych, 
miąższość 2,8-18,3 m,  

− „Stara Wieś” - zaniechano eksploatacji, powierzchnia 5,3 ha, zasoby 
bilansowe (100%) tys. 603,69 m3, miąższość 10-17 m).  

Łączne zasoby ww. złóż, zgodnie z danymi zawartymi w bazie danych 
Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego 
(MIDAS)11, na 31 grudnia 2016 r. wynosiły12: węgle kamienne – 5 244 196 tys. ton 
i metan pokładów węgli – 9 311,06 mln m3  oraz surowce ilaste 860,89 tys. ton.  

Udokumentowane złoża węgla kamiennego wraz z występującym z nim, 
w niektórych przypadkach metanem, znajdowały się na terenie wszystkich 
miejscowości Gminy, obejmując cały ich obszar lub jego część (w przypadku 
sołectw Wisła Wielka oraz Wisła Mała).  

[Dowód: akta kontroli str. 217, 69-132, 221-222]  

Urząd posiadał trzy decyzje Ministra Środowiska dotyczące nieeksploatowanych 
złóż kopalin: 

1) Nr DGK-VIII-4741-8241/73/26190/15/AJ z 14 lipca 2015 r. zatwierdzająca 
dodatek nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża „Międzyrzecze”13, 

                                                      
11 System Gospodarki i Ochrony Bogactw Naturalnych. 
12 Złoża węgla kamiennego i w niektórych przypadkach występującego z nim metanu zlokalizowane były również na terenie 

innych gmin niż Pszczyna.  
13Dla złoża „Międzyrzecze” dokumentacja geologiczna została zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego 

z dnia 28 grudnia 1976 r. oraz uzupełniona dodatkami nr 1 zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych  Leśnictwa z dnia 12 listopada1991 r., nr 2 zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 kwietnia 1994 r.,  nr 3 zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 czerwca 1998 r. 



 

5 

2) Nr DGK-VIII-4741-8241/71/26185/15/AJ z 14 lipca 2015 r. zatwierdzająca 
dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża „Studzienice” zlokalizowanego 
na terenie gmin Bieruń, Bojszowy, Kobiór i miasta na prawach powiatu Tychy14, 

3) Nr DGK-VIII-4741-8239/70/26166/15/AJ z 14 lipca 2015 r. zatwierdzająca 
dokumentację geologiczną złoża „Studzienice 1”. 

Decyzje lub zawiadomienia zatwierdzające dokumentacje geologiczne inne niż 
dotyczące ww. nieeksploatowanych złóż kopalin zlokalizowanych na terenie Gminy 
były wydane przed dniem 1 stycznia 2012 r. 

 [Dowód: akta kontroli str. 71, 77, 82, 86, 90, 95, 97110, 116, 122, 128, 137-142] 

Koncesje wydane w latach 2012-2017 opiniowane przez Burmistrza, dotyczyły 
rozpoznawania złóż na terenie Gminy, dla których wydano wcześniej decyzje 
zatwierdzające dokumentacje geologiczne.  

[Dowód: akta kontroli str. 151-216]  

Analizą w zakresie zapewnienia ochrony złóż kopalin i sposobu zagospodarowania 
terenu nad złożami, dla których właściwym organem administracji geologicznej  
był Minister Środowiska, objęto sześć udokumentowanych i nieeksploatowanych 
złóż węgla kamiennego o powierzchni łącznej15: „Pawłowice” - 2 620 ha, 
„Studzionka Mizerów” - 1 400 ha, „Kobiór-Pszczyna” - 17 200 ha, „Studzienice 1” - 
3 490,2 ha, „Międzyrzecze” - 1 792 ha, „Ćwiklice” - 3 900 ha, których zasoby łącznie 
wynosiły 4 167 480 tys. ton węgla (3 294 872 tys. ton bilansowe i 872 608 tys. ton 
niebilansowe) oraz 1 765,53 mln m3 metanu pokładów węgla (zasoby bilansowe). 

[Dowód: akta kontroli str. 133]  

W „Strategii Rozwoju Gminy Pszczyna na lata 2015-2023”, przyjętej uchwałą  
nr XVII/172/15 RM w Pszczynie z dnia 10 grudnia 2015 r., dla III obszaru 
strategicznego „Zasoby naturalne” określono następujące cele strategiczne: 

1) „III.1 zrównoważone gospodarowanie środowiskiem”, dla którego podano: 
„Gmina Pszczyna wyróżnia się na tle województwa śląskiego dużym udziałem 
terenów zielonych - stanowi swoistą "zieloną perłę" Górnego Śląska. Jest  
to duży atut, którego nie można pominąć w planowaniu. Zrównoważone 
gospodarowanie środowiskiem na terenie Gminy ma przyczynić się do 
zachowania jego wysokiej jakości oraz ma ograniczyć negatywny wpływ tzw. 
antropopresji. Działania niezbędne do realizacji uwzględniają przede wszystkim 
zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zanieczyszczenia 
atmosfery, a także mają realizować zasady racjonalnego gospodarowania 
zasobami wodnymi.” Celami operacyjnymi dla tego celu strategicznego były: 
a) wdrażanie zasad gospodarki niskoemisyjnej oraz efektywnego 

gospodarowania energią, 
b) poprawa jakości środowiska poprzez dostosowania infrastruktury wodno-

ściekowej oraz właściwą gospodarkę odpadami. 
2) III.2 zachowanie wysokiej jakości środowiska, dla którego określono cel 

operacyjny „Ochrona istniejącego dziedzictwa przyrodniczego poprzez działania 
proekologiczne”, wskazując na zachowanie istniejących w Pszczynie zasobów 
przyrodniczych (m.in. parków, lasu, zbiornika wodnego Łąka). 

Nie uwzględniono w ww. „Strategii…” w jakikolwiek sposób kwestii związanych 
z występowaniem na terenie prawie całej Gminy udokumentowanych złóż węgla 
kamiennego, w tym sposobu zagospodarowania obszaru występowania tych złóż.   

[Dowód: akta kontroli str. 262-321]  

                                                      
14 Dla złoża „Studzienice” dokumentacja geologiczna została zatwierdzona decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z 15 lipca 1997 r. i uzupełniona dodatkiem nr 1 przyjętym bez zastrzeżeń zawiadomieniem Ministra 
Środowiska z dnia 18 czerwca 2004 r. 

15 Powierzchnia całkowita obejmująca również tereny sąsiednich gmin - wg systemu MIDAS stan na 31 grudnia 2016 r. 
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Tekst ujednolicony Studium przyjęty w 2012 r. obejmował dwie części, tj. teren 
Gminy bez sołectwa Studzionka i teren sołectwa Studzionka16. W Studium 
ujawniono znajdujące się na terenie Gminy złoża kopalin, w tym węgla kamiennego 
i metanu: „Silesia”, „Silesia Głęboka” (metan), „Kobiór-Pszczyna”, „Pawłowice”17, 
„Ćwiklice-Międzyrzecz-Bieruń”, „Studzionka-Mizerów”, „Ćwiklice”, „Studzienice”, 
„Pawłowice 1”. Nie ujawniono w Studium złoża „Międzyrzecze” (łączna powierzchnia 
złoża 1 792 ha, w tym na terenie Gminy 33 ha, tj. 1,8%), dla którego dokumentacja 
geologiczna została zatwierdzona decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego 
z dnia 28 grudnia 1976 r.18 i złoża „Studzienice 1”, dla którego dokumentacja 
geologiczna została zatwierdzona decyzją Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 
2015 r. oraz nieprawidłowo oznakowano złoże „Studzienice-Mizerów” jako 
„Pawłowice 1” na rysunku stanowiącym załącznik nr 2 rys. 2 do uchwały 
XXVI/340/12 RM w Pszczynie w sprawie zmiany Studium, co przedstawiono 
w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”. Dla terenów występowania udokumentowanych złóż kopalin 
ustalono w Studium kierunki ich zagospodarowania w oparciu o uwarunkowania, 
w tym wynikające m.in. z zachowania wartości kulturowych, przyrodniczych oraz 
konserwatorskich, ich zasad ochrony, stanu istniejącego zainwestowania terenów 
oraz planowanych zadań publicznych (lokalnych i ponadlokalnych). Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego Gminy na terenach złóż kopalin wskazywały: 
tereny mieszkalnictwa i usług, tereny przemysłu, baz i składów, tereny rekreacji 
i turystyki, tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, tereny komunikacji, tereny 
infrastruktury technicznej, tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, tereny lasów 
i kompleksów leśnych, tereny rolne, tereny wód powierzchniowych. 

Zawiadomienia o przystąpieniu do zmiany Studium19 były przekazane do organów 
i instytucji właściwych do uzgadniania i opiniowania studium zgodnie z art. 11 pkt 2 
ustawy upzp. Projekt Studium był uzgodniony i opiniowany zgodnie z art. 11 pkt 6 
ustawy upzp, w tym przesłano projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do uzgodnienia do zarządu województwa śląskiego i wojewody 
śląskiego oraz do opiniowania m.in. do gmin sąsiednich, służby geologicznej 
Starostwa Powiatowego w Pszczynie, Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach. W związku 
z otrzymanymi przez Urząd uwagami projekt Studium był poddawany ponownym 
uzgodnieniom z zarządem województwa śląskiego i wojewodą śląskim oraz 
ponownie zwracano się o opinie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach. 

[Dowód: akta kontroli str. 322-323, 512-513, 664-667,694, 
137-138, 677-682, 694, 718, 741, 2594]  

Dla terenu Gminy aktualne na 30 czerwca 2017 r. były 23 mpzp, w tym siedem 
uchwalonych w okresie 2015 - I półrocze 2017 r.  

