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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 

Kontroler Aleksander Górniak, główny specjalista kp., upoważnienie do kontroli  
nr LKA/208/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 1-2]  

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Grim, Prezydent Miasta Zawiercie2 od 1 grudnia 2014 r. 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą3, zgodnie z przepisami ustawy z 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym4 oraz ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze5 dokumentacja planistyczna 
zagospodarowania przestrzennego Gminy uwzględniła fakt występowania na jej 
terenie złóż będących własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa, tj. złóż 
rud cynku i ołowiu. Sposób zagospodarowania obszarów występowania złóż  
na terenie Gminy umożliwiał ich poszukiwanie i rozpoznawanie oraz  eksploatację. 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego6 uchwalone przez Radę 
Miejską7 w Zawierciu w okresie objętym kontrolą, były zgodne z kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego ustalonymi w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zawiercie8. Zapisy trzech mpzp zawierały 
zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko, 
poza wyznaczonymi specjalnie w tym celu w mpzp terenami zabudowy techniczno – 
produkcyjnej. Powyższe ograniczenia, pomimo sprzeciwu społeczności lokalnej, nie 
wykluczały możliwości budowy na terenach wyznaczonych w mpzp infrastruktury 
technicznej związanej z ewentualną budową zakładu górniczego, wydobywającego 
rudy cynku i ołowiu metodą podziemną. 
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niedokonaniu w trzech przypadkach 
uzgodnień z Ministrem Środowiska, w ramach prowadzonych postępowań 
związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o ustalenie warunków zabudowy, w odniesieniu do udokumentowanych 
złóż kopalin, co było wymagane postanowieniami art. 53 ust. 4 pkt 5 i art. 64 ust. 1 
upzp. 

                                                      
1 Zwany dalej „Urzędem” lub „Gminą”. 
2 Zwany dalej „Prezydentem”. 
3 Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz działania wykraczające poza ten okres, mające wpływ na kontrolowany 

obszar. 
4 Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, zwanej dalej ustawą „upzp”. 
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ze zm., zwana dalej ustawą „Pgg”. 
6 Zwane dalej „mpzp”. 
7 Zwaną dalej „RM”. 
8 Zwanego dalej „Studium”. 

Ocena ogólna 
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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 

1.1. Zgodnie z danymi zawartymi w bazie danych Państwowego Instytutu 
Geologicznego (MIDAS9), na terenie Gminy, wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., 
znajdowało się 11 złóż kopalin, tj.: 

− pięć złóż10, gdzie kopaliną główną były surowce ilaste ceramiki budowlanej 
(IB)11 o łącznych zasobach geologicznych 4.290,28 tys. m3. Trzy z powyższych 
złóż były eksploatowane (T)12, a ich łączne zasoby przemysłowe zostały 
określone w ilości 298,05 tys. m3. Z pozostałych dwóch złóż, „Zawiercie” było 
wstępnie rozpoznane (P) a złoże „Blanowice (Ceg. Nr 7 i 14)” zostało skreślone 
z bilansu zasobów (M); możliwy sposób eksploatacji ww. złóż – odkrywkowy; 

− jedno złoże wapieni i margli dla przemysłu cementowego (WC1836) pn. „Wiek 
II” o zasobach bilansowych 53.127,73 tys. ton było rozpoznane szczegółowo 
(R), gdzie nie określono zasobów przemysłowych; możliwy sposób eksploatacji 
złoża – odkrywkowy; 

− jedno złoże surowców ilastych do produkcji cementu (IC 2619) pn. „Wiek II” 
o zasobach bilansowych 11.163 tys. ton i pozabilansowych – 840 tys. ton było 
rozpoznane szczegółowo i nie określono w nim zasobów przemysłowych; 
możliwy sposób eksploatacji – odkrywkowy; 

− jedno złoże kruszyw naturalnych (KN 5727) pn. „Blanowice – Zaleszcze” 
o zasobach bilansowych 265 ty. m3 było rozpoznane szczegółowo (R); możliwy 
sposób eksploatacji – odkrywkowy; 

− trzy złoża rud cynku i ołowiu posadowione w formie gniazdowej, dla których nie 
określono zasobów przemysłowych, a których eksploatacja mogła być 
prowadzona sposobem podziemnym; możliwym kierunkiem zastosowania 
kopaliny jest produkcja koncentratu cynku i ołowiu, tj.: 

o złoże „Marciszów” o udokumentowanej powierzchni złoża 1.718 ha 
i zasobach bilansowych rozpoznanych wstępnie (P) w ilości 778 tys. ton 
rudy cynku i ołowiu, 34,0 tys. ton cynku i 13,0 tys. ton ołowiu; spąg 
złoża zalegał na głębokości od 102,4 do 228,5 m, a jego miąższość 
wynosiła od 0,3 do 5,0 m; rodzaj nieruchomości gruntowej nad złożem: 
obszar gospodarki przemysłowej, obszary gospodarki leśnej i rolnej; 

o złoże „Zawiercie 3” o udokumentowanej powierzchni złoża 395,1 ha 
i zasobach bilansowych rozpoznanych szczegółowo (R) w ilości 
32.202,4 tys. ton rudy cynku i ołowiu, 1.583,4 tys. ton cynku  
i 571,54 tys. ton ołowiu; spąg złoża zalegał na głębokości od 60,0 m  
do 287,5 m, a jego miąższość wynosiła od 0,2 do 28,4 m; rodzaj 
nieruchomości gruntowej nad złożem: obszar gospodarki przemysłowej, 
obszary gospodarki leśnej i rolnej kl. I-VI; 

o złoże „Zawiercie I” o udokumentowanej powierzchni złoża 3,86 ha 
i zasobach bilansowych rozpoznanych szczegółowo (R) w ilości  
337,53 tys. ton rudy cynku i ołowiu, 15,32 tys. ton cynku i 18,24 tys. ton 

                                                      
9 System Gospodarki i Ochrony Bogactw Naturalnych. 
10 Nazwy złóż: Blanowice A, Blanowice B, Blanowice C, Blanowice  (Ceg. Nr 7 i 14) i Zawiercie. 
11 Kod złoża w systemie MIDAS. 
12 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. 

Opis stanu 
faktycznego 
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ołowiu; spąg złoża zalegał na głębokości od 90,2 do 111,0 m, a jego 
miąższość wynosiła od 1,6 do 8,1 m; rodzaj nieruchomości gruntowej 
nad złożem: obszar gospodarki przemysłowej, obszary gospodarki 
leśnej i rolnej kl. I-IV, obszar gospodarki komunalnej; 

[Dowód: akta kontroli str. 518-612] 

W latach 2012-2017 na terenie Gminy nie zostały wydane koncesje na 
poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, dla których nie były dotychczas 
wydane decyzje dotyczące dokumentacji geologicznej. 

[Dowód: akta kontroli str. 12] 

Szczegółowej analizie poddano złoża kopalin nieeksploatowanych, będących 
własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa, tj. trzy złoża rudy cynku 
i ołowiu13. Dla tych złóż, Minister Środowiska wydał w 2010 r. koncesję na 
poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu z okresem ważności do 2020 r. 
Minister Środowiska, wg stanu na dzień zakończenia kontroli, nie wydał koncesji  
na wydobycie kopalin z ww. złóż, tym samym nie określono dla nich obszarów 
i terenów górniczych, podobnie Minister Środowiska nie występował do Gminy 
z wnioskiem o uzgodnienie koncesji wydobywczych, w konsekwencji czego Gmina 
na etapie prowadzonych prac planistycznych nie dysponowała projektami 
zagospodarowania tych złóż. 

