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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 
 

Okres objęty 
kontrolą 

P/17/015 – Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych 

Lata 2015 – 2017 (I półrocze) 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler  Roman Pajer, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/123/2017 z dnia 7 sierpnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Cyców, ul. Chełmska 42, 21-070 Cyców (dalej „Urząd”) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Wiesław Stanisław Pikuła, Wójt Gminy Cyców od 17 listopada 2014 r. 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie gospodarki złożami strategicznych 
surowców kopalnych. 

Gmina Cyców (dalej „Gmina”) posiadała informacje o występujących na jej terenie 
surowcach kopalnych, do których należały głównie złoża węgla kamiennego. 
Większość z nich została uwzględniona w dokumentach planistycznych Gminy. 
Dokumenty te nie wykluczały eksploatacji złóż, a także nie naruszały zapisów planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. 

Zagospodarowanie obszarów występowania złóż kopalin odpowiadało zapisom 
dokumentów planistycznych Gminy i nie wykluczało możliwości eksploatacji kopalin  
w przyszłości. Wójt wywiązał się z obowiązku przeprowadzenia analizy zmian  
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy w celu oceny aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (dalej: Studium)  
i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy (dalej: mpzp). Jej 
wyniki przekazano Radzie Gminy. Prawidłowo realizowano zadanie w zakresie 
opiniowania wniosków przedsiębiorców o wydanie koncesji. 

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła nieuwzględnienia w Studium złóż kopalin 
„Lublin” i „Orzechów”, co było niezgodne odpowiednio z: art. 95 ust. 2 oraz art. 208 
ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze2. 

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

negatywna.  
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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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. Gmina zlokalizowana jest w powiecie łęczyńskim i obejmuje obszar 14,8 tys. ha, 
z tego 83% jej powierzchni stanowią użytki rolne, a 11% użytki leśne. Gmina Cyców 
jest gminą wiejską o charakterze rolniczym z dodatkową funkcją przemysłową, 
związaną z wydobyciem węgla kamiennego. Zachodnią część Gminy obejmuje 
Obszar Górniczy „Puchaczów”.  

Zgodnie z danymi systemu „MIDAS” na terenie Gminy znajdowało się ogółem 16 
złóż, z tego 10 złóż węgla kamiennego (Sawin, Orzechów, LZW obszar K-6-7, LZW 
obszar K-3, Lublin K-9, Lublin K-8, Lublin K-4-5, Lublin K-2, Lublin, Bogdanka), pięć 
złóż kruszyw naturalnych (Stręczyn Stary, Podgłębokie, Ostrówek I, Malinówka II, 
Malinówka), jedno złoże torfu (Dodatki – Rzeka). Złoża węgla kamiennego 
występowały na całym obszarze gminy. 

Złoża węgla kamiennego obejmowały: 

- 4.176.370 tys. ton zasobów bilansowych, w tym w skali rozpoznania C1  

3.345.475 tys. ton i w skali rozpoznania C2 830.895 tys. ton,  

- 241.579 tys. ton zasobów przemysłowych, w tym skali rozpoznania C1  222.854 
tys. ton i w skali rozpoznania C2  18.725 tys. ton, 

- 1.553.550 tys. ton zasobów pozabilansowych, w tym skali rozpoznania 
C1 301.741 tys. ton i w skali rozpoznania C2 1.251.809 tys. ton. 

Złoża kruszywa naturalnego obejmowały 22.635,68 tys. ton zasobów bilansowych, 
w tym w skali rozpoznania C1 794,68 tys. ton, a w skali C2 21.841 tys. ton. Brak było 
zasobów przemysłowych. 

Złoża torfów obejmowały 260,5 tys. ton zasobów bilansowych w skali rozpoznania 
C1 i 384,8 tys. ton zasobów pozabilansowych w skali rozpoznania C1. 