                                                      
16 Studium dot. terenu sołectwa Studzionka było przyjęte uchwałą nr VI/39/11 RM w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany „Studium…” w obszarze sołectwa Studzionka, w związku z planowanym przez Jastrzębską Spółkę 
Węglową przemysłowym zagospodarowaniem złoża „Pawłowice 1”, znajdującego się m.in. na terenie sołectwa „Studzionka”. 

17 Wprowadzając na str. 9 „Studium…” nazwę „Pawłowice rej. Międzyrzecz”, a na str. 95 nazwę „Pawłowice”. 
18 Uzupełniona dodatkiem nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego rejonu „Międzyrzecze” zatwierdzonym 

decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  Leśnictwa z dnia 12 listopada1991 r., uzupełniona dodatkiem 
nr 2 do dokumentacji geologiczne złoża węgla kamiennego rejonu „Międzyrzecze” zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 7 kwietnia 1994 r.,  uzupełniona dodatkiem nr 3 do dokumentacji 
geologicznej złoża węgla kamiennego rejonu „Międzyrzecze” zatwierdzonym decyzją Ministra Ochrony Środowiska, 
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 czerwca 1998 r., uzupełniona dodatkiem nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża 
węgla kamiennego rejonu „Międzyrzecze” zatwierdzonym decyzją Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2015 r. 

19 Uchwała nr XXXIII/391/09 RM w Pszczynie z 26 marca 2009 r. zmieniona uchwałą nr V/31/11 z 27 stycznia 2011 r. poprzez 
wyłączenie z opracowania studium terenu położonego w granicach sołectwa Studzionka. Do opracowania zmiany studium 
w obszarze sołectwa Studzionka przystąpiono uchwałą nr XXXIII/241/08 RM w Pszczynie z 19 czerwca 2008 r.  
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We wszystkich 23 przypadkach mpzp obejmowały obszary występowania  
udokumentowanych złóż węgla kamiennego na terenie Gminy, wg stanu na dzień 
31 grudnia 2016 r.  
Poniżej przedstawiono złoża węgla kamiennego oraz obowiązujące wg stanu  
na 30 czerwca 2017 r. mpzp dla terenów występowania tych złóż: 
1) eksploatowane: 

a) „Pawłowice 1” – mpzp w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka, 
przyjęty uchwałą RM w Pszczynie z 23 marca 2017 r., 

b) „Silesia” - mpzp obejmujący sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice - uchwała  
z 22 stycznia 2015 r., 

2) Nieeksploatowane: 
a) „Kobiór-Pszczyna”: 
− zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Pszczyna – uchwała z 30 października  
1996 r. oraz jej zmiana z 12 marca 1997 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna oraz planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia zbiornika Łąka w obszarze sołectw Łąka i Poręba 
– uchwały z 29 listopada 2000 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna w obszarze sołectw Jankowice i Studzienice – 
uchwały z 29 listopada 2000 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna oraz planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Piasek w obszarze sołectwa Czarków – uchwała 
z 29 listopada 2000 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna oraz planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia zbiornika Łąka w obszarze sołectwa Wisła Wielka 
– uchwała z 28 lutego 2001 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna, planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Piasek i fragmentów planu zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia Zbiornika Łąka położonych na terenie sołectw: 
Jankowice, Studzienice, Piasek, Czarków, Wisła Wielka, Wisła Mała, 
Studzionka, Łąka, Poręba, Brzeźce, Rudołtowice, Ćwiklice - uchwała  
z 28 lutego 2001 r., 

− mpzp części terenu Miasta Pszczyna - uchwała z 26 kwietnia 2001 r.,  
− mpzp dla terenu zlikwidowanej jednostki wojskowej w Czarkowie - uchwała 

z 25 sierpnia 2004 r.,  
− mpzp dla obszaru istniejącego i projektowanego składowiska odpadów 

komunalnych w Pszczynie – Starej Wsi z północno – wschodnią częścią 
sołectwa Poręba - uchwała z 22 stycznia 2003 r., 

− mpzp dla dwóch obszarów położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej – 
uchwała z 23 maja 2013 r., 

− mpzp obejmujący sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice - uchwała z 22 stycznia 
2015 r., 

− mpzp w granicach administracyjnych sołectwa Piasek - uchwała z 19 lutego 
2015 r. oraz zmiana – uchwała z 17 listopada 2016 r., 

− mpzp dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy - uchwała  
z 19 listopada 2015 r.,  

− mpzp otoczenia zbiornika Łąka - uchwała z 10 grudnia 2015 r., 
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− mpzp w granicach administracyjnych Miasta Pszczyna – etap II – uchwała 
z 7 kwietnia 2016 r., 

− mpzp dla sołectw Jankowice i Studzienice etap I - uchwała z 22 grudnia 
2016 r.,  

− dla części złoża – w obszarze sołectw Czarków, Poręba - nie ustalono 
mpzp, a dla kolejnej części mpzp są opracowywane: Łąka, Wisła Wielka, 
sołectwa Jankowice i Studzienice etap II,  

b) „Studzienice 1”: 
− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Pszczyna w obszarze sołectw Jankowice i Studzienice – 
uchwały z 29 listopada 2000 r.,  

− mpzp dla sołectw Jankowice i Studzienice - etap I, 
− dla części złoża mpzp jest opracowywany - sołectwa Jankowice 

i Studzienice etap II,  
c) „Studzionka-Mizerów”:   
− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Pszczyna w obszarze sołectwa Brzeźce – uchwała  
z 28 czerwca 2000 r.,  

− dla pozostałej części terenu złoża nie ustalono mpzp, 

d) „Pawłowice”:  
− zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Pszczyna – uchwała z 30 października 
1996 r. oraz jej zmiana – uchwała z 12 marca 1997 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna w obszarze sołectwa Brzeźce – uchwała  
z 28 czerwca 2000 r.,  

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna oraz planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia zbiornika Łąka w obszarze sołectwa Wisła Wielka 
– uchwała z 28 lutego 2001 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna, planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Piasek i fragmentów planu zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia Zbiornika Łąka położonych na terenie  
sołectw: Jankowice, Studzienice, Piasek, Czarków, Wisła Wielka, Wisła 
Mała, Studzionka, Łąka, Poręba, Brzeźce, Rudołtowice, Ćwiklice - uchwała 
z 28 lutego 2001 r., 

− mpzp otoczenia zbiornika Łąka - uchwała z 10 grudnia 2015 r., 
− mpzp w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka – uchwała  

z 23 marca 2017 r., 
− dla pozostałej części terenu z obszaru złoża znajdującego się na terenie 

Gminy nie ustalono mpzp, 
e) „Międzyrzecze” – mpzp dla sołectw Jankowice i Studzienice etap I, 
f) „Ćwiklice”:  
− zmiana fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Pszczyna – uchwała z 30 października  
1996 r. oraz jej zmiana z 12 marca 1997 r., 

− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna w obszarze sołectwa Jankowice – uchwały  
z 29 listopada 2000 r., 
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− zmiana fragmentów planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Pszczyna, planu szczegółowego zagospodarowania 
przestrzennego sołectwa Piasek i fragmentów planu zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia Zbiornika Łąka położonych na terenie sołectw: 
Jankowice, Studzienice, Piasek, Czarków, Wisła Wielka, Wisła Mała, 
Studzionka, Łąka, Poręba, Brzeźce, Rudołtowice, Ćwiklice - uchwała  
z 28 lutego 2001 r., 

− mpzp obejmujący sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice – uchwała z 22 stycznia 
2015 r., 

− mpzp dla sołectw Jankowice i Studzienice etap I – uchwała z 22 grudnia 
2016 r., 

− dla części złoża mpzp jest opracowywany - sołectwa Jankowice 
i Studzienice etap II,  

[Dowód: akta kontroli str. 217, 221-222]  

W wyniku analizy wszystkich siedmiu mpzp uchwalonych w latach 2015-2017 
(I półrocze), obejmujących tereny udokumentowanych nieeksploatowanych złóż 
węgla kamiennego  częściowo zlokalizowanych na terenie Gminy ustalono, że: 

1) informacje o przystąpieniu do opracowywania mpzp: 
a) ogłaszano w prasie i w drodze obwieszczeń (wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie, przekazanie do wywieszenia sołtysom sołectw lub 
przewodniczącym rad osiedlowych),   

b) przekazywano instytucjom i organom właściwym do uzgadniania 
i opiniowania mpzp, zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy upzp. Z uwagi  
na wszczęcie postępowań w tym zakresie przed 1 grudnia 2015 r.  
nie przekazywano takich informacji Ministrowi Środowiska20.  

2) wnioski złożone do mpzp były ujęte w wykazach wraz ze wskazaniem  sposobu 
ich rozstrzygnięcia przez Burmistrza, 

3) sporządzano prognozy skutków finansowych uchwalenia mpzp, 
4) występowano o opinie i uzgodnienia projektów mpzp do instytucji i organów, 

zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy upzp, 
5) uzyskiwano wymagane zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych  

na cele nierolnicze i leśnych na cele nieleśne, 
6) sporządzano prognozy oddziaływania na środowisko, 
7) informowano w formie ogłoszeń prasowych i obwieszczeń o wyłożeniu  

do publicznego wglądu projektów mpzp wraz z prognozami oddziaływania  
na środowisko,  

8) dokumentowano czynności związane z przygotowaniem projektów mpzp, w tym 
wykonywanie czynności ponawianych w związku z uwzględnieniem uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu mpzp. 