[Dowód: akta kontroli str. 799-869] 

W Strategii Rozwoju Miasta Zawiercie 2025 plus, uchwalonej w 2011 r., wskazano 
m.in., że „Zawiercie posiada znaczące zasoby w postaci złóż rudy niklu, cynku 
i ołowiu. Rozwój zaawansowanych technologii wydobywczych oraz rosnące 
zapotrzebowanie na metale nieżelazne, sprawiają, iż może to być kluczowy fakt 
w rozwoju gospodarczym i społecznym Miasta. Jest to przewaga potencjalna 
(obecnie nie wykorzystywana) ale bardzo znacząca”. 

[Dowód: akta kontroli str. 59] 

Zgodnie z opracowaniami eksperckimi dotyczącymi budowy kopalni cynku i ołowiu 
na terenie występowania ww. złóż14, wskazano że ewentualna eksploatacja złóż 
będzie wymagała odwodnienia górotworu, konsekwencją czego będzie naruszenie 
dotychczasowych stosunków wodnych na terenie Gminy i spowoduje powstanie leja 
depresyjnego. W wyniku drenażu górniczego większość obecnie funkcjonujących 
ujęć wód podziemnych, przeznaczonych do zaopatrzenia ludności i przemysłu,  
na terenie Gminy będzie musiała być wyłączona z powodu obniżenia się poziomu 
wód gruntowych. Konsekwencją tego będzie konieczność znalezienia 
alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę dla Gminy. Innym zagrożeniem dla 
Gminy, w związku z ewentualną eksploatacją górniczą rud cynku i ołowiu, które 
zalegają na niewielkiej głębokości, mogą być szkody górnicze powstające  
w infrastrukturze powierzchniowej. 

[Dowód: akta kontroli str. 889-936, 937-1081, 1089-1188] 

 

 

                                                      
13 Złoża: „Marciszów”, „Zawiercie I” i „Zawiercie III” 
14 „Wpływ eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu w rejonie zawierciańskim na wybrane komponenty środowiska naturalnego” – 

opracowanie wykonane przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w 2007 r. na 
zlecenie Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A.; „Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku i ołowiu 
w okolicach Zawiercia na otoczenie” – raport wykonany przez spółkę Multiconsult Polska Sp. z o.o. z 2016 r. wykonany na 
zlecenie CMC Poland Sp. z o.o.; Merytoryczna ocena opracowania pt. „Analiza wpływu potencjalnej budowy kopalni cynku  
i ołowiu w okolicach Zawiercia na otoczenie” wykonanego przez firmę Multiconsult Sp. z o.o. wraz ze wskazaniem 
możliwości istotnego ograniczenia lub skutecznej likwidacji oddziaływań planowanej kopalni na środowisko – opracowanie 
AGH, kwiecień 2017 r. 
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W ramach niniejszej kontroli analizie poddano sposób zagospodarowania obszarów 
występowania następujących złóż: 

Złoże „Marciszów” – stan zasobów geologicznych złoża ustalony na dzień  
31 grudnia 2007 r. został przedstawiony w zawiadomieniu Ministra Środowiska  
z dnia 7 listopada 2008 r. o przyjęciu bez zastrzeżeń 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 1981 r. Dodatek został 
opracowany na zamówienie Ministra Środowiska, w ramach realizacji tematu 
„Przedokumentowanie niezagospodarowanych złóż rud cynku i ołowiu zgodnie 
z wymogami zagospodarowania przestrzennego i możliwościami zagospodarowania 
złóż.” 

[Dowód: akta kontroli str. 583-588] 

Złoże „Zawiercie 3” – zasoby geologiczne złoża zostały ustalone decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 30 lipca 2014 r., zatwierdzającą dokumentację geologiczną  
ww. złoża zlokalizowanego na terenie gmin Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec  
i Poręba w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim. Złoże „Zawiercie 3” 
zlokalizowane jest na obszarze udokumentowanych wcześniej złóż rud cynku 
i ołowiu „Zawiercie obszar »Zawiercie II«” (złoże zlokalizowane jest na terenie 
sąsiedniej gminy Łazy) i „Zawiercie I” (złoże zlokalizowane jest częściowo na terenie 
Zawiercia). Złoże „Zawiercie 3” zostało wyodrębnione z ww. złóż, których  
pozostała część została udokumentowana w Dodatku nr 215 do dokumentacji 
geologicznej złoża „Zawiercie I” i Dodatku nr 516 do dokumentacji złoża „Zawiercie 
obszar Zawiercie II”, gdzie dokonano stosownych rozliczeń zasobów. Decyzja 
zatwierdzająca dokumentację złoża „Zawiercie 3” została wydana na wniosek spółki 
Rathdowney Polska Sp. z o.o., która od dnia 2 lipca 2010 r. posiadała dwie koncesje 
na poszukiwanie i rozpoznawanie rud cynku i ołowiu, w tym jedną  na obszarze 
obejmującym część złóż „Zawiercie I” i „Marciszów”, położonych w granicach gminy 
Zawiercie. Zgodnie z ww. koncesją wyniki prac geologicznych miały zostać 
przedstawione w formie dodatków do istniejących dokumentacji geologicznych 
w kategorii rozpoznania C2 lub wyższej.  
W zawiadomieniu o przyjęciu dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża  
rud cynku i ołowiu „Zawiercie I” z dnia 7 listopada 2008 r. Minister Środowiska 
wskazał łączne zasoby rud cynku i ołowiu na dzień 31 grudnia 20117 r. w liczbie 
17 008 tys. ton. 
Wg zawiadomienia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2008 r. o przyjęciu 
dodatku nr 4 do dokumentacji geologicznej złoża „Zawiercie II”, jego zasoby na 
dzień 31 grudnia 20117 r. wynosiły 2 865 tys. ton. W wyniku prac geologicznych 
prowadzonych przez spółkę Rathdowney Polska Sp. z o.o. ustalono, że łączne 
zasoby rud występujące w złożach „Zawiercie II” i części złoża „Zawiercie I” 
objętego koncesją poszukiwawczą wynoszą 32 032,84 tys. ton. 
 

[Dowód: akta kontroli str. 589-599, 1198] 

Złoże „Zawiercie I” - zasoby geologiczne złoża zostały ustalone decyzją Ministra 
Środowiska z dnia 30 lipca 2014 r., zatwierdzającą Dodatek nr 2 do dokumentacji 
geologicznej ww. złoża, zlokalizowanego na terenie gminy Zawiercie. Dodatek nr 217 
                                                      
15 Decyzja Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2014 r. zatwierdzająca Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża rud 

cynku i ołowiu „Zawiercie I”. 
16 Decyzja Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2014 r. zatwierdzająca Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża rud 

cynku i ołowiu „Zawiercie obszar Zawiercie II”. 
17 Decyzja Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2014 r. zatwierdzająca Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża rud 

cynku i ołowiu „Zawiercie I”. 
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do dokumentacji geologicznej został opracowany w celu rozliczenia zasobów 
z dokumentacji tego złoża, w związku z udokumentowaniem w jego części złoża 
„Zawiercie 3”. Obecnie powierzchnia udokumentowanego złoża „Zawiercie I” wynosi 
3.86 ha, a wykazane w nim zasoby rud cynku i ołowiu wynoszą 337,53 tys. ton. 
Obszar ten nie był objęty koncesją na poszukiwanie i rozpoznanie złóż, udzielonej 
spółce Rathdowney Polska Sp. z o.o.  