(dowód: akta kontroli str. 31-89) 

Analiza danych dotyczących poszczególnych złóż występujących na terenie Gminy, 
zamieszczonych w systemie „MIDAS”, wykazała m.in., że w przypadku złoża: 

- węgla kamiennego „Sawin” typ 33, łączna wielkość zasobów bilansowych 
wynosiła 20.849 tys. t w skali rozpoznania C2, pozabilansowych 67.541 tys. t w skali 
rozpoznania C2, węgla kamiennego typ 34, łączna wielkość zasobów bilansowych 
wynosiła 17.662 tys. t w skali rozpoznania C2, pozabilansowych 19.708 tys. t w skali 
rozpoznania C2. Razem: zasoby bilansowe 1.083 tys. t w skali rozpoznania C2, 
zasoby pozabilansowe 1.159 tys. t w skali rozpoznania C2, brak zasobów 
przemysłowych; 

- węgla kamiennego „Orzechów” typ 31+32, zasoby bilansowe wynosiły 1.799 tys. 
t w skali rozpoznania C2, pozabilansowe 996.876 tys. t w skali rozpoznania C2. 
Zasoby bilansowe węgla kamiennego typ 33 wynosiły 12.956 tys. t w skali 
rozpoznania C2, pozabilansowe 10.035 tys. t w skali rozpoznania C2. Zasoby 
bilansowe typ 34 wynosiły 15.505 tys. t w skali rozpoznania C2, pozabilansowe 
6.829,00 tys. t w skali rozpoznania C2. Węgle kamienne razem: zasoby bilansowe 
1.827 tys. t w skali rozpoznania C2, pozabilansowe 1.013 tys. t w skali rozpoznania 
C2, brak zasobów przemysłowych; 
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- węgla kamiennego „LZW - obszar K-6 i K-7” typ 31+32, zasoby bilansowe 
wynosiły 325.113 tys. t w skali rozpoznania C1, 34.431 tys. t w skali rozpoznania C2.  
Zasoby bilansowe węgla kamiennego typ 33 wynosiły 166.836,00 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 2.122 tys. t w skali rozpoznania C2. Zasoby bilansowe węgla 
kamiennego typ 34 wynosiły 127.252 tys. t w skali rozpoznania C1, 253 tys. t w skali 
rozpoznania C2. Węgiel kamienny razem: zasoby bilansowe 619.201,00 tys. t  
w skali rozpoznania C1, 36.806 tys. t w skali rozpoznania C2, brak zasobów 
przemysłowych; 

- węgla kamiennego „LZW- obszar K-3” typ 31+32, zasoby bilansowe poza filarami 
wynosiły 1.299 tys. t w skali rozpoznania C1, 2.653 tys. t w skali rozpoznania C2, 

zasoby bilansowe w filarach ochronnych 7.764,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 
26.658 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe poza filarami 1.299 
tys. t w skali rozpoznania C1, 2.653,00 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby 
nieprzemysłowe w filarach ochronnych 7.764 tys. t w skali rozpoznania C1, 26.658 
tys. t w skali rozpoznania C2. Zasoby bilansowe węgla kamiennego typ 33 poza 
filarami 16.562 tys. t w skali rozpoznania C1, 5.710 tys. t w skali rozpoznania C2, 
zasoby bilansowe w filarach ochronnych 5 380 tys. t w skali rozpoznania C1, 12.201 
tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby (przemysłowe poza filarami 11.777 tys. t  
w skali rozpoznania C1, nieprzemysłowe poza filarami 4.785 tys. t w skali 
rozpoznania C1, zasoby przemysłowe poza filarami 1.026 tys. t w skali rozpoznania 
C2, nieprzemysłowe poza filarami 4 684,00 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby 
nieprzemysłowe w filarach ochronnych 5 380,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 
11 201,00 tys. t w skali rozpoznania C2, węgiel kamienny typ 34 zasoby bilansowe 
poza filarami 25 184,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 15 376,00 tys. t w skali 
rozpoznania C2, zasoby bilansowe w filarach ochronnych  6 152,00 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 5 011,00 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby przemysłowe poza 
filarami 6 028,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 2 556,00 tys. t w skali rozpoznania 
C2, zasoby nieprzemysłowe 19 156,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 12 820,00 tys. t 
w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe w filarach ochronnych 6 152,00 tys. 
t w skali rozpoznania C1, 5 011,00 tys. t w skali rozpoznania C2, węgle kamienne 
RAZEM zasoby bilansowe poza filarami 43 045,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 
23 739,00 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe w filarach ochronnych 
19 296,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 43 870,00 tys. t w skali rozpoznania C2, 
zasoby przemysłowe poza filarami 17 805,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 3 582,00 
tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe poza filarami 25 240,00 tys. t 
w skali rozpoznania C1, 20 157,00 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby 
nieprzemysłowe w filarach ochronnych 19 296,00 tys. t w skali rozpoznania C1, 
42 870,00 tys. t w skali rozpoznania C2;  