[Dowód: akta kontroli str.745-1863]  

W okresie kadencji RM w Pszczynie w latach 2010-2014 Burmistrz dokonał oceny 
aktualności Studium, obowiązujących mpzp, postępów w ich opracowywaniu 
z uwzględnieniem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany mpzp. Analiza  
nie zawierała zapisów odnoszących się do zagospodarowania złóż kopalin 
zlokalizowanych na terenie Gminy. RM w Pszczynie w uchwale nr XLVI/599/14  
z 30 października 2014 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

                                                      
20 Od 1 stycznia 2015 r., zgodnie z art. 17 pkt 2 i pkt 6 ustawy upzp, burmistrz był zobowiązany do zawiadomienia na piśmie  

o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp właściwe organy administracji geologicznej w zakresie 
udokumentowanych złóż kopalin.  
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zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar gminy Pszczyna, 
stwierdziła: 
1) brak konieczności sporządzenia aktualizacji Studium, 
2) potrzebę kontynuacji prac nad sporządzeniem i aktualizacją mpzp. 

[Dowód: akta kontroli str. 1864-1886]  

1.2. Zagospodarowanie obszarów występowania złóż kopalin w Studium 
i mpzp 

W Studium z 2012 r. oraz w sześciu objętych analizą mpzp uchwalonych w latach 
2015-2017 I półrocze: 

1) uwzględniono obszary występowania udokumentowanych złóż węgla 
kamiennego, za wyjątkiem przypadków opisanych poniżej w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”, 

2) przeznaczenie obszarów występowania złóż węgla kamiennego wynikało 
z opracowań ekofizjograficznych sporządzonych dla potrzeb zmiany Studium21 
oraz dla potrzeb mpzp22,  

3) uwzględniono zlokalizowane całkowicie lub częściowo na terenie Gminy 
obszary i tereny górnicze kopalin, w tym teren górniczy węgla kamiennego 
(Silesia), obszary i tereny górnicze: „Rudołtowice” (torf), „Łąka” (złoże iłów) 
i „Goczałkowice-Zdrój” (złoże wód leczniczych), obszar górniczy „Łąka II” oraz 
planowany obszar i teren górniczy „Pawłowice 1”.  

[Dowód: akta kontroli str. 261, 330-390, 740-741, 702, 722, 745-1863, 2322-2515, 
2525-2583]  

Filar ochronny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 12 ustawy upzp, wyznaczono 
w Studium w obszarze planowanego terenu górniczego „Pawłowice 1” objętym 
zmianą Studium na terenie sołectwa Studzionka23.  

[Dowód: akta kontroli str. 702, 725]  

W okresie objętym kontrolą nie sporządzano mpzp wyłącznie dla terenu górniczego 
lub jego części, tj. w przypadkach o których mowa w art. 104 ust. 2 i 4-5 ustawy 
Pgg. Tereny i obszary górnicze w zakresie eksploatacji złóż węgla kamiennego 
zostały uwzględnione w: 

1) mpzp obszaru obejmującego sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice (złoże węgla 
kamiennego „Silesia”, dla którego utworzono obszar i teren górniczy 
„Czechowice II”); 

2) mpzp w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka (złoże węgla 
kamiennego i metanu „Pawłowice 1”, dla którego utworzono obszar i teren 
górniczy „Pawłowice 1”,  

W ww. mpzp m.in. dokonano ustaleń w zakresie granic obszarów i obiektów 
podlegających ochronie przed wpływami eksploatacji górniczej. W mpzp 
w granicach administracyjnych sołectwa Studzionka określono przeznaczenie 
podstawowe i dopuszczalne dla terenu PG (obszar i teren górniczy). 

[Dowód: akta kontroli str. 261, 864, 1800-1811]  

                                                      
21 Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Pszczyna wersje ze stycznia 2009 i października 2009 oraz dla zmiany studium 

w sołectwie Studzionka” wersje z czerwca 2009 r., października 2009 r., marca 2010 r. 
22 Opracowania ekofizjograficzne: w obrębie sołectw Ćwiklice i Rudołtowice z czerwca 2008 r., dla sołectwa Piasek z listopada 

2013 r., dla Miasta Pszczyna z lipca 2010 r., dla sołectw Jankowice i Studzienice z kwietnia 2015 r., dla sołectwa Studzionka 
z sierpnia 2014 r., dla terenów przylegających do zbiornika Łąka w obrębach Brzeźce, Poręba, Wisła Wielka i Łąka. 

23 W obszarze objętym zmianą studium wyznacza się granicę obszaru o ograniczonych wpływach eksploatacji górniczej,  
nie przekraczających II kategorii, wskazaną na rysunku studium (Kierunki zagospodarowania przestrzennego), obejmującą: 

a) obiekty do objęcia ochroną: (-) kościół murowany ewangelicki z początku XX w, (-) zabytkowy kościół parafialny 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny XIX, 

b) istniejącą i projektowaną zabudowę położoną pomiędzy ul. Wodzisławską i ul. Robotnicza, pomiędzy częścią ul. Wieczorka, 
częścią ul. Jedności i ul. Jordana oraz częścią ul. Powstańców Śląskich. 
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W Studium uwzględniono podstawowe cele i kierunki polityki przestrzennej 
województwa oraz ujęto inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym: 

1) przebudowa i modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa – Katowice – 
Wiedeń (zlokalizowanej na terenie Gminy w obszarze złoża węgla kamiennego 
„Kobiór-Pszczyna”), 

2) przebudowa istniejącej linii 220 kV relacji Byczyna – Bieruń – Poręba – Czeczot 
– Podborze – Moszczenica (lokalizacja na terenie Gminy w obszarze złóż węgla 
kamiennego: „Ćwiklice”, „Kobiór-Pszczyna”, „Pawłowice”), 

3) przebudowa drogi wojewódzkiej 935 (zlokalizowanej na terenie Gminy 
w obszarze złoża Kobiór-Pszczyna), 

4) zmiana trasy przebiegu linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Elektrownia 
Łaziska – do wcięcia w nowoprojektowaną linię 400 kV Byczyna – Podborze 
(zlokalizowanej na terenie Gminy w obszarze złoża „Pawłowice”), 

5) budowa rurociągu tłocznego wody technologicznej dla obiektów chłodzących 
i celów technologicznych „Elektrowni Łaziska” ze zbiornika „Łąka” 
(zlokalizowanego na terenie Gminy w obszarze złoża „Kobiór Pszczyna”). 

Inwestycje te nie wykluczały możliwości eksploatacji ww. udokumentowanych  
złóż węgla kamiennego. 

W trakcie sporządzania Studium z 2012 r., Zarząd Województwa Śląskiego 
w drodze postanowienia potwierdził zgodność projektu zmiany Studium dla  
Gminy Pszczyna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego przyjętym uchwałą nr II/21/2/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 21 czerwca 2004 r.   

[Dowód: akta kontroli str. 261, 672, 864]  

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 6 ustawy upzp, ujęto w Studium, inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym24 zlokalizowane na terenach występowania 
udokumentowanych złóż węgla kamiennego. Inwestycje te nie wykluczały 
możliwości eksploatacji tych złóż. 

[Dowód: akta kontroli str. 261] 

Terenami objętymi ochroną prawną wskazanymi w Studium były: 

− Rezerwat Przyrody Żubrowisko zlokalizowany w sołectwie Jankowice 
(w obszarze złoża węgla kamiennego „Studzienice 1”), 

− Obszary sieci Natura 2000 zlokalizowane wzdłuż północnego brzegu Zbiornika 
Goczałkowickiego, tj.: „Dolina górnej Wisły” i "Zbiornik Goczałkowicki - ujście 
Wisły i Bajerki" (częściowo w obszarach złóż węgla kamiennego „Pawłowice” 
i „Kobiór-Pszczyna”), 

− ostoje przyrodnicze CORINE, europejska sieć ekologiczna oraz korytarze 
ornitologiczne („Dolina Górnej Wisły – Dolina Górnej Odry”, „Dolina Górnej 
Wisły”). 

Ponadto wskazano obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów 
odrębnych, tj. obszary chronionych kompleksów rolniczych, drzewa pomnikowe, 
strefy ścisłej oraz częściowej ochrony konserwatorskiej, strefę ochrony krajobrazu, 
obiekty wpisane do rejestru zabytków, stanowiska archeologiczne, tereny cmentarzy 
wraz ze strefą ochronną. 