[Dowód: akta kontroli str. 600-607] 

Udokumentowane złoża rudy cynku i ołowiu „Marciszów” i „Zawiercie I” (obecnie 
stanowiące część złoża „Zawiercie 3”) zostały ujawnione18 w obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Zawiercie, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXVIII/349/13 
z dnia 7 sierpnia 2013 r. Na potrzeby ww. Studium sporządzona została prognoza 
oddziaływania na środowisko19, w której nie rekomendowano wprowadzenia 
terenów wyłączonych spod zabudowy, ani ograniczeń dla niej, z uwagi na 
występowanie na terenie Gminy rud cynku i ołowiu. Ograniczenia takie dotyczyły 
m.in. obszarów występowania złóż, których eksploatacja może być prowadzona 
sposobem odkrywkowym, tj. tereny złóż surowców mineralnych: wapieni i margli, 
surowców ilastych. Powyższa rekomendacja została zawarta w Studium. 

 [Dowód: akta kontroli str. 114, 309,355] 

W trakcie procedury związanej z opracowaniem Studium z 2013 r., jako wniosek  
o zmianę studium złożony przed ogłoszeniem o przystąpieniu do sporządzenia 
studium, został rozpatrzony wniosek z dnia 15 stycznia 2008 r. Zakładów Górniczo–
Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie o podjęcie prac zmierzających do zmiany 
obowiązującego wówczas Studium w celu umożliwienia prowadzenia wydobycia 
w kopalni głębinowej rud cynku i ołowiu występujących na terenie Gminy.  
Do wniosku zostały dołączone m.in. następujące załączniki: 

− wstępna koncepcja zagospodarowania złóż rud cynkowo ołowiowych z rejonu 
zawierciańskiego i wstępne studium opłacalności przedsięwzięcia, 

− opinia na temat koncepcji zagospodarowania złóż, 
− wstępna koncepcja zaopatrzenia w wodę pitną rejonu zawierciańskiego 

w związku z planowaną budową kopalni, 
− ekspertyza pt. Wpływ eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu w rejonie 

zawierciańskim na wybrane komponenty środowiska naturalnego. 
Wniosek został rozpatrzony negatywnie przez Prezydenta. W uzasadnieniu odmowy 
podano, że Rada Miejska w Zawierciu na posiedzeniu w dniu 19 marca 2008 r. 
podjęła uchwałę nr XXII/255/08, w której wyraziła stanowczy sprzeciw dla budowy 
kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Gminy Zawiercie.  

[Dowód: akta kontroli str. 874, 881-936] 

                                                      
18 W części tekstowej dotyczącej uwarunkowań wewnętrznych wpływających na zagospodarowanie (pkt 1.1 tekstu Studium) 

wskazano, że cyt. „Na obszarze miasta Zawiercie znajdują się udokumentowane złoża rud cynku i ołowiu a także surowców 
ilastych ceramiki budowlanej i piasków budowlanych, z czego eksploatowane są złoża ilaste (Blanowice A, B i C)”. W części 
tekstowej Studium, w pkt 4.3 dotyczącym zasad ochrony powierzchni ziemi, zapisano cyt.: „Na terenie miasta Zawiercie 
znajdują się udokumentowane złoża surowców mineralnych. Studium utrzymuje istniejące oraz dopuszcza możliwość 
wyznaczania nowych terenów górniczych w obrębie rozpoznanych złóż surowców zgodnie z przepisami odrębnymi.  
Po zakończeniu eksploatacji teren wyrobiska należy poddać rekultywacji. Planowaną rekultywację terenu należy 
przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji złoża.” W Studium (pkt 1.2  Ocena uwarunkowań) zapisano,  
że jako jedno z głównych zagrożeń dla rozwoju przestrzennego gminy może być cyt.: „Występowanie złóż surowców 
mineralnych (zwłaszcza rudy cynku i ołowiu). Na załączniku graficznym nr 4 rysunek Studium – kierunki i polityka 
przestrzenna ujawnione zostały tereny występowania udokumentowanych złóż kopalin, w tym również rudy cynku i ołowiu. 
W granicach wskazanych na załączniku graficznym nr 4 do ww. uchwały, studium ustala dla obszarów położonych w ich 
granicach możliwość wskazywania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego następujących funkcji 
terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, 
istniejących nieuciążliwych składów i produkcji, terenów aktywności gospodarczej, terenów infrastruktury technicznej, 
terenów komunikacji, terenów zieleni, rolniczych, lasów i zalesień (wytyczne do miejscowych planów - pkt 2.4. Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego – podział na tereny funkcjonalne).  

19 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Zawiercie – sporządzona przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie w sierpniu 2013 r. 
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Decyzje o przeznaczeniu terenów złóż rud cynku i ołowiu zatwierdzone  
w ww. Studium były przyjęte zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi.  
Na etapie opracowywania ww. Studium występowano o opinie do właściwych 
organów administracji geologicznej m.in. wojewody, zarządu województwa, zarządu 
powiatu oraz przeprowadzano dyskusje publiczne z mieszkańcami i podmiotami 
zainteresowanymi. 

[Dowód: akta kontroli str. 212-224, 391, 394] 

Uchwałą nr XXVIII/246/16 Rada Miejska w Zawierciu z dnia 28 września  
2016 r. postanowiła o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium z 2013 r. 
W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano, że w okresie obowiązywania 
Studium z 2013 r. wpłynęło szereg wniosków o jego zmianę, w związku z planami 
inwestycyjnymi na terenie miasta. Wskazano również, że zachodzące procesy 
ekonomiczne i społeczne wpływają na potrzebę zmiany przyjętych kierunków 
zagospodarowania dla niektórych terenów. Na potrzeby nowego Studium dokonano 
w czerwcu 2017 r. aktualizacji opracowania ekofizjograficznego, w którym 
uwzględniono zmienione nazwy udokumentowanych wcześniej złóż rud cynku 
i ołowiu, tj. „Zawiercie 3”, „Zawiercie I” oraz „Marciszów”. 

 [Dowód: akta kontroli str. 225, 1192-1194] 

Prezydent Miasta dodatkowo wyjaśnił, że: „ (…) Tutejszy organ będąc stroną 
postępowania otrzymał dnia 1 sierpnia 2014r. kopię decyzji z dnia 30 lipca 2014 r. 
Ministra Środowiska, zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża „Zawiercie 3”, 
zlokalizowanego na terenie gmin Zawiercie, Łazy, Ogrodzieniec i Poręba (decyzja 
nie zawierała załącznika graficznego obrazującego granice złoża „Zawiercie 3”). 
Proszę mieć na uwadze, że na datę sierpień 2014r. (data otrzymania ww. decyzji) 
gmina posiadała studium uwarunkowań, które obowiązywało zaledwie 1 rok.  
Koszty sporządzenia studium wynoszą ok. 200 tyś. złotych. W związku  
z powyższym wydatkowanie środków w takiej kwocie na zmianę dokumentu 
planistycznego obowiązującego zaledwie rok, mogłoby narazić gminę na zarzut 
złego (nieefektywnego) gospodarowania środkami publicznymi, w obliczu innych 
naglących potrzeb społecznych. (…)”. 

[Dowód: akta kontroli str. 1226-1228] 

Złoże „Marciszów” było objęte w całości mpzp, w których został ujawniony fakt 
występowania tego złoża20. Złoże „Zawiercie 3” było objęte częściowo planami 
i zostało ujawnione w ośmiu mpzp21. Złoże „Zawiercie I”, obecnie udokumentowane 
                                                      
20 1). Mpzp miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony 

w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalony uchwałą  
Nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398); 2). 
Zmiana mpzp miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, 
położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r., dla działek ewidencyjnych o nr 707/1, 706/6, 706/5 
(k.m. 4 obręb Marciszów) oraz 194/1, 194/2, 193/1, 195/1, 196/1 (k.m. 11 obręb Zawiercie) – uchwalona uchwałą  
nr XXIX/280/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 stycznia 2013 r. poz. 
201); 3). Zmiana mpzp miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar 
„A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb 
Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów) 
-  uchwalona uchwałą nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 marca 
2014 r. poz. 1420); 4). Mpzp miasta Zawiercie dla terenów położonych przy ulicach: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, 
projektowanej drodze głównej  oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej, uchwalony uchwałą nr V/13/15 Rady Miejskiej 
w Zawierciu z dnia 30 stycznia 2015 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 13 lutego  2015 r. poz. 806); 5). Mpzp miasta Zawiercie dla 
terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalony uchwałą 
nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r.  
poz. 4461). 