- Lublin K-9 - węgiel kamienny typ 31+32 zasoby bilansowe poza filarami 185.437 
tys. t w skali rozpoznania C1, 177.410 tys. t w skali rozpoznania C2, węgiel kamienny 
typ 33 zasoby bilansowe poza filarami 15.469 tys. t w skali rozpoznania C1, 6.262 
tys. t w skali rozpoznania C2, węgiel kamienny typ 34 zasoby bilansowe poza 
filarami 8.877 tys. t w skali rozpoznania C1, 6.568 tys. t w skali rozpoznania C2. 
Węgiel kamienny razem zasoby bilansowe poza filarami 209 783,00 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 190.240 tys. t w skali rozpoznania C2, brak zasobów 
przemysłowych; 

- Lublin - węgiel kamienny typ 31+32 zasoby bilansowe poza filarami 868.670 tys. 
t w skali rozpoznania C1, 84.592 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe  
w filarach ochronnych 99.506 tys. t w skali rozpoznawania C1, 169.363 tys. t w skali 
rozpoznawania C2, węgiel kamienny typ 33 zasoby bilansowe poza filarami 428.236 
tys. t w skali rozpoznania C1, 33.050 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe 
w filarach ochronnych 2.251 tys. t w skali rozpoznania C1, 14.591 tys. t w skali 



 

5 

rozpoznania C2, węgiel kamienny typ 34 zasoby bilansowe poza filarami 544.190 
tys. t w skali rozpoznania C1, 27.204 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe 
w filarach ochronnych 724 tys. t w skali rozpoznania C1, 5.545 tys. t w skali 
rozpoznania C2. Węgiel kamienny razem zasoby bilansowe poza filarami 1.841 tys. t 
w skali rozpoznania C1, 144.846 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe  
w filarach ochronnych 102.481 tys. t w skali rozpoznania C1, 189.427 tys. t w skali 
rozpoznania C2, brak zasobów przemysłowych; 