[Dowód: akta kontroli str. 261, 700]  

                                                      
24 M.in.: (1)rozbudowa układu dróg lokalnych organizującego ruch w bezpośrednim sąsiedztwie DK-1; (2)modernizacja 

istniejącej infrastruktury komunikacyjnej, budowa nowych chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym,  
(3) rozbudowa sieci kanalizacyjnej, (5)budowa kompleksu spacerowo – rekreacyjnego „Rontok Duży” w Rudołtowicach,  
(6) zagospodarowanie turystyczno–rekreacyjne brzegów Zbiornika Łąka; 7. modernizacja ośrodków kultury w sołectwach. 
Główne cele rozwoju lokalnego były zgodne z „Planem rozwoju lokalnego dla gminy Pszczyna na lata 2005 – 2006 oraz 
2007 – 2013” oraz „Planami odnowy dla poszczególnych sołectw na lata 2009 – 2016” 
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Dwa z siedmiu mpzp, uchwalone w okresie 2015-2017 I półrocze obejmujące 
fragmenty nieeksploatowanych udokumentowanych złóż węgla kamiennego, 
zlokalizowanych częściowo na terenie Gminy zawierały zapisy ograniczające 
lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym 
m.in. budowa infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania zakładu 
górniczego, tj.: 

[Dowód: akta kontroli str. 745-1863]  

1) w mpzp sołectw Jankowice i Studzienice – etap I, przyjętym uchwałą RM 
w Pszczynie nr XXIX/337/16 z 22 grudnia 2016 r., wprowadzono w § 4 ust. 2 
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Na terenie objętym ww. mpzp znajdowały się części złóż węgla 
kamiennego:  „Studzienice 1”, „Kobiór-Pszczyna”, „Międzyrzecze” i „Ćwiklice”. 
W Studium dla terenu objętego tym mpzp jako kierunki zagospodarowania 
wskazano tereny leśne oraz w niewielkiej części – tereny zieleni nieurządzonej. 
Ponadto na terenie objętym tym mpzp znajdował się rezerwat przyrody 
„Żubrowisko” podlegający ochronie na podstawie art. 15 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody25  

2) w mpzp w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II przyjętym 
uchwałą RM w Pszczynie nr XXI/216/16 z 7 kwietnia 2016 r., obejmującym  
m.in. ścisłe centrum Miasta Pszczyna, wprowadzono w § 7 ust. 1 pkt 1 zakaz 
lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  
Na całym terenie objętym tym mpzp  zlokalizowane było złoże węgla 
kamiennego „Kobiór-Pszczyna”. W Studium, jako kierunki zagospodarowania 
dla tego terenu wskazano: tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, 
usługowej, tereny rolnicze, leśne, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, 
tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów, tereny sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej 
i dróg (głównych, głównych ruchu przyśpieszonego, zbiorczych, lokalnych 
dojazdowych, wewnętrznych), tereny parkingów, tereny kolei. Ponadto na 
terenie objętym mpzp w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - Etap II 
ustalono strefy ochrony konserwatorskiej oraz zasady ochrony tych obszarów. 

 [Dowód: akta kontroli str.  261, 1363, 1381, 1592-1593,] 

Burmistrz w sprawie wprowadzenia ww. zakazu w mpzp sołectw Jankowice 
i Studzienice – etap I oraz ewentualnych analiz uzasadniających wprowadzenie ww. 
zapisu wyjaśnił: „Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku „O samorządzie gminnym” 
w art.7 przedstawia katalog zadań własnych gminy, wśród których są między innymi 
sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej. Podkreślić należy, że zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym organ planistyczny zobowiązany jest do 
uwzględnienia wymagań ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami 
i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Określenie w planie miejscowym zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 ww. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest obowiązkiem organu 
opracowującego ten akt prawa miejscowego.  

Przy przeznaczaniu terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich 
zagospodarowania i zabudowy organ planistyczny zobowiązany jest do kierowania 
się nie tylko zasadą ładu przestrzennego, ale także do uwzględnienia zasady 
zrównoważonego rozwoju. 

                                                      
25 Dz. U. Nr 92, poz. 880. 
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Zauważyć przy tym należy, że zgodnie z § 4 pkt 3 lit. a rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymagań projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w planie miejscowym ustalenia dotyczące 
zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego powinny zawierać 
nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
wynikające między innymi z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa 
w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska.  
Wprowadzenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectw 
Jankowice i Studzienice – Etap I zakazu lokalizacji niektórych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie narusza regulacji zawartych 
w aktach wyższego rzędu, wynikało to ze specyfiki planu miejscowego, potrzeby 
szczególnej ochrony terenów z uwzględnieniem wykonanej do niego prognozy 
oddziaływania na środowisko, powyższe zapisy uchwały, podlegały uzgodnieniom 
z organami i instytucjami w tym Ministrem Środowiska w zakresie występowania 
złoża. Ponadto, z obowiązujących przepisów nie wynika w szczególności zakaz 
umieszczania w planach miejscowych ustaleń dotyczących ograniczania inwestycji 
pod względem uciążliwości dla środowiska, szczególnie mając na względzie 
szczególną specyfikę terenu oraz nie ograniczając wszelkich inwestycji. Tego 
rodzaju regulacje są bowiem powszechnie stosowane w planach miejscowych i nie 
jest to podważane w orzecznictwie sądów administracyjnych. Uchwała zawierająca 
przedmiotowy zapis została podjęta z zachowaniem wymogów ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. W szczególności projekt tej uchwały wraz z prognozą oddziaływania  
na środowisko został zaopiniowany i uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2207-2208]  

W trakcie procedury wyłożenia do publicznego wglądu projektu ww. mpzp podmiot 
działający w imieniu spółki „Studzienice”, zainteresowanej gospodarczym 
wykorzystaniem złoża „Studzienice”, wnosił o: 

− wykreślenie § 4 ust. 2 i 3 z projektu tego mpzp z uwagi na naruszanie  
regulacji zawartych w aktach wyższego rzędu stwierdzając, że żaden przepis 
nie zezwala gminie wkraczać w kompetencje organów prowadzących 
postępowanie środowiskowe i z góry zakazywać określonych przedsięwzięć. 
Wniosek nie został uwzględniony, a w uzasadnieniu podano: „wprowadzenie 
kwestionowanego zapisu nie narusza regulacji zawartych w aktach wyższego 
rzędu. Zgodnie z przepisami upzp w planie winny zostać uwzględnione 
elementy, o których jest mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, oprócz przywołanych 
w uwadze wymagań ładu przestrzennego i ochrony środowiska w planie należy 
określić przede wszystkim przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów, 
a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. Powyższe regulacje są wprowadzane  
do planów miejscowych poprzez określanie stosownie do potrzeb – nakazów, 
zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów. Działania te 
należą do tzw. władztwa planistycznego gminy. Wprowadzone w planie zapisy 
nie wkraczają w kompetencje innych organów prowadzących postępowanie 
środowiskowe,    

− usunięcie z treści projektu planu § 2 ust. 1 pkt 5) oraz § 7 ustalających bez 
podstawy prawnej „obszar bioróżnorodności”. Wniosek ten nie został 
uwzględniony, a w uzasadnieniu podano: „Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3 upzp, 
w planie winny być uwzględnione zasady ochrony środowiska, przyrody 
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i krajobrazu. Zapis ten nie dotyczy ochrony terenów i obiektów podlegających 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych, gdyż ten rodzaj ustaleń planu 
wynika z art. 15 ust. 2 pkt 7 upzp. Tak więc gmina ma praw wprowadzać  
do planu regulacje odnoszące się do ochrony środowiska nawet wówczas, gdy 
nie wynika to z przepisów odrębnych. Wskazana w planie strefa obejmuje  
tereny istotne dla ochrony środowiska przyrodniczego, w szczególności teren 
rezerwatu „Żubrowisko” i jego otoczenie, teren lasów wodochronnych, na terenie 
którego występują liczne siedliska gatunków chronionych roślin i zwierząt. 
Wprowadzenie przedmiotowej regulacji nie stanowi ustalenia nowej formy 
ochrony”. 

„Studzienice” Sp. z o.o. w piśmie skierowanym do NIK w trakcie niniejszej kontroli, 
ponownie podniosła kwestie nielegalności powyższych zapisów w mpzp sołectw 
Jankowice i Studzienice. 

[Dowód: akta kontroli str.  1491-1492, 1502-1512, 2218-2222]  

W sprawie zapisu § 7 w mpzp w granicach administracyjnych miasta Pszczyna - 
Etap II, Burmistrz wyjaśnił: W nawiązaniu do udzielonych odpowiedzi (dot. 
podobnego zapisu § 4 mpzp sołectw Jankowice i Studzienice – przypis NIK) 
wyjaśniam, iż odmienne podejście do kwestii zapisu zakazu lokalizacji 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, wynika ze specyfiki planów 
miejscowych, potrzeby szczególnej ochrony terenów, przeprowadzonych analiz - 
uwzględnionych między innymi w ustaleniach miejscowego planu jak 
i w opracowaniu towarzyszącym tj. prognozie oddziaływania na środowisko.  
Ponadto, z obowiązujących przepisów nie wynika zakaz umieszczania w planach 
miejscowych ustaleń dotyczących ograniczania inwestycji pod względem 
uciążliwości dla środowiska, zwłaszcza mając na względzie szczególną specyfikę 
terenu. Tego rodzaju regulacje są bowiem powszechnie stosowane w planach 
miejscowych i nie jest to podważane w orzecznictwie sądów administracyjnych.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2212]  

Wojewoda Śląski nie wniósł uwag do przedstawionych przez Burmistrza,  
na podstawie art. 20 ust. 2 upzp (w celu oceny ich zgodności z przepisami 
prawnymi), mpzp sołectw Jankowice i Studzienice przyjętego uchwałą RM  
w Pszczynie nr XXIX/337/16 z 22 grudnia 2016 r. oraz mpzp w granicach 
administracyjnych Miasta Pszczyny przyjętego uchwałą RM w Pszczynie  
nr XXI/216/16 z 7 kwietnia 2016 r.  