21 1). Mpzp miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony 
w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalony uchwałą  
Nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398);  
2). Mpzp miasta Zawiercie dla terenów położonych przy ulicach: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze 
głównej  oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej, uchwalony uchwałą nr V/13/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 
2015 r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z 13 lutego  2015 r. poz. 806); 3). Mpzp miasta Zawiercia – część południowo-zachodnia, 
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na najmniejszym obszarze (3,86 ha), nie było w całości objęte mpzp, zostało 
ujawnione na rysunku obowiązującego mpzp miasta Zawiercia – część południowo-
zachodnia, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLIII/473/02  
z dnia 1 października 2002 r. 

[Dowód: akta kontroli str. 395-515] 

Ww. dokumenty planistyczne Gminy w swojej treści dopuszczały możliwość 
prowadzenia działalności związanej z eksploatacją złóż rud cynku i ołowiu, tj. m.in.: 

− w Studium – Część II – Kierunki i Polityka Przestrzenna, w pkt. 4.3.  „Zasady 
ochrony powierzchni ziemi” zapisano m.in.: „Na terenie miasta Zawiercie 
znajdują się udokumentowane złoża surowców mineralnych (złoża rud cynku  
i ołowiu – przyp. kontrolera). Studium utrzymuje istniejące oraz dopuszcza 
możliwość wyznaczania nowych terenów górniczych w obrębie rozpoznanych 
złóż surowców zgodnie z przepisami odrębnymi.”  

[Dowód: akta kontroli str. 359] 

W świetle powyższych zapisów w Studium dopuszczono możliwość udzielenia 
koncesji na wydobycie m.in. rud cynku i ołowiu, w której zostanie określony 
zarówno obszar jak i teren górniczy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 15 ustawy 
Pgg przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych 
zakładu górniczego; 

Niżej wymienione mpzp wprowadzały ograniczenia w lokalizacji infrastruktury 
związanej z ewentualną budową zakładu górniczego wydobywającego rudy cynku 
i ołowiu, tj.: 
− w mpzp, obejmującym część złoża „Zawiercie 3”, dla obszarów obejmujących 

dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty – uchwała nr LIV/669/10 
z dnia 30 czerwca 2010 r. – w § 5 „Zasady ochrony środowiska i krajobrazu 
kulturowego”, w § 5 ust. 1 mpzp zapisano: „Na obszarze objętym planem,  
za wyjątkiem Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd” oraz jego otuliny, ustala  
się zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 
środowisko”. W § 5 ust. 2 pkt 1 wskazano, że powyższe ograniczenia  
nie obowiązują terenów produkcji oznaczonych symbolami od 1P1 do 6P1, 1P2. 

[Dowód: akta kontroli str. 418-420] 

− w mpzp, obejmującym części złóż „Zawiercie 3”, „Zawiercie I” i „Marciszów”, dla 
terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra 
Zielona – etap I – uchwała nr XLII/381/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.- w § 6  
ust. 2 zapisano: „Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko”, zakaz ten nie dotyczył terenów obiektów 
produkcyjnych P. Podobnie w ust. 3 zapisano „Zakazuje się lokalizowania 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. 
Zakaz ten nie dotyczył m.in. terenu obiektów produkcyjnych. 

[Dowód: akta kontroli str. 433-434] 

                                                                                                                                       
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIII/473/02 z dnia 1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2002r. Nr 81, poz. 2908); 4). Mpzp miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnice Śródmieście i Osiedle Centrum, 
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XV/177/07 z dnia 24 października 2007r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 
z 2007r.  Nr 198, poz. 3847); 5). Mpzp miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, 
Kromołów  i Warty, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LIV/669/10 z dnia 30 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2010r. Nr 159, poz. 2627); 6). Mpzp miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, 
Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalony uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  
28 czerwca 2017r. (Dz. U. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461); 7). Mpzp miasta Zawiercie dla rurociągu tlenu 
do huty CMC Zawiercie, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXVII/345/08    z dnia 24 września 2008 r.  
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008r. Nr 202, poz. 3764); 8). Mpzp miasta Zawiercie dla potrzeb przebudowy gazociągu 
Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie), uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu  
nr X/55/15 z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015r. poz. 3214).  
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− w mpzp, obejmującym części złóż „Zawiercie 3” i „Marciszów”, dla obszarów 
obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A” – 
uchwała nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. – w § 5 ust. 1 zapisano: 
„Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko”, za wyjątkiem m.in. terenów produkcji 
oznaczonych symbolem 1P1, 2P1 i 1P2. 

[Dowód: akta kontroli str. 504-506] 

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko22 
przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko jest 
wydobywanie kopalin ze złoża, w tym rud cynku i ołowiu, metodą podziemną 
o wydobyciu kopaliny nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok. Z kolei, zgodnie z § 3 
ust. 1 pkt 41 lit. a ww. rozporządzenia przedsięwzięciem mogącym potencjalnie 
znacząco oddziaływać na środowisko jest wydobywanie kopalin ze złoża metodą 
podziemną o wydobyciu kopaliny mniejszym niż 100 000 m3 na rok. Poszukiwanie 
lub rozpoznawanie złóż kopalin połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi 
przy użyciu materiałów wybuchowych zostało wyłączone z listy przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
26 sierpnia 2013 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego23 w mpzp dla terenów zabudowy techniczno–
produkcyjnej należy stosować nast. oznaczenia: P – tereny obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz PG – obszary i tereny górnicze. Terenami zabudowy 
techniczno - produkcyjnej są tereny, na których dopuszczona jest zorganizowana 
działalność mającą na celu wytwarzania jakichś dóbr, surowców, materiałów, 
a także składowanie i magazynowanie tak wytworzonych dóbr, surowców 
i materiałów24. 
W świetle powyższego, ustalenia powyższych mpzp umożliwiały lokalizację 
infrastruktury technicznej zakładu górniczego kopalni rud cynku i ołowiu na terenie 
Gminy Zawiercie na wskazanych w mpzp terenach zabudowy techniczno–
produkcyjnych, po uzyskaniu oceny oddziaływania na środowisko oraz decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

2.2. W kontrolowanym okresie  Rada Miasta Zawiercie uchwaliła trzy25 mpzp, 
których zasięg terytorialny obejmował udokumentowane złoża rud cynku i ołowiu. 
Decyzje o przeznaczeniu tych terenów, zatwierdzone w ww. mpzp, były przyjęte 
zgodnie z ówcześnie obowiązującymi wymogami prawnymi. Na etapie 
opracowywania ww. mpzp występowano o opinie do właściwych organów 
administracji geologicznej m.in. Ministra Środowiska, wojewody, zarządu 
województwa, zarządu powiatu oraz przeprowadzano dyskusje publiczne 
z mieszkańcami i podmiotami zainteresowanymi. 
− w przypadku procedowania mpzp dla terenów położonych przy ulicach: 

Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze głównej oraz przy  
ul. Rolniczej i ul. Lotniczej oraz mpzp dla potrzeb przebudowy gazociągu 
Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie),  