- Bogdanka - węgiel kamienny typ 31+32 zasoby bilansowe poza filarami 41 164 
tys. t w skali rozpoznawania A+B, 213.313 tys. t w skali rozpoznania C1, 26.152 tys. 
t w skali rozpoznania C2; zasoby pozabilansowe poza filarami 6.185 tys. t w skali 
rozpoznania A+B, 186.926 tys. t w skali rozpoznania C1, 110.228 tys. t w skali 
rozpoznania C2, zasoby bilansowe w filarach ochronnych 16.651 tys. t w skali 
rozpoznania A+B, 95.522 tys. t w skali rozpoznania C1, 70.304 tys. t w skali 
rozpoznania C2, zasoby przemysłowe poza filarami 20.978 tys. t w skali rozpoznania 
A+B, 50.153 tys. t  C1, 3.596 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe 
poza filarami 10.135 tys. t w skali rozpoznania A+B, 27.523 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 2.195 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe  
w filarach ochronnych 14.152 tys. t w skali rozpoznania A+B, 7.456 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 9.081 tys. t w skali rozpoznania C2, węgiel kamienny typ 33 – 
zasoby bilansowe poza filarami 17.415 tys. t w skali rozpoznania A+B, 82.984 tys. t 
w skali rozpoznania C1, 5.842 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby pozabilansowe 
poza filarami 4.428 tys. t w skali rozpoznania A+B, 51.353 tys. t w skali rozpoznania 
C1, 17.887 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe w filarach ochronnych 
3.707 tys. t w skali rozpoznania A+B, 7.112 tys. t w skali rozpoznania C1, 11.617 tys. 
t w skali rozpoznania C2, zasoby przemysłowe poza filarami  11.954 tys. t w skali 
rozpoznania A+B, 62.297 tys. t w skali rozpoznania C1, 2.130 tys. t w skali 
rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe poza filarami 4.347 tys. t A+B, 8.947 tys. t 
w skali rozpoznania C1, 1.480 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe 
w filarach ochronnych 3.136 tys. t w skali rozpoznania A+B, 1.863 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 5.286 tys. t w skali rozpoznania C2, węgiel kamienny typ 34 zasoby 
bilansowe poza filarami 32.261 tys. t w skali rozpoznania A+B, 108.119 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 10.239 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby pozabilansowe poza 
filarami 5.258 tys. t w skali rozpoznania A+B, 63.462 tys. t w skali rozpoznania C1, 
22.705 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby bilansowe w filarach ochronnych 7.068 
tys. t w skali rozpoznania A+B, 6.523 tys. t w skali rozpoznania C1, 7.997 tys. t  
w skali rozpoznania C2, zasoby przemysłowe poza filarami 25.620 tys. t w skali 
rozpoznania A+B, 92.599 tys. t w skali rozpoznania C1, 9.417 tys. t w skali 
rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe poza filarami 3.349 tys. t w skali 
rozpoznania A+B, 5.008 tys. t w skali rozpoznania C1, 35 tys. t w skali rozpoznania 
C2, zasoby nieprzemysłowe w filarach ochronnych 6.435 tys. t w skali rozpoznania 
A+B, 5.307 tys. t w skali rozpoznania C1, 7.496 tys. t w skali rozpoznania C2. Węgiel 
kamienny razem - zasoby bilansowe poza filarami 90.840 tys. t w skali rozpoznania 
A+B, 404.416 tys. t w skali rozpoznania C1, 42.233 tys. t w skali rozpoznania C2, 
zasoby pozabilansowe poza filarami 15.871 tys. t w skali rozpoznania A+B, 301.741 
tys. t w skali rozpoznania C1, 150.820 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby 
bilansowe w filarach ochronnych 27.426 tys. t w skali rozpoznania A+B, 109.157 tys. 
t w skali rozpoznania C1, 89.918 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby przemysłowe 
poza filarami 58.552 tys. t w skali rozpoznania A+B, 205.049 tys. t w skali 
rozpoznania C1, 15.143 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe poza 
filarami 17.831 tys. t w skali rozpoznania A+B, 41.478 tys. t w skali rozpoznania C1, 
3.710 tys. t w skali rozpoznania C2, zasoby nieprzemysłowe w filarach ochronnych 
23.723 tys. t w skali rozpoznania A+B, 14.626 tys. t w skali rozpoznania C1, 21.863 
tys. t w skali rozpoznania C2; 
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- Malinówka II - kruszywa naturalne - piasek zasoby bilansowe 197,25 tys. t  
w skali rozpoznania C1, kruszywa naturalne RAZEM  w zasobach bilansowych 
197,25 tys. t w skali rozpoznania C1, brak zasobów przemysłowych. Eksploatacja 
złoża została zaniechana. Od 2000 r. prowadzona jest rekultywacja; 

- Malinówka - kruszywa naturalne - piasek ze żwirem zasoby bilansowe 403,44 
tys. t w skali rozpoznania C1, kruszywa naturalne RAZEM w zasobach bilansowych 
403,44 tys. t w skali rozpoznania C1, brak zasobów przemysłowych; 

- Podgłębokie - kruszywa naturalne - piasek wielkość zasobów 160,7 tys. t w skali 
rozpoznania C1, łączna ilość zasobów bilansowych 160,7 tys. t w skali rozpoznania 
C1, brak zasobów przemysłowych. Eksploatacja złoża została zaniechana; 

- Stręczyn Stary - kruszywa naturalne, łączna wielkość zasobów bilansowych – 
21.841 tys. t w skali rozpoznania C2, brak zasobów przemysłowych; 

- Ostrówek I - kruszywa naturalne - piasek zasoby bilansowe 33,29 tys. t w skali 
rozpoznania C1, łączna wielkość zasobów 33,29 tys. t w skali rozpoznania C1, brak 
zasobów przemysłowych; 

- Dodatki-Rzeka – torfy, zasoby bilansowe 260,49 tys. t w skali rozpoznania C1, 
zasoby pozabilansowe 384,82 tys. t w skali rozpoznania C1.   