[Dowód: akta kontroli str. 250, 257]  

Na obszarach nieeksploatowanych złóż węgla kamiennego ustalono następujące 
przeznaczenie terenu w mpzp obejmujących całość lub część tych złóż: 

1) „Kobiór-Pszczyna” (część z obszaru złoża znajdującego się na terenie Gminy 
objęta 16 mpzp) – tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej, usługowej, 
tereny rolnicze, leśne, tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych i rybackich, tereny 
zieleni urządzone i nieurządzonej, tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, tereny sportu i rekreacji, tereny infrastruktury technicznej i dróg 
(głównych, głównych ruchu przyśpieszonego, zbiorczych, lokalnych 
dojazdowych, wewnętrznych), tereny parkingów, tereny kolei, 

2)  „Międzyrzecze” (cała część z obszaru złoża na terenie Gminy objęta mpzp dla 
sołectw Jankowice i Studzienice – etap I) - tereny wód powierzchniowych 
śródlądowych i towarzyszącej im zieleni stanowiącej biologiczną obudowę 
cieków, tereny zieleni nieurządzonej, tereny lasów,  
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3) „Ćwiklice” (część z obszaru złoża na terenie Gminy objęta mpzp) – tereny 
zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej, tereny obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych i rybackich, tereny rolnicze, lasów, wód powierzchniowych, zieleni, 
tereny infrastruktury technicznej oraz tereny dróg (głównych, lokalnych 
dojazdowych, wewnętrznych) i parkingów, tereny sportu rekreacji,  

4) „Studzienice 1” (część z obszaru złoża na terenie Gminy objęta mpzp) –  
tereny zabudowy zagrodowej, tereny wód powierzchniowych śródlądowych 
i towarzyszącej im zieleni stanowiącej biologiczną obudowę cieków, tereny 
zieleni nieurządzonej, tereny lasów, 

5) „Pawłowice” (część z obszaru złoża na terenie Gminy objęta mpzp) – tereny 
zabudowy mieszkaniowej i usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, tereny sportu i rekreacji, tereny lasów, tereny zieleni, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg (głównych, zbiorczych, lokalnych, 
dojazdowych, wewnętrznych) i parkingów, 

6) „Studzienice-Mizerów” (część z obszaru złoża na terenie Gminy objęta mpzp) – 
tereny mieszkalnictwa, użytkowania rolniczego i dróg) 

[Dowód: akta kontroli str. 2516-2524, 2591]  

W Studium z 2012 r. i mpzp dla terenów występowania udokumentowanych złóż 
węgla kamiennego obecnie nieeksploatowanych wymieniono złoża w części 
opisowej i ustalono ich granice w części rysunkowej bez dokonania innych wskazań 
w tym zakresie. W związku z tym Burmistrz wyjaśnił: „Przepisy art. 10 ust. 1 pkt 10) 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nakazują uwzględnić 
w studium uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż 
kopalin. W zakresie planu miejscowego, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 7) granice 
i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,  
na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, 
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach 
zagospodarowania przestrzennego województwa. 

W przywołanych wyżej regulacjach zdecydowanie przeważają jedynie dyrektywy 
dotyczące gminnych dokumentów planistycznych: studium gminy i planu 
miejscowego - nie ma w przepisach wymogów nakazujących wprost rozstrzygać 
w niej kwestii złóż kopalin; są natomiast regulacje ogólniejsze. 
Zgodnie z orzecznictwem oraz stanowiskiem wojewody nie jest rolą organu gminy 
już na etapie sporządzania planu miejscowego podejmować decyzje 
zarezerwowane dla innych organów, w tym organu koncesyjnego w zakresie 
odnoszącym się do konkretnych wskazań związanych z faktem występowania złoża.  
Plan miejscowy winien wskazać obszary i obiekty do objęcia ochroną na podstawie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dopuszczając określenie 
w planie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu. Powyższe przepisy upoważniają jedynie organ stanowiący gminy,  
do wprowadzenia ustaleń dotyczących zagospodarowania terenów, co do których 
gmina posiada informację o możliwych negatywnych skutkach wynikających 
z planowanej eksploatacji złóż.  
To przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż, 
stanowią, iż część opisowa projektów zagospodarowania złóż, z uwzględnieniem 
zamierzonego sposobu eksploatacji, rodzaju kopaliny i warunków geologicznych 
prowadzenia eksploatacji, zawiera odpowiednio m. in. uzasadnienie granic 
zamierzonej eksploatacji, przedstawienie sposobu i miejsca składowania  
nadkładu, projektowanych filarów ochronnych, ze wskazaniem obiektów objętych 
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ochroną, uzasadnieniem ich granic oraz określeniem warunków ewentualnej 
eksploatacji złoża objętego filarem ochronnym. Z powyższego wynika, że relacje  
do nieruchomości znajdujących się na powierzchni ziemi, a co za tym idzie również 
do sposobów ich zagospodarowania przestrzennego, są skutkiem dalszych etapów 
prac związanych z eksploatacją złoża. Może mieć to miejsce dopiero na etapie 
wystąpienia o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, o czym mowa 
w przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2215-2216]  

Burmistrz przekazał do Wojewody Śląskiego uchwały RM w Pszczynie dotyczące 
zmiany Studium przyjętego w 2012 r. i mpzp objętych analizą NIK, tj. uchwalonych 
w okresie 2015-2017 I półrocze, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi, 
czym wypełnił postanowienia art. 20  ust. 2 ustawy upzp. 

Wojewoda Śląski w drodze rozstrzygnięć nadzorczych stwierdził nieważność:  

− Uchwały Nr XXXII/365/17 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie mpzp w granicach 
administracyjnych sołectwa Studzionka w części zawartej w: § 5. ust. 2 pkt 2 lit. 
c, § 9. ust. 1 pkt 1 lit. b (w zakresie słowa – „indywidualnych”), § 9. ust. 1 pkt 1 
lit. c w zakresie słów – („z ujęć indywidualnych”). Zakwestionowane  
zapisy dotyczyły nadmiernych ograniczeń w możliwości zagospodarowania 
terenów i ograniczeń w zakresie budowy ujęć wody; nie dotyczyły kwestii 
zagospodarowania złóż kopalin. 

− Uchwały Nr XIX/188/16 z 28 stycznia 2016 r. w sprawie mpzp w granicach 
administracyjnych miasta Pszczyna – etap II w całości, ponieważ nie ujawniono 
złoża węgla kamiennego Kobiór-Pszczyna znajdującego się na całym terenie 
objętym tym mpzp, nie wskazano ani na rysunku ani w tekście złoża wód 
leczniczych Goczałkowice-Zdrój (pomimo ujawnienia na rysunku granic obszaru 
i terenu górniczego, który w obszarze planu pokrywał się z granicą złoża).  
RM w Pszczynie uchwałą nr XXI/216/16 z 7 kwietnia 2016 r. wprowadziła 
uzupełniony mpzp w granicach administracyjnych miasta Pszczyna,  
w którym ujawniono złoże węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna”26 oraz złoże 
wód leczniczych „Goczałkowice-Zdrój”. Wojewoda nie zakwestionował 
uzupełnionego mpzp. 

[Dowód: akta kontroli str. 223-259, 2586-2589]  
W okresie objętym kontrolą Burmistrz nie wydawał zgód na wyłączenie spod 
ochrony terenów złóż lub obszarów perspektywicznego występowania złóż (w tym 
ich części) ze względu na inwestycje celu publicznego, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami27. 

[Dowód: akta kontroli str.  2031]   

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Nie ujawniono w Studium: 
a)  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., co było niezgodne  
z art. 208 ust. 1 ustawy Pgg, wg którego wprowadzenie do studium 

                                                      
26 W części opisowej w § 10 pkt 4 i 6 oraz na rysunku. 
27 Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego nie ujawnionych jeszcze 
udokumentowanych złóż kopalin winno nastąpić do 31 grudnia 2013 r.  

b) 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., a jej wpływ do Urzędu 
nastąpił 17 lipca 2015 r., czym naruszono art. 95 ustawy Pgg. 

 [Dowód: akta kontroli str. 138, 141-142, 693-694]  

Burmistrz wyjaśnił: Zgodnie z zakresem studium określonym w art.9 ust. 3a ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części 
tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które 
w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian 
w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. Obecnie obowiązujące przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu wprowadziły szereg dodatkowych 
elementów, które powinny być uwzględnione i określone w studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Biorąc pod uwagę  
zakres studium sporządzanego na podstawie znowelizowanych przepisów, należy 
podkreślić, że uwzględnienie nowych wymogów powoduje wiele dodatkowych analiz 
i bilansów, w tym biorąc pod uwagę wysoki koszt jego zmiany nie podjęto decyzji 
o jego zmianie w związku z zatwierdzeniem złoża Studzienice 1. Inne braki 
w występowaniu złóż np. Międzyrzecze nie były nam wiadome.  

W zakresie złoża Studzienice 1 zostało częściowo ujawnione w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice – Etap I, 
pozostała część  zostanie ujawniona w sporządzanym planie. Obecnie trwa etap 
przygotowania projektu planu sołectw Jankowice i Studzienice – Etap II  
do wyłożenia do publicznego wglądu. 

Pragniemy zauważyć, iż wobec braku dostatecznych danych w zakresie 
występowania złóż wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Śląskiego z prośbą o udostępnienie wykazu złóż występujących na terenie Gminy 
Pszczyna celem weryfikacji dokumentacji planistycznej miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczyna.  

W odpowiedzi przy piśmie z 17 lutego 2015 roku znak OS-OW-AU.706.00011.2015 
(w załączeniu) uzyskano informację, iż w granicach Gminy Pszczyna występują 
3 złoża: 
złoże surowców ilastych Łąka, 
złoże surowców i ceramiki budowlanej Stara Wieś, 
złoże węgla kamiennego Studzienice. 

Liczymy się z sytuacją, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze określonymi w art. 208  po upływie 
terminu 2 lat wojewoda może wprowadzić udokumentowany obszar kopalin  
do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
i wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze obciążając kosztami sporządzenia 
studium w całości gminę.  