                                                      
22 Dz. U. z 2016 r., poz. 71 .  
23 Dz. U. z 2003 r., Nr 164, poz. 1587 
24 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2012 r. III SA/Wr357/12. 
25 1). Mpzp miasta Zawiercie dla terenów położonych przy ulicach: Zachodniej, Cerefisko, Podmiejskiej, projektowanej drodze 

głównej  oraz przy ul. Rolniczej i ul. Lotniczej, uchwalony uchwałą nr V/13/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 stycznia 
2015 r.; 2). Mpzp miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra 
Zielona, Łośnice – etap I, uchwalony uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017r.; 3). Mpzp 
miasta Zawiercie dla potrzeb przebudowy gazociągu Trzebiesławice - Częstochowa (odgałęzienie do SRP Huta Zawiercie), 
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr X/55/15 z dnia 27 maja 2015 r. 
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Geolog Wojewódzki w postanowieniu opiniującym projekty mpzp zwrócił uwagę 
na konieczność weryfikacji granicy udokumentowanego złoża „Zawiercie I część 
wyniesiona” w związku z udokumentowaniem, na obszarze objętym projektem 
planu, złoża „Zawiercie 3”, zlokalizowanego na obszarze udokumentowanych 
wcześniej złóż „Zawiercie II” i „Zawiercie I”; 

[Dowód: akta kontroli str. 359-414, 471-495] 

− w przypadku projektu mpzp dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, 
Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, Minister 
Środowiska dwukrotnie negatywnie zaopiniował projekt mpzp. W pierwszym 
przypadku z uwagi na nie ujawnienie w nim złoża „Zawiercie I”, a w drugim 
z uwagi na nie ujawnienie w nim Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 454; 

W dniu 7 czerwca 2016 r., na etapie wyłożenia projektu mpzp do publicznego 
wglądu, Stowarzyszenie „Nie dla Kopalni Cynku i Ołowiu” zarejestrowane 
w Zawierciu, wniosło o ujęcie w projekcie powyższego mpzp następujących 
zapisów, które nie zostały uwzględnione z uwagi na niezgodność ze Studium, 
tj.:  

o „Zakaz ustanawiania obszarów górniczych i terenów górniczych dla kopalń 
podziemnych cynku i ołowiu oraz zakaz lokalizacji wyjść upadowych na 
terenie całej gminy, w tym w szczególności oznaczonych: P - teren obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów; UP - teren zabudowy usługowej oraz 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; PU - tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej; PE - 
tereny eksploatacji powierzchniowej; ITO - tereny infrastruktury technicznej 
— składowanie i przetwarzanie odpadów; 

o Zakaz realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód 
podziemnych na terenie całej gminy. Postulat wynika z zagrożenia dla 
stabilności geotechnicznej obecnie istniejących obiektów produkcyjnych 
mieszkalnych, infrastrukturalnych, itp. 

o Zakaz realizacji przedsięwzięć, prowadzących do obniżenia poziomu wód 
powierzchniowych, zaniku cieków wodnych oraz tworzenia lejów depresji na 
terenie gminy. Postulat wynika z ochrony zasobów wód, z których korzysta 
ludność, rolnictwo i gospodarka powiatu zawierciańskiego. 

o Zakaz realizacji przedsięwzięć polegających na przetwarzaniu odpadów 
niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne pochodzących z wydobycia 
i przetwórstwa rud cynku i ołowiu. 

o Zakaz lokowania stawów osadczych, miejsc czasowego magazynowania 
oraz składowisk odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne 
pochodzących z wydobycia i przetwórstwa rud cynku i ołowiu. 

o Zakaz lokowania przedsięwzięć mogących powodować osiadanie gruntu 
o więcej niż 0,01 metra. 

o Zakaz lokowania na terenach oznaczonych P, UP, PU, PE, ITO części 
naziemnej kopalń podziemnych eksploatujących rudy metali.” 

[Dowód: akta kontroli str. 433-470] 

Uwagi zawarte w ww. opiniach organów administracji geologicznej zostały 
uwzględnione przez Gminę w uchwalonych mpzp. Gmina realizując dyspozycje  
art. 12 ust. 2 oraz art. 20 ust. 2 ustawy upzp, przekazała Wojewodzie Studium 
i analizowane mpzp wraz z załącznikami oraz dokumentacją planistyczną w celu 
oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Wojewoda nie stwierdził naruszeń 
prawa. 

 [Dowód: akta kontroli str. 392-394] 
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W okresie objętym kontrolą RM nie podejmowała uchwały w trybie art. 32 upzp 
w sprawie aktualności Studium oraz mpzp. Ostatnia uchwała w tym zakresie została 
podjęta w dniu 27 sierpnia 2014 r. i nie odnosiła się do występowania na terenie 
Gminy złóż rud cynku i ołowiu. 

[Dowód: akta kontroli str. 512-517] 

W opracowaniu ekofizjograficznym, sporządzonym w 2012 r. na potrzeby Studium 
z 2013 r., w pkt. 4.4. pn. Ocena zgodności użytkowania i zagospodarowania 
z warunkami przyrodniczymi wskazano, że „Obszarem mogącym powodować 
konflikty jest zachodnia część miasta, gdzie jednocześnie występują gleby 
o wysokiej klasie bonitacyjnej, presja inwestycyjna i zasobne złoża rud cynku 
i ołowiu.” (m.in. obszar złoża „Marciszów” – przyp. kontrolera). We wnioskach 
końcowych dotyczących wskazań dla terenów zainwestowanych oraz dla terenów 
o najwyższych walorach przyrodniczych i krajobrazowych nie wskazywano na 
konieczność szczególnego sposobu zagospodarowania z uwagi na występujące  
na obszarze Gminy złoża rud cynku i ołowiu. 

[Dowód: akta kontroli str. 206] 

Jak wskazano w pkt. 1.1., Minister Środowiska nie wydał koncesji na wydobycie rud 
cynku i ołowiu, ani nie występował do Prezydenta Miasta o uzgodnienie takich 
koncesji, w związku z czym na terenie Gminy nie określono obszarów i terenów 
górniczych. W związku z powyższym Gmina nie posiadała wglądu do Projektów 
zagospodarowania złoża, tym samym nie miała wiedzy na temat ewentualnego 
sposobu ich eksploatacji. W związku z brakiem działalności wydobywczej na terenie 
Gminy, w Studium nie określono obiektów lub obszarów, dla których wyznaczono 
w złożu kopaliny filar ochronny ani nie wprowadzono innych ograniczeń dotyczących 
gospodarczego wykorzystania tych złóż kopalin. 

[Dowód: akta kontroli str. 387] 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+26 oraz 
planach wcześniejszych wskazano na fakt występowania na terenie Gminy złóż rud 
cynku i ołowiu, jednak nie wskazywano na konieczność budowy kopalni ww. rud, 
jako inwestycji celu publicznego w rozumienia art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami27. Zgodnie z ustaleniami ww. planu na 
terenie Gminy wskazano następujące inwestycje celu publicznego o znaczeniu 
ponadlokalnym, które były również ujęte w Studium: 
− budowa obwodnicy południowej Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, 
− budowa obwodnicy zachodniej Zawiercia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 791, 
− przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 1, wraz ze stacjami i przystankami 

oraz linii kolejowych nr 182 i 707. 
Dokumentacje ww. inwestycji na dzień zakończenia kontroli nie zostały 
zatwierdzone, tym samym nie zostały jeszcze uzgodnione terminy realizacji 
inwestycji oraz warunki wprowadzenia ich do planu miejscowego, stosownie do 
wymogów art. 44 upzp. Tym samym, nie wydawano zgody na wyłączenie spod 
ochrony terenów złóż kopalin lub obszaru perspektywicznego występowania złóż  
ze względu na inwestycje celu publicznego. 