Złoża węgla kamiennego Lublin K-8, Lublin K-4 i K-5 oraz Lublin K-2 figurują  
w systemie MIDAS, jako „złoże skreślone z bilansu zasobów”. 

(dowód: akta kontroli str. 29-89, 368-369) 

W Studium zatwierdzonym uchwałą Nr XI/71/99 Rady Gminy Cyców z dnia 28 
października 1999 r., zmienionym ostatnio uchwałą Nr XXVI/218/13 Rady Gminy 
Cyców z dnia 29 listopada 2013 r. i w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy nie uwzględniono węglowodorów 
w formacjach łupkowych. Urząd nie dysponował informacjami o występowaniu złóż 
gazu łupkowego. Wójt Gminy wyjaśnił, iż Gmina nie dysponuje wynikami prac 
koncesjonariusza, który zakończył prace zgodnie z przyznaną koncesją. Dodał, iż 
brak było protestów i sprzeciwów wobec tej działalności ze strony mieszkańców  
i organów Gminy.  

 (dowód: akta kontroli str. 93, 333) 

1.2. Badanie dokumentów dotyczących pięciu nieeksploatowanych złóż węgla 
kamiennego3 (symbol stanu zagospodarowania: P lub R)4 wykazało, że określony 
dla nich możliwy kierunek zastosowania to energetyka. Wszystkie z tych złóż 
występują w formie pokładowej i przewidziane są do eksploatacji w sposób 
podziemny. Średnia głębokość spągu w przypadku tych złóż wynosiła 945 m,  
a średnia grubość nakładu 636,2 m. Powierzchnia tych złóż wynosiła 38,9 tys. ha.  

W odniesieniu do czterech z tych złóż Minister Środowiska wydał koncesje na 
rozpoznanie złóż węgla kamiennego. Koncesje tego rodzaju nie były wydawane  
w odniesieniu do złoża Lublin. 

Złoża węgla kamiennego występują na terenie całej Gminy, przy czym: 

- nad złożem Sawin występuje obszar gospodarki rolnej i obszar gospodarki 
komunalnej, 

- nad złożem Orzechów – lasy, grunty orne klasy V-VII i torfowo-murszowe klas  
I-IV, 

                                                      
3 Sawin, Orzechów, LZW – obszar K-6 i K-7, Lublin K-9, Lublin. 
4 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+ C, a w przypadku ropy i gazu – w kat. A + B). 
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- nad złożem LZW – obszar K-6 i K-7 – tereny rolnicze, tereny wód 
powierzchniowych, tereny zabudowy zagrodowej, tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, teren usług, tereny sportu i rekreacji, tereny 
lasów, tereny urządzeń gazownictwa, tereny urządzeń obsługi komunikacji, 
tereny urządzeń elektromagnetycznych (stacje transformatorowe), 

- nad złożem Lublin K-9 – uprawy rolne, łąki, pastwiska, nieużytki, gleby klas IV-VI, 
- nad złożem Lublin – grunty orne klas I-VI, obszar gospodarki komunalnej, 

gospodarki leśnej, gospodarki wodnej oraz rezerwat przyrody. 

 (dowód: akta kontroli, str. 12-19, 266-294, 367) 