Biorąc pod uwagę zapisy art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne 
i górnicze, uwzględniając problem związany z umożliwieniem wykonywania prawa 
przedsiębiorcy do uzyskania koncesji na wydobycie oraz uwzględniając istniejące 
złoża, w dokumentach planistycznych sporządzanych systematycznie w miarę 
możliwości, tj. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ujawnia 
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się złoża kopalin. Obecnie trwają prace nad projektami miejscowych planów, 
w których ujawnia się złoża kopalin tj.: 

− sołectw Jankowice i Studzienice – Etap II, 
− sołectw Wisła Wielka, Wisła Mała i części sołectwa Łąka,  
− części sołectwa Poręba. 

Podjęto również uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego sołectw Brzeźce, Poręba i Czarków.” 

W sprawie kosztów sporządzenia zmiany Studium Burmistrz podał: „Szacunkowy 
koszt aktualizacji (…), biorąc pod uwagę konieczność sporządzenia nowego 
opracowania ekofizjograficznego, nowej prognozy oddziaływania na środowisko 
oraz ujednolicenia całego studium, w tym części mapowej może wynieść  
od 100 000 zł do 150 000 zł.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2193-2194]  

Wojewoda w złożonych wyjaśnieniach podał, że nie wydał zarządzeń zastępczych 
w powyższym zakresie i nie wprowadził udokumentowanych złóż kopalin do 
Studium lecz w mpzp sołectw Janowice i Studzienice ww. złoża zostały 
uwzględnione. 

[Dowód: akta kontroli str. 2235-2236]  

W ocenie NIK ujęcie udokumentowanych złóż kopalin w mpzp nie zwalniało 
z obowiązku ich ujęcia w Studium.  

2. W mpzp dla terenu położonego na południe od ul. Polne Domy, przyjętym 
uchwałą RM w Pszczynie nr XVI/170/15 z dnia 19 listopada 2015 r., nie ujawniono 
złoża węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna” znajdującego się na całym obszarze 
objętym tym mpzp, co było niezgodne z art. 95 ustawy Pgg, art. 15 ust. 2 pkt 7 
ustawy upzp w związku z § 7 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego28. Złoża kopalin, zgodnie z art. 125 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska29 są obszarami podlegającymi 
ochronie.  

[Dowód: akta kontroli str. 1110-1120]  

Burmistrz wyjaśnił: „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, natomiast w planie nie 
zawarto takiej informacji.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2212]  

3. Nieprawidłowo oznaczono złoże węgla kamiennego „Studzionka-Mizerów” 
napisem „Pawłowice 1” na rys. 2, stanowiącym załącznik 2 do uchwały 
RM w Pszczynie nr XXVI/340/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany 
Studium, a tym samym nie wskazano lokalizacji złoża „Studzionka-Mizerów”. 
Burmistrz wyjaśnił, że był to błąd powielony z opracowania ekofizjograficznego 
sporządzonego dla potrzeb opracowywania Studium, którego przyczyny obecnie  
nie można ustalić.    

[Dowód: akta kontroli str. 261, 2192]  

                                                      
28 Dz.U. Nr 164, poz. 1587. 
29 Dz.U. z 2017, poz. 519 ze zm. 
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4. Nieprawidłowo oznaczono przebieg 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. Burmistrz wyjaśnił: „Ustalono, 
że 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.”  

[Dowód: akta kontroli str. 261, 1834, 2192]  

5. Nieprawidłowo oznaczono złoże węgla kamiennego „Pawłowice” wprowadzając 
dla niego nazwę „Pawłowice 1” na rysunku stanowiącym załącznik do uchwały 
RM w Pszczynie nr XVII/175/15 z 10 grudnia 2015 r. w sprawie mpzp  
otoczenia zbiornika „Łąka”. Burmistrz wyjaśnił: „W miejscowym planie otoczenia 
zbiornika „Łąka” zapisy dotyczące złóż zostały powielone z opracowania  
prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia zbiornika „Łąka” z listopada 2014 r.  
Powyższe opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko sporządzone było 
przez firmę zewnętrzną, zgodnie z posiadanymi umowami w tym zakresie i jako 
materiał specjalistyczny przyjęte było do stosowania. 
Należy podkreślić, iż zgodnie z procedurą planistyczną obowiązującą  
w trakcie sporządzania ww. miejscowego planu projekt uzyskał niezbędne  
opinie i uzgodnienia. Organ administracji geologicznej nie wniósł uwag do ww. 
miejscowego planu.” 

[Dowód: akta kontroli str. 261]  

NIK zwraca uwagę, że Urząd nie podjął skutecznych działań w celu uzyskania 
zawiadomień  lub decyzji dotyczących zatwierdzenia dokumentacji złóż kopalin 
występujących na terenie Gminy30, pomimo dysponowania informacjami o tych 
złożach już w trakcie procedury zmiany Studium. Urząd posiadał jedynie trzy 
decyzje w tym zakresie otrzymane w lipcu 2015 r., z tego dwie stanowiły dodatek  
do dokumentacji złóż Międzyrzecze i Studzienice, a w jednej zatwierdzono 
dokumentację złoża Studzienice 1.  

Zdaniem NIK brak przed 1 stycznia 2012 r. wymogu ustawowego, zobowiązującego 
właściwy organ administracji geologicznej do przekazywania gminom decyzji 
o zatwierdzeniu dokumentacji geologicznej złoża, nie stanowił przeszkody do 
podjęcia przez Urząd skutecznych działań w celu pozyskania dokumentacji wydanej 
przed 1 stycznia 2012 r. dla wszystkich złóż znajdujących się na terenie Gminy,  
co umożliwiłoby rzetelną weryfikację projektów mpzp przesyłanych do uzgodnień 
i opiniowania, a następnie przedkładanych RM w Pszczynie przez Burmistrza.  
Wyjaśniając sposób i źródła weryfikacji przez Urząd dokumentów planistycznych 
przygotowywanych przez zespoły autorskie, w kontekście m.in. obowiązku 
ujawniania w nich złóż, tj. projektu zmiany Studium uchwalonego w 2012 r. 
i projektów mpzp przyjętych w latach 2015-2017 I półrocze, Burmistrz podał: 
„W trakcie prac planistycznych lokalizacje złóż weryfikowano w oparciu o dostępne 
źródła między innymi: strona internetowa Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego (GEOPORTAL system MIDAS), WebEWID 
oraz zgodnie z obowiązującymi w czasie sporządzania dokumentów planistycznych 
przepisami poddawano projekty miejscowych planów oraz studium uwarunkowań 

                                                      
30 Według przedłożonej dokumentacji, Urząd wystąpił pismem z 22 stycznia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą  

o udostępnienie wykazu złóż występujących na terenie Gminy celem weryfikacji dokumentacji planistycznej mpzp oraz 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lecz w odpowiedzi otrzymał informację, że na terenie 
Gminy Pszczyna znajdują się tylko trzy złoża: surowców ilastych „Łąka”, surowców ceramiki budowlanej „Stara Wieś” oraz 
węgla kamiennego „Studzienice”. 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego opiniowaniu i uzgadnianiu 
z właściwymi organami również w zakresie złóż.”  

[Dowód: akta kontroli str. 2198-2199, 2208]  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

2. Zagospodarowanie obszarów występowania złóż kopalin   

2.1. Sposób zagospodarowania obszarów występowania węgla kamiennego  
na terenie Gminy nie wykluczał ich eksploatacji. Z informacji uzyskanych w toku 
kontroli z  urzędów gmin, na których terenie znajdowały się części złóż węgla 
kamiennego zlokalizowanych również na terenie Gminy wynika, że żadna z nich nie 
współpracowała z Gminą w zakresie określenia sposobu wykorzystywania obszarów 
występowania ww. złóż. Część z tych gmin (Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze,  
Wyry) nie uwzględniła w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego ww. złóż, a stopień uwzględniania w mpzp był zróżnicowany 
z uwagi na czas kiedy były uchwalane.  

[Dowód: akta kontroli str. 1972-2008] 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz wydał na terenach nie objętych mpzp,  
na których występowały udokumentowane złoża węgla kamiennego: 
− 84 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

powiatowym i gminnym (w tym jedną odmowną), oraz 
− 439 decyzji o warunkach zabudowy (w tym 26 odmownych31) 
W wyniku analizy dokumentacji związanej z wybranymi do badania NIK  
decyzjami32 ustalono, że w żadnej z nich nie wprowadzono ograniczeń wynikających 
z występowania udokumentowanych złóż węgla kamiennego ani też nie 
ograniczono możliwości eksploatacji tych złóż. Decyzje o warunkach zabudowy 
zawierały warunki zgodne ze Studium. 

Z uwagi na brak terenów górniczych na obszarze nie objętym mpzp, decyzje 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie określały warunków 
i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy w zakresie 
ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych, o których mowa w art. 54 
ust. 2 pkt e upzp. 

[Dowód: akta kontroli str. 1887-1971] 

W sprawie działań podejmowanych w latach 2015-2017 I półrocze dotyczących 
sposobu zagospodarowania złóż węgla kamiennego występujących na terenie 
Gminy, Burmistrz w wyjaśnieniach podał: „Pierwsze plany związane z budową nowej 
kopalni Spółka (Studzienice – przypis NIK) przedstawiła w roku 2015 na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Pszczynie. W posiedzeniu komisji oprócz 
przedstawicieli firmy „Studzience” wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstwa 
Górniczego „Silesia”, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A, KWK „Pniówek”. 
Zaproszeni goście przedstawili plany eksploatacji poszczególnych przedsiębiorstw 
(…).  