 [Dowód: akta kontroli str. 13,383] 

Realizując dyspozycję zawartą w art. 10 ust. 2 pkt 6 upzp Gmina umieściła 
w Studium wykaz inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Z uwagi na ich 
                                                      
26Uchwała 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 21 czerwca 2004 roku  
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2004 r. Nr 68, poz.2049] wskazywał na konieczność ochrony kopalin poprzez racjonalne gospodarowania 
ich zasobami.   

27 Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm. 
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charakter (obiekty liniowe, cmentarz, stadion miejski) oraz w związku z ewentualnym 
podziemnym sposobem eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu, inwestycje te nie 
ograniczają możliwości ich przyszłej eksploatacji. Wg stanu na dzień zakończenia 
kontroli Sejmik Województwa Śląskiego nie przyjął audytu krajobrazowego dla 
województwa, w związku z powyższym w Studium nie zawarto rekomendacji 
i wniosków w nim zawartych. 

[Dowód: akta kontroli str. 383] 

Jak wskazano w pkt. 1.1. niniejszego wystąpienia pokontrolnego, złoże „Marciszów” 
było objęte w całości mpzp, zaś złoża „Zawiercie 3” i „Zawiercie I” częściowo.  
W ww. mpzp sposób zagospodarowania obszarów występowania złóż określono 
w następujący sposób: 

„Złoże Marciszów” - w granicach złóż cynku i ołowiu ujawnionych na rysunkach 
mpzp zostały określone przeznaczenia: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej 
(MNU), tereny usług turystyki (UT), tereny usług kultu religijnego (UKR), tereny 
usług oświaty (UO), tereny zabudowy usługowej (U), tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU), tereny 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P), teren usług komunikacji 
samochodowej (UKS), tereny infrastruktury technicznej (ITE, ITK, ITG), tereny 
oczyszczalni ścieków (ITK1), tereny wód powierzchniowych (WS), tereny lasów 
(ZL), tereny zalesień (ZLp), tereny zieleni (ZE), tereny zieleni izolacyjnej (ZI), tereny 
rolnicze (R), tereny dróg publicznych klas: głównej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej 
(KDG, KDZ, KDL, KDD), tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych (KDX), tereny 
dróg wewnętrznych (KDW), tereny usług oświaty (UO), tereny komunikacji kolejowej 
(KK). 

[Dowód: akta kontroli str. 17-23] 

„Złoże Zawiercie 3” - w granicach złóż cynku i ołowiu ujawnionych na rysunkach 
mpzp zostały określone przeznaczenia: tereny zabudowy usługowej oraz 
rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 
(UC), tereny zabudowy usługowej (U), tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz zabudowy usługowej (PU); teren składowiska odpadów (ITO), 
tereny dróg publicznych klas: głównej, lokalnej, dojazdowej (KDG, KDZ, KDL, KDD), 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (MU), tereny usług (U), tereny produkcyjno-składowe 
(PBS), ogrody działkowe (ZD), zieleń miejska (ZZ), łąki, pastwiska, uprawy polowe 
(R), lasy (RL), garaże (Kg), tereny dróg wewnętrznych (KDW), tereny kolei (KK), 
tereny infrastruktury technicznej (EG, Not, WZ), tereny publicznych ciągów pieszo-
jezdnych (KDX), tereny zieleni ekologicznej (ZE), tereny wód śródlądowych 
powierzchniowych (WS), lasy i dolesienia (ZL), tereny infrastruktury technicznej – 
rurociąg tlenu (G). 

[Dowód: akta kontroli str. 24-29] 

„Złoże Zawiercie I” – w Studium ustalono dla obszarów położonych w jego 
granicach, możliwość wskazywania w mpzp następujących funkcji terenów: 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, 
mieszkaniowo-usługowej, usługowej w tym usług publicznych, centrów handlowych 
(w tym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2), istniejących nieuciążliwych 
składów i produkcji, terenów infrastruktury technicznej, terenów komunikacji, 
terenów zieleni. W mpzp obejmującym część złoża wskazano nast. przeznaczenie 
terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej (MU), tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
(MW), tereny usług (U), ogrody działkowe (ZD), tereny dróg publicznych klas: 
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głównej, zbiorczej, lokalnej, dojazdowej (KDG, KDZ, KDL), tereny dróg 
wewnętrznych (KDW). 
Wyżej wymieniony mpzp położony jest w granicach opracowania projektu mpzp 
miasta Zawiercia – część południowo-zachodnia – etap II (procedura jest na etapie 
przygotowań do wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko do publicznego wglądu). W ww. projekcie planu granice złoża „Zawiercie 
I” zostały ujawnione w projekcie rysunku oraz w tekście, tj.: „Na obszarze objętym 
planem znajdują się udokumentowane złoża rud cynku i ołowiu „Zawiercie I” oraz 
„Zawiercie 3”, w obrębie których zastosowanie mają nakazy, zakazy i dopuszczenia 
zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.”  

[Dowód: akta kontroli str. 30-32] 

Gmina realizując dyspozycje zawarte w ustawach upzp oraz Pgg uwzględniła 
w dokumentach planistycznych zagospodarowania przestrzennego fakt 
występowania na jej terenie złóż będących własnością górniczą przysługującą 
Skarbowi Państwa, tj. złóż rud cynku i ołowiu. Mpzp uchwalone przez RM 
w Zawierciu w okresie objętym kontrolą, były zgodne z kierunkami 
zagospodarowania przestrzennego ustalonymi w Studium. Zapisy trzech mpzp 
zawierały zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na 
środowisko, poza wyznaczonymi specjalnie w tym celu w mpzp terenami zabudowy 
techniczno – produkcyjnej. Ponieważ decyzją Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 
2014 r. została zatwierdzona dokumentacja geologiczna złoża „Zawiercie 3”,  
w obszarze wcześniej udokumentowanego złoża kopaliny i związana z tym zmiana 
nazwy części dotychczasowego złoża „Zawiercie 1”, w ocenie NIK, aktualizacja 
nazw złoża w Studium ułatwiałaby przedsiębiorcom i innym zainteresowanym 
jednostkom korzystanie z dokumentów planistycznych Gminy. 

  

2. Działania związane z zagospodarowaniem obszarów 
występowania zasobów złóż kopalin 

2.1. Aktualny sposób zagospodarowania obszarów występowania złóż rud cynku 
i ołowiu na terenie Gminy, jak i gmin ościennych28, nie wykluczał lokalizacji zakładu 
górniczego wydobywającego ww. rudy. Z informacji uzyskanych w toku kontroli 
z urzędów gmin sąsiadujących wynika, że żadna z nich nie współpracowała z Gminą 
Zawiercie w zakresie określenia sposobu wykorzystywania obszarów występowania 
ww. złóż. 

[Dowód: akta kontroli str. 617-651] 

W okresie objętym kontrolą na terenie Gminy było wydanych siedem decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego29 o znaczeniu powiatowym 
i lokalnym, na których występuje udokumentowane złoże rud cynku i ołowiu - złoże 
„Zawiercie 3”. Z uwagi na ich charakter (obiekty liniowe) inwestycje te nie 
ograniczały możliwości przyszłej eksploatacji złóż rud cynku i ołowiu. W powyższym 
okresie wydano 13 decyzji o warunkach zabudowy (w tym jedna decyzja 
odmowna30), które również nie ograniczały możliwości przyszłej eksploatacji złóż.  

                                                      
28 Łazy, Włodowice, Poręba, Ogrodzieniec, Myszków. 
29 Celami publicznymi w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami są m.in. poszukiwanie, rozpoznawanie, 

wydobywanie i składowanie kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa oraz węgla brunatnego wydobywanego metodą 
odkrywkową. 

30 Decyzja odmowna dotyczyła wniosku o zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku gospodarczo–
magazynowego na lokal usługowy o charakterze gastronomicznym. 

Ocena cząstkowa 
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Z uwagi na brak terenów górniczych na obszarze nieobjętym 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. 655-738] 

Urząd podejmował z własnej inicjatywy dialog społeczny w zakresie sposobu 
zagospodarowania obszarów występowania złóż rud cynku i ołowiu na terenie 
Gminy. Powyższe działania realizowane były za pośrednictwem Rady 
Gospodarczej, powołanej przez Prezydenta Miasta w dniu 22 czerwca  
2015 r., w celu realizacji spraw związanych z rozwojem gospodarczym miasta. 
W protokołach ze spotkań z przedstawicielami społeczności lokalnej wskazywano 
na niezasadność budowy kopalni na terenie Gminy, wskazując na aspekty 
środowiskowe, w szczególności na zagrożenie zaniku wód podziemnych, z których 
zaopatrywana jest Gmina w wodę. W imieniu mieszkańców, Rada Miejska 
w Zawierciu podjęła trzy uchwały31 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zamiaru 
budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie Gminy. 

[Dowód: akta kontroli str. 12-16, 22, 613, 873] 

2.2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu do zakresu działania 
Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej należało w szczególności 
m.in. wydawanie opinii w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie lub 
rozpoznanie złoża kopaliny oraz przyjmowanie decyzji o udzieleniu koncesji.  
W Urzędzie nie zostały sformalizowane procedury opiniowania i uzgadniania 
wniosków o koncesje. 

[Dowód: akta kontroli str. 5] 
W 2010 r. Gmina była stroną w postępowaniu prowadzonym przez Ministra 
Środowiska w sprawie udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku 
i ołowiu na obszarze obejmującym części złóż „Zawiercie I” i „Marciszów”. W toku 
ww. postępowania Prezydent, zgodnie z obowiązującym w tym czasie art. 16 ust. 4 
ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze32, postanowieniem  
z dnia 30 kwietnia 2010 r. zajął stanowisko, wyrażając negatywną opinię w sprawie 
udzielenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynkowo-ołowiowych33. 
W uzasadnieniu ww. postanowienia wskazano, że Rada Miejska w Zawierciu w dniu 
28 kwietnia 2010 r. podjęła uchwałę nr LI/647/10 w sprawie poszukiwania, 
rozpoznawania i eksploatacji rud cynku i ołowiu na obszarze Gminy Zawiercie, 
w której wyraziła stanowczy sprzeciw w sprawie jakichkolwiek działań, których 
efektem byłaby w przyszłości eksploatacja ww. rud. Wskazano również, 
że w projekcie prac geologicznych nie odniesiono się do ewentualnych zagrożeń 
związanych z prowadzeniem odwiertów w górotworze, a w szczególności 
w zbiornikach wód podziemnych stanowiących podstawowe źródło zaopatrzenia 
Gminy w wodę. 

[Dowód: akta kontroli str. 808-811] 
Dnia 7 lipca 2010 r. do Urzędu wypłynęła kopia koncesji Nr 34/2010/p z dnia 2 lipca 
2010 r. wydana przez Ministra Środowiska na rzecz Rathdowney Polska Sp. z o.o.                       
z  siedzibą  w  Krakowie  na  poszukiwanie   i   rozpoznawanie  rud  cynku  i  ołowiu 
 
 

                                                      
31 Uchwała nr XXII/255/08 z dnia 19 marca 2008 r.; uchwała nr LI/647/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r.; uchwała nr XV/127/15  

z dnia 28 października 2015 r.  
32 Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm., wg stanu prawnego obowiązującego na 2010 rok. 
33 znak: Gm.7522/1/2010. 
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na obszarze obejmującym części złóż rud cynku i ołowiu „Zawiercie I” i „Marciszów”, 
położonym w granicach gmin: Zawiercie, Poręba, Łazy i Ogrodzieniec, pow. 
zawierciański, w woj. śląskim.  

[Dowód: akta kontroli str. 799-807] 
Ww. koncesja została zmieniona decyzjami z dnia: 29 października 2010 r.34, 
7 listopada 2011 r.35, 24 października 2013 r.36 oraz 21 listopada 2014 r.37 Decyzje 
związane były m.in. ze zmianą granic obszarów prowadzenia prac geologicznych, 
a w przypadku decyzji z dnia 21 listopada 2014 r. dotyczyła ona m.in. zmiany 
terminu ważności koncesji ( wydłużono jej ważność do 2020 r.). 
 

[Dowód: akta kontroli str. 812-869] 
 
W toku kontroli uzyskano od spółki Rathdowney Polska Sp. z o.o. stanowisko 

w odniesieniu do kwestii barier w realizacji planowanej inwestycji związanej 
z eksploatacją ww. złóż, z którego wynika m.in., że cyt.: „(…) 

1. Brak faktycznej, skutecznej, prawnej ochrony udokumentowanych, ale 
niezagospodarowanych złóż mineralnych w dokumentach planowania 
przestrzennego. Mimo istniejących przepisów zapewniających ochronę 
udokumentowanych złóż (art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze) można stwierdzić, że w aktach planistycznych gmin nie 
uwzględniono i nie zabezpieczono warunków dla racjonalnej eksploatacji  
złóż cynku i ołowiu na tym obszarze. Świadczy o tym między innymi: 
− brak wprowadzenia do "Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia" udokumentowanego 
złoża Zawiercie 3, pomimo takiego obowiązku prawnego,  

− podjęcie przez Radę Miasta Zawiercia uchwały o wyrażeniu sprzeciwu 
wobec zamiaru budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie gminy 
Zawiercie (uchwała nr XV/127/15 z dnia 28 października 2015 r.), pomimo, 
że uchwała ta nie ma znaczenia prawnego, ale jednocześnie w sposób 
nieuzasadniony i bezkrytyczny wpływa na opinię społeczną w zakresie 
realizacji przedsięwzięcia, 

− wprowadzenie w dokumentach planistycznych gmin na obszarze nad 
udokumentowanym złożem (przy jednoczesnym nieuwzględnieniu zasad 
racjonalnego wykorzystania surowców mineralnych), zakazów lokowania 
przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko, co można odbierać jako 
uniemożliwianie podjęcia działalności gospodarczej i to nie tylko dla 
przedsięwzięcia Spółki, ale i dla rozwoju regionu w ogólności, 

− wprowadzenie w dokumentach planistycznych, w obrębie występujących 
złóż cynku i ołowiu, obszarów o przeznaczeniu wykluczającym, lub 
utrudniającym racjonalną eksploatację złóż, np. obszarów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej, terenów wielofunkcyjnych 
centrów handlowych, terenów usług, które także wykluczają lokalizację 
przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko. 

2. Przeszkody na poziomie procesu uzyskiwania koncesji: 
− Nierealistycznie długi czas uzyskania wszystkich zezwoleń niezbędnych  

do ubiegania się o koncesję na wydobycie. Zgodnie z ustawą Prawo 
geologiczne i górnicze ten, kto rozpoznał złoże kopaliny i je udokumentował 
oraz uzyskał decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża, 

                                                      
34 znak: DGiKGwk-4770-3/52104/10/MJ, 
35 znak: DGiKGwk-4770-4/49588/11/MKd, 
36 znak: DGKks-4770-23/42612/13/JM, 
37 znak: DGK-VI-4770-54/47254/14/AK, 
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może żądać ustanowienia na jego rzecz użytkowania górniczego 
z pierwszeństwem przed innymi, co jest niezwykle istotne dla firmy 
inwestującej istotne środki finansowe w badania geologiczne zmierzające 
do udokumentowania i zagospodarowania złóż. Jednak roszczenie to 
wygasa po upływie 3 lat od daty otrzymania decyzji zatwierdzającej 
dokumentację geologiczną (5 lat według poprzedniej ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze). Oznacza to, że wszystkie pozwolenia niezbędne  
do uzyskania koncesji na wydobycie muszą zostać uzyskane w ciągu  
3 lat, co jest niemal nierealne, biorąc pod uwagę czas niezbędny  
do przeprowadzenia procedury wprowadzania zmian w planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz procedury wydawania decyzji 
środowiskowych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku Gminy 
Zawiercie i braku aktywności normatywnej (braku wpisów w miejscowym 
planie), ale także kontekstu podejmowanych przez Gminę uchwał. 