Podanie przez spółkę Studzience do publicznej wiadomości informacji o zamiarze 
rozpoczęcia wydobycia kopaliny – węgla kamiennego ze złoża Studzience 1 
wywołało duże zaniepokojenie wśród mieszkańców gminy Pszczyna, 
w szczególności sołectw Jankowice i Studzienice. Swoje zaniepokojenie wyrazili 
zbierając podpisy pod protestem w sprawie planów budowy kopalni na terenie 

                                                      
31 Z powodu ochrony gruntów rolnych, braku kontynuacji funkcji, braku dostępu do drogi publicznej, znaczącej rozbieżności 

parametrów budynków od istniejącej zabudowy,  położenia terenu w strefie ochrony ujęcia wód powierzchniowych. 
32 Analizą objęto dokumentację 5 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 5 decyzji o warunkach 

zabudowy.  
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Studzienic. Protestujący mieszkańcy zrzeszyli się w Stowarzyszeniu  
„Nasze Dziedzictwo” działającym na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej. Stowarzyszenie zamierza brać aktywny udział 
w postępowaniach administracyjnych dotyczących powstania kopalni Studzienice, 
podejmować inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, obiektów i infrastruktury przed 
degradacją, do której doprowadzi kopalnia fedrująca ze złoża Studzienice 1 oraz 
integrować lokalną społeczność. Stowarzyszenie zostało założone głównie przez 
mieszkańców Studzienic i Jankowic, którzy byli również inicjatorami protestów 
przeciwko powstaniu kopalni. Protesty podpisane przez niemal 900 mieszkańców 
Studzienic i ok. 750 mieszkańców Jankowic trafiły do Burmistrza Pszczyny i Rady 
Miejskiej w Pszczynie. Celem stowarzyszenia jest szukanie szerokiego poparcia 
swoich działań i zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach 
społecznych decyzji środowiskowej, o którą wystąpi Inwestor. Stowarzyszenie 
powołane zostało w roku 2016, (…) Członkowie Stowarzyszenia zaproszeni zostali 
na posiedzenie komisji Gospodarki Rady Miejskiej w Pszczynie, która obradowała 
8 marca 2016 r. Na posiedzeniu Komisji radna (…) przedłożyła projekt uchwały 
w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec planów budowy kopalni przez 
Spółkę Studzience Sp. z o.o. ( protokół w załączeniu). Powyższa uchwała podjęta 
została na posiedzeniu Rady Miejskiej w Pszczynie w dniu 10 marca 2016 r.  

W dniu 5 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie odbyło się spotkanie 
przedstawicieli Stowarzyszenia „Nasze Dziedzictwo” z Burmistrzem Pszczyny. 
Stowarzyszenie przedstawiło swoje oczekiwania w stosunku do władz gminy. 
Burmistrz wyjaśnił mieszkańcom jakimi instrumentami prawnymi będzie dysponował 
występując jako strona w przyszłych postępowaniach administracyjnych oraz 
poinformował Stowarzyszenie o ustawowym obowiązku ujawnienia złoża 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przygotowywanym dla 
sołectw Jankowie i Studzience. Wobec faktu, że do dnia dzisiejszego Spółka 
„Studzienice” nie przedstawiła żadnych konkretnych informacji w sprawie budowy, 
a w szczególności Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stąd nie 
były podejmowane żadne konkretne działania uruchamiające mechanizmy dialogu. 
Gmina Pszczyna w postępowaniach dotyczących budowy kopalni będzie stroną 
postępowania reprezentującą zarówno interes prawny gminy jak i mieszkańców. 
Burmistrz Pszczyny zaprosił do współpracy Wójtów Gmin Kobiór, Bojszowy, 
Miedźna oraz Prezydenta Miasta Tychy. Przedmiotem współpracy ma być 
powołanie zespołu ekspertów, którzy podejmą się weryfikacji dokumentacji 
przedłożonej przez Inwestora w postępowaniu o uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji. Do dnia 
dzisiejszego Urząd Miejski w Pszczynie nie otrzymał informacji o wszczęciu przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania 
w przedmiotowej sprawie. 

[Dowód: akta kontroli str. 2032-2033]  

Ponadto uwagi dotyczące działalności górniczej związanej z wykorzystaniem złóż 
węgla kamiennego, były rozpatrywane w trakcie prac planistycznych dotyczących 
mpzp dla sołectw Jankowice i Studzienice – Etap I oraz mpzp sołectwa Studzionka. 

[Dowód: akta kontroli str. 2032] 

W sprawie aktualnego zagospodarowania terenu występowania złóż kopalin 
zlokalizowanych na terenie Gminy i ich potencjalnego wykorzystania w przyszłości 
Burmistrz wyjaśnił: „Tutejszy urząd nie posiada informacji związanych z analizą 
aktualnego zagospodarowania, pod kątem możliwości potencjalnego wykorzystania 
w przyszłości złóż kopalin. Sam fakt udokumentowania złoża nie przesądza 
o celowości i opłacalności jego zagospodarowania w konkretnych warunkach 
środowiskowych i prawnych. Możliwość wykorzystania kopaliny związana jest 
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z otrzymaniem stosownej koncesji przez organy uprawnione do jej wydania,  
po spełnieniu wymagań jakie w tym zakresie regulują obowiązujące przepisy 
w szczególności ustawa Prawo geologiczne i górnicze”. 

[Dowód: akta kontroli str. 2230]  

Wskazując, na czym będzie polegała ochrona (w jak sposób zostanie ona 
zapewniona) złóż kopalin występujących na terenie Gminy Pszczyna w celu  
ich ewentualnej przyszłej eksploatacji, Burmistrz wyjaśnił: „Na podstawie art. 95.  
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze 
udokumentowane złoża kopalin oraz udokumentowane wody podziemne,  
w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych 
zbiorników wód podziemnych w celu ich ochrony ujawnia się w studiach 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa.  

Przepis art. 125 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
wskazuje, że złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, zgodnie 
z zasadami ogólnymi prawa ochrony środowiska. Nie określono jednak, jak mają 
być chronione udokumentowane złoża kopalin i wody podziemne, które mają być 
ujawnione w dokumentach planistycznych.  

W kontekście obowiązujących przepisów określających wymagania co do treści 
planu tak, aby istniała możliwość przyszłej eksploatacji złoża - należy zauważyć, 
iż nie są one wystarczające i oczywiste. Należy zauważyć, iż stosownie do 
przepisów obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
organy w zakresie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej są obowiązane  
do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu  
planu miejscowego, polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz 
udostępnianiu informacji w tym w zakresie występowania złóż. 

W szczególności brak rozstrzygnięcia czy mają to być obszary chronione przed 
zabudową, czy też nie biorąc pod uwagę, iż wiadomym jest tylko fakt istnienia złoża 
w kontekście następnych przepisów wskazujących na „przewidywane dla 
środowiska skutki działalności określonej w koncesji określa się w opracowaniu 
ekofizjograficznym (…), a także na podstawie projektu zagospodarowania złoża” 
czyli etap projektowy może nastąpić w oparciu o istniejące dane w tym zakresie - 
etap sporządzania projektu zagospodarowania złoża jest etapem decyzyjnym 
wskazującym, czy możliwa będzie eksploatacja złoża i jakie skutki przyniesie. 

Organ koncesyjny w ramach swych uprawnień określonych w przepisach prawa 
geologicznego i górniczego wskaże jak należy wykonywać eksploatację złoża,  
by była zgodna z zagospodarowaniem terenu, a nadto by zapewniała ochronę 
środowiska, życia i bezpieczeństwa ludzi. 

Ustawodawca dał gminie możliwość określenia zasad zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, a na mocy art. 15 ust. 2 pkt 9 - szczegółowych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy, z którego gmina była uprawniona skorzystać, będąc świadomą 
negatywnych skutków działalności górniczej, uwzględniając istniejącą koncesję oraz 
ww. projekt zagospodarowania złoża. Gmina, która zdecyduje się dla ochrony złoża 
wprowadzić zakaz zabudowy w planie miejscowym, musi się liczyć z koniecznością 
wypłaty odszkodowań, w szczególności aspekt ten jest widoczny w przypadkach 
gdy ewentualna eksploatacja realizowana będzie powierzchniowo.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2212-2213]  
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W Urzędzie nie wprowadzono procedur uzgadniania i opiniowania wniosków 
o koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin.  

[Dowód: akta kontroli str. 2208]  

W okresie objętym kontrolą Burmistrz w dwóch przypadkach opiniował wnioski 
przedsiębiorców dotyczące zagospodarowanie złóż węgla kamiennego, tj.: 

− postanowieniem OŚ.6523.00001.2016 z 26 lutego 2016 r., na podstawie  
art. 23 ust. 2 pkt 2 i art. 49g ust. 1 pkt 1 Pgg zaopiniował pozytywnie projekt 
decyzji wraz z pakietem danych geologicznych do postępowania przetargowego 
na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węglowodorów  
ze złoża na obszarze przetargowym „Międzyrzecze”. W dniu 7 marca 2017 r. 
Minister Środowiska udzielił koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż 
metanu z pokładów węgla oraz wydobywanie metanu z pokładów węgla 
w obszarze „Międzyrzecze” położonym na terenie gmin Miedźna, Bojszowy 
i Brzeszcze oraz miasta i gminy Pszczyna, 

− postanowieniem OŚ.6523.0001.2014.2015 z 12 listopada 2015 r., na podstawie 
art. 23 ust. 2 pkt 1 Pgg zaopiniował pozytywnie projekt zmiany koncesji  
nr 27/2015/p z dnia 8 lipca 2014 r. na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 
„Ćwiklice” położonego na terenie gmin Miedźna i Pszczyna. 