− Brak możliwości prowadzenia równoległych procesów pozwoleniowych. 
Organy wydające decyzje środowiskowe dotyczące inwestycji, takich  
jak wydobycie kopalin, umożliwiają rozpoczęcie procesu wydawania  
takiej decyzji (wraz z procesem Oceny oddziaływania na środowisko)  
tylko w przypadku, gdy przedsięwzięcie nie narusza zapisów planów 
zagospodarowania przestrzennego. W praktyce oznacza to, że zanim 
rozpoczęta zostanie procedura oceny oddziaływania na środowisko oraz 
wydania decyzji środowiskowej, musi zostać zakończona procedura zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dopuszczająca 
przeznaczenie gruntu pod przedsięwzięcie na obszarze gminy. Oznacza to, 
że procedura ta nie może być przeprowadzona równolegle z procedurą 
oceny oddziaływania na środowisko. W rezultacie całkowity proces 
wydawania pozwoleń, które są konieczne do wnioskowania o koncesje na 
eksploatację może trwać dłużej niż jest to konieczne i uzasadnione. 
Sytuacja ta komplikuje również komunikację z lokalnymi społecznościami, 
ponieważ szczególnie trudno jest przedstawić realny i wykonalny 
harmonogram. 

3. Trudności w nabywaniu gruntów niezbędnych pod budowę kopalni. Warto 
wskazać na istotne trudności z uzyskaniem prawa do gruntu pod budowę 
kopalni. Odnosi się to zwłaszcza do gruntów rolnych i leśnych. Obecne 
regulacje prawne w sprawie ochrony gruntów rolnych i leśnych sprawiają, 
że prawie niemożliwe jest nabywanie działek rolnych/leśnych do celów innych 
niż działalność rolnicza/leśna. Ponadto, w przypadku istnienia możliwości 
nabycia lub dzierżawy takiego gruntu, najpierw należy zmienić jego klasyfikację 
w dokumentach planistycznych gminy - z leśnej lub rolnej na przemysłową. 
Wymaga to od samorządu terytorialnego podjęcia inicjatywy w celu 
przeprowadzenia procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, co z punktu widzenia politycznego stanowi wyzwanie. (…)” 

[Dowód: akta kontroli str. 1082-1088] 

 

1. W postępowaniach związanych z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego nr 2/2015 z dnia 22 maja 2015 r. i nr 2/2016 z dnia 
21 marca 2016 r., wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 53 ust. 4 pkt 5 upzp, 
nie dokonano uzgodnień z właściwym organem administracji geologicznej, 
tj. z Ministrem Środowiska. 

[Dowód: akta kontroli str. 660-672] 

2. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu warunków 
zabudowy nr 3/2016 z dnia 27 września 2016 r., wbrew obowiązkowi 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wynikającemu z art. 64 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 5 upzp, nie 
dokonano uzgodnień z właściwym organem administracji geologicznej, 
tj. z Ministrem Środowiska. 

[Dowód: akta kontroli str. 730-738] 

Prezydent Miasta ustosunkowując się do ww. nieprawidłowości wyjaśnił, że zmiana 
ustawy upzp wprowadzona ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, polegająca m.in. na zmianie 
art. 53 ust. 4 pkt 5 upzp poprzez dodanie pkt. 5a, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2015 r., uszła uwadze pracownikom Urzędu.38 Jednocześnie Prezydent 
wskazał, że od dnia 11 października 2016 r. Urząd prowadząc postępowania 
w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy na terenach występowania złóż rud 
cynku i ołowiu, dokonuje uzgodnień m.in. z Ministrem Środowiska.  

[Dowód: akta kontroli str. 652-654] 

Gospodarczym wykorzystaniem złoża „Zawiercie 3”, jak wskazano powyżej, 
zainteresowana była spółka Rathdowney Polska Sp. z o.o., w której ocenie, podjęcie 
przez Radę Miasta Zawiercia uchwały o wyrażeniu sprzeciwu wobec zamiaru 
budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie gminy Zawiercie (uchwała  
nr XV/127/15 z dnia 28 października 2015 r.), pomimo, że uchwała ta nie ma 
znaczenia prawnego, ale jednocześnie w sposób nieuzasadniony i bezkrytyczny 
wpływa na opinię społeczną w zakresie realizacji przedsięwzięcia. 

NIK zwraca uwagę, że uchwała Rady Gminy nr LI/647/10 z 28 kwietnia 2010 r., 
w której Rada wyraziła stanowczy sprzeciw w sprawie jakichkolwiek działań, których 
efektem byłaby w przyszłości eksploatacja rud cynku i ołowiu na terenie Gminy  
nie stanowi aktu prawa miejscowego, tym samym nie może być argumentem 
przesądzającym o wyrażeniu negatywnej opinii w sprawie udzielenia koncesji  
na poszukiwanie i rozpoznanie rud cynku i ołowiu. 
Podobnie uchwała Rady Miejskiej nr XV/127/15 z dnia 28 października 2015 r. 
w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec budowy kopalni rud cynku i ołowiu na terenie 
Gminy Zawierciem, podjęta na wniosek trzech radnych, nie jest aktem prawa 
miejscowego i dodatkowo jest sprzeczna z postanowieniami Studium uchwalonego 
przez RM w dniu 7 sierpnia 2013 r., w którym dopuszczono możliwość wyznaczania 
nowych terenów górniczych, a tym samym prowadzenia eksploatacji m.in. rud cynku 
i ołowiu. 

 [Dowód: akta kontroli str. 613, 810] 
 
Aktualny sposób zagospodarowania obszarów występowania złóż rud cynku 
i ołowiu na terenie Gminy umożliwiał ich poszukiwanie i rozpoznawanie, 
a w przyszłości ich eksploatację.  
Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niedokonaniu w trzech przypadkach 
uzgodnień z Ministrem Środowiska, w ramach prowadzonych postępowań 
związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz decyzji o ustalenie warunków zabudowy, w odniesieniu do udokumentowanych 
złóż kopalin, co było wymagane postanowieniami art. 53 ust. 4 pkt 5 i art. 64 ust. 1 
upzp. 

                                                      
38  Zgodnie z ww. nowelizacją (Dz.U. 2014 r. poz. 1133 w art. 5 pkt 2)  organ administracji geologicznej jest odpowiedzialny  
za współdziałanie w procesie sporządzania miejscowego planu i decyzji zastępujących plan w zakresie obszarów 
występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz wód podziemnych, natomiast  uzgodnienie miejscowego planu i decyzji 
zastępujących plan w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych należy do starosty, jednakże nie 
jako właściwego organ administracji geologicznej, lecz jako organu ochrony środowiska wyposażonego w kompetencje  
w zakresie osuwisk na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519  
ze zm.).  
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IV. Uwagi  

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 Kontroli39 zwraca uwagę na konieczność bieżącej weryfikacji 
rozstrzygnięć pod względem aktualnego stanu prawnego w ramach prowadzonych 
w Urzędzie postępowań administracyjnych w sprawach wydawania decyzji  
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy. 

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 uwagi oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych 
działań. 

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 
 

Aleksander Górniak 
Gł. specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

 
  
  

 

                                                      
39 Dz. U. z 2017 r., poz.524., zwana dalej ustawą o NIK 
 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag  