[Dowód: akta kontroli str. 143-216]  

Burmistrz podał, że projekty opinii w sprawach dotyczących koncesji na rozpoznanie 
złóż, poszukiwanie kopalin przygotowywane były przez zespoły robocze składające 
się z pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Wydziału Urbanistyki 
i Architektury Urzędu. 

[Dowód: akta kontroli str. 2208] 

W trakcie kontroli zwrócono się do trzech podmiotów zainteresowanych 
gospodarczym wykorzystaniem złóż, otrzymując od nich poniższe informacje: 

1) PG Silesia Sp. z o.o. zainteresowana złożem węgla kamiennego „Ćwiklice” 
poinformowała, że: 
a)  przystąpiono do prac geologicznych związanych z rozpoznaniem złoża 

„Ćwiklice”, 
b) w świetle realiów procedur administracyjnych i zdobytych szerokich 

negatywnych doświadczeń związanych z procedowaniem, z uwagi na duże 
ryzyko finansowe, właściciel PG Silesia zdecydował o odstąpieniu od 
działań zmierzających do uzyskania koncesji na eksploatację złoża 
„Ćwiklice”, 

c) w czasie prowadzenia procesu uzyskiwania koncesji na rozpoznanie  
i we wstępnych pracach badawczych PG Silesia nie napotkała żadnych 
utrudnień ze stron samorządu terytorialnego gminy Pszczyna, ani ze strony 
społecznej, 

d) negatywne doświadczenia przedsiębiorca zdobył w aktualnie prowadzonym 
procesie wydłużania obowiązującej koncesji na eksploatację złoża „Silesia” 
– organy administracyjne na skutek protestów stowarzyszeń, społeczeństwa 
oraz władz gminy Goczałkowice-Zdrój dwukrotnie uchyliły decyzje 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia, proces ten 
toczy się od 4 lat. 

2) PGNiG zainteresowana złożem węglowodorów w obszarze złoża 
„Międzyrzecze” poinformowała, że m.in.: 
a) wykonano analizę dostępnych dokumentacji i kart otworowych w celu 

zaprojektowania stratygrafii i zakresu dalszych prac poszukiwawczych, 
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b) przeanalizowano archiwalny materiał rdzeniowy z wytypowanych otworów 
z koncesji Międzyrzecze i obszarów sąsiadujących, 

c) przeprowadzono wizję lokalną dla potrzeb realizacji „Projektu prac 
sejsmicznych 3D rejon: Gilowice”, 

d) na podstawie rozmów przeprowadzonych w urzędach gmin oraz 
nadleśnictwach stwierdzono następujące przeszkody w terenowej realizacji 
projektu zdjęcia sejsmicznego 3D: 
− na południe od miejscowości Międzyrzecze znajduje się dolina rzeki 

Młynówka, teren wzdłuż niej jest podmokły i trudno dostępny, 
− w miejscowości Wola zlokalizowana jest czynna kopalnia węgla 

kamiennego Piast II, na jej terenie znajdują się rozległe tereny 
przemysłowe oraz duża stacja rozrządowa kolei, 

− możliwym utrudnieniem podczas prowadzenia prac będzie 
inwentaryzacja pod kątem szkód górniczych i ewentualnego wpływu 
prowadzonych prac na budynki mieszkalne  przemysłowe, 

− pomiędzy miejscowościami Wola i Brzeszcze znajduje się duży 
kompleks stawów hodowlanych, w których prowadzona jest działalność 
produkcyjna, 

− z południa na północ przez omawiany obszar przepływa rzeka Wisła, 
tereny do niej przyległe są podmokłe i trudno dostępne, 

− miejscowość Brzeszcze jest terenem silnie zurbanizowanym o gęstej 
zabudowie. 

e) aktualnie opracowywane są projekty robót geologicznych dla realizacji 
planowanych wierceń pionowych w ramach zobowiązań koncesyjnych 

f) przeprowadzono wizje terenowe pod lokalizację planowanych wierceń, 
g) prace związane z realizacją testu produkcyjnego w otworze Gilowice-1, 

zlokalizowanego w bliskim sąsiedztwie domów jednorodzinnych są 
uciążliwe dla ludności i powodują ich protesty, głównie z powodu spalania 
gazu na flarze oraz hałasu spowodowanego pracami pomp, 

3) Studzienice Sp. z o.o. zainteresowana eksploatacją złoża „Studzienice 1” 
poinformowała, że: 
a) udokumentowała złoże „Studzienice 1” oraz wykonała dokumentację 

hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku 
z zamierzonym wykonywaniem odwodnienia w celu wydobywania kopaliny 
z ww. złoża, sporządziła Projekt Zagospodarowania Złoża, na ukończeniu 
są prace nad Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 
celem starania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia oraz prowadzone są prace nad lokalizacją przyszłego 
zakładu górniczego, 

b) podczas planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kopalni 
węgla kamiennego oraz wydobywaniu go ze złoża „Studzienice 1” napotkała 
ograniczenia, w tym m.in.: 

− długotrwałe procedury administracyjne przy pozyskiwaniu decyzji 
niezbędnych do realizacji tego przedsięwzięcia, 

− opóźnienia inwestycyjne spowodowane bezpodstawnymi, 
bezskutecznymi wnioskami gmin o ponowne rozpatrzenie spraw 
zakończonych decyzjami, 

− uchwalenie przez RM w Pszczynie mpzp sołectw Jankowice 
i Studzienice, w których wprowadzono zapisy uniemożliwiające 
zagospodarowanie złoża „Studzienice 1”, tj. wprowadzenie zakazu 
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lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

− brak ujawnienia w studiach uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gmin Pszczyna, Bojszowy, Kobiór, Miedźna 
udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Studzienice 1”,  
jak również w mpzp gmin Bojszowy, Kobiór i Miedźna. 

[Dowód: akta kontroli str. 2218-2222, 2224-2226, 2228] 

  

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:. 

W przypadku 3 na 4 decyzji o warunkach zabudowy oraz w przypadku 3 na 5 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego33, objętych kontrolą, a dotyczących 
nieruchomości zlokalizowanych na terenach występowania udokumentowanych złóż 
węgla kamiennego, nie objętych mpzp, nie dokonano uzgodnień z Ministrem 
Środowiska (właściwym dla tych złóż organem administracji geologicznej), co było 
niezgodne odpowiednio z art. 64 ust. 1 oraz z art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy upzp.  
Wg złożonych przez Burmistrza wyjaśnień, takich uzgodnień dokonywano dopiero 
od marca 2016 r., a tylko w 2015 r. wydano 14034 pozytywnych decyzji ustalających 
warunki zabudowy oraz 28 pozytywnych decyzji o lokalizacji celu publicznego 
w sprawach, w których wnioski wpłynęły po 1 stycznia 2015 r., tj. po dniu wejścia 
w życie obowiązku dokonywania ww. uzgodnień.  

[Dowód: akta kontroli str. 1887-1971, 2034-2036, 2043-2062]  

Burmistrz wyjaśnił: „Nie dokonywano uzgodnień z właściwym organem administracji 
geologicznej – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód 
podziemnych ponieważ regulacje ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, określające podział 
kompetencji pomiędzy organami administracji geologicznej był niejasny i powodował 
kłopoty z interpretacją do kogo na początku obowiązywania wskazanych przepisów 
należy kierować wystąpienia dot. uzgodnienia. 

Uzgodnień z właściwym organem administracji geologicznej – w odniesieniu  
do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych dokonywano od marca  
2016 roku.” 

[Dowód: akta kontroli str. 2213]  

Gospodarczym wykorzystaniem złoża „Studzienice 1”, jak wskazano powyżej, 
zainteresowana była spółka Studzienice Sp. z o.o., w której ocenie, w sytuacji 
niewypełnienia obowiązku uwzględnienia go w Studium oraz objęcia tylko fragmentu 
tego złoża mpzp, sposób jego zagospodarowania nie był dostatecznie określony 
w planowaniu przestrzennym Gminy. Ponadto, w ocenie Spółki, faktyczne  
działania Gminy, w tym uchwała RM w Pszczynie nr XX/205/16 z 10 marca 2016 r. 
wyrażająca negatywne stanowisko wobec planów budowy kopalni przez Studzienice 
Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do mpzp  dla sołectw Jankowice i Studzienice – etap I 
zapisów zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, stanowiły istotne ograniczenie w realizacji tego przedsięwzięcia. 

NIK zwraca uwagę, że ww. uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i jest 
dodatkowo sprzeczna z postanowieniami Studium uchwalonym przez RM, w którym 
dopuszczono na jej terenie możliwość prowadzenia eksploatacji złóż węgla 

                                                      
33 Decyzje podpisane z upoważnienia Burmistrza przez Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury lub Z-cę Burmistrza.  
34 W 2015 r. wydano 154 pozytywne decyzje o warunkach zabudowy, w tym w przypadku 14 decyzji sprawy zarejestrowano 

w 2014 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności 
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kamiennego. Tym samym, w ocenie NIK, ww. uchwała nie może być argumentem 
w toczącym się postępowaniu koncesyjnym, dotyczącym ewentualnej eksploatacji 
złoża „Studzienice 1”. 

[Dowód: akta kontroli str. 686-743, 1382-1617, 2231-2232] 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli35, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu ujawnienie w Studium  
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 RM 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 
RM 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. 

 

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 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub 
przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

 

 

                                                      
35 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 13 października 2017 r. 

  
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący 
 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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