1.3. Informacja o występowaniu złóż węgla kamiennego została zawarta w Studium, 
zaktualizowanym ostatnio w 2013 r. W dokumencie przyjętym uchwałą  
Nr XXVI/218/13 Rady Gminy Cyców z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany 
Studium uwzględniono m.in. charakterystykę środowiska przyrodniczego w zakresie 
surowców mineralnych. Stwierdzono, że na terenie Gminy występują bogate złoża 
węgla kamiennego należące do Lubelskiego Zagłębia Węglowego (LZW), którego 
zasoby stanowią ok. 15% zasobów krajowych. Siedem z nich występuje na terenie 
Gminy (trzy w całości, a cztery fragmentarycznie) i obejmują swym zasięgiem cały 
obszar Gminy, z tego pięć o zasobach rozpoznanych szczegółowo, jedno  
o zasobach perspektywicznych oraz jedno eksploatowane („Bogdanka”). Pod 
względem jakości są to węgle głównie typu 31-33. Średnia wartość opałowa wynosi 
26,4 tys. KJ/kg. W Studium wskazano również, iż jedyna kopalnia węgla w LZW 
(Bogdanka) zlokalizowana ok. 2,3 km od zachodnich granic Gminy, prowadzi od 
1982 r. eksploatację węgla (metodą z zawałem stropu) trzema wysoko wydajnymi 
ścianami o grubości 2,3-2,7 m na głębokości 910-920 m p.p.t. Obszar górniczy na 
terenie Gminy rozciąga się w zachodniej części gminy.  

W Studium zawarto informację o występujących na terenie Gminy złożach: 

- węgla kamiennego: Lublin K-3, Lublin K-4 i K-5, Lublin K-6 i K-7, Lublin K-8, 
Lublin K-9, Sawin, Bogdanka. Nie uwzględniono zaś złóż „Orzechów” i „Lublin”. 
W przypadku złoża „Orzechów”, dla którego zostały wydane dwie koncesje:  
Nr 29/2014/p na rozpoznanie złoża węgla kamiennego oraz koncesja NR 
67/2009/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, 
Gmina nie posiadała decyzji dotyczącej dokumentacji geologicznej5. 
Dokumentacja geologiczna złoża „Lublin” została zatwierdzona decyzją Ministra 
Środowiska z 2 kwietnia 2015 r. DGK-VIII-4741-8233/63/12750/15/EZD. Złoże to 
występuje aktualnie głównie na obszarze złóż „Lublin K-4 i K-5” oraz „Lublin K-8” 
ujętych w Studium i stosownie do danych systemu „MIDAS” skreślonych  
z bilansu zasobów; 

-  piasku: „Malinówka II”, „Stręczyn Stary”, „Świerszczów” oraz „Ostrówek I”. 
Stosownie do zapisów Studium złoża piasku „Malinówka” oraz „Podgłębokie” 
zostały zrekultywowane (odpadami górniczymi) zgodnie z obowiązującymi 
wymogami ochrony środowiska. 

W Studium nie zawarto informacji o złożu torfu „Dodatki-Rzeka”, które znajduje się  
w całości na terenie sąsiedniej gminy (Gmina Puchaczów). Wójt wyjaśnił, że 
dotychczas Gmina nie otrzymała żadnych decyzji dotyczących tego złoża. Dodał, iż 
Urząd podejmie działania w celu wyjaśnienia umieszczenia ww. złoża w bazie 
„MIDAS” i wskazania jego położenia w Gminie Cyców. 

W Studium stwierdzono, iż część złóż węgla kamiennego leży na terenach prawnie 
chronionych (Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu i Chełmski Obszar 

                                                      
5 Zgodnie z danymi zamieszczonymi w systemie MIDAS zasoby geologiczne złoża zostały zatwierdzone decyzją  

nr DG/kzk/ZW/7275/2000/01 według stanu na 31 grudnia 1999 r.  
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Chronionego Krajobrazu) określonych przez Wojewodę Lubelskiego6 na podstawie 
art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody7. Na terenie tych 
obszarów występują złoża: Sawin, LZW – obszar K-6 i K-7, Bogdanka i Lublin 
(częściowo), Orzechów, Lublin K-9 i Sawin (częściowo). Poleski i Chełmski Obszar 
Chronionego Krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się 
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną 
funkcją korytarzy ekologicznych. Wśród zakazów obowiązujących na terenie ww. 
obszarów znajdował się zakaz wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym 
torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także 
minerałów i bursztynu, z zastrzeżeniem, że zakaz ten nie dotyczy terenów, dla 
których udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia w sprawie utworzenia obszaru (19 kwietnia 2006 r.). 

Bogate złoża węgla kamiennego zaliczono w Studium do jednego z czynników 
środowiska kształtujących dalszy rozwój Gminy, zaznaczając, iż jednym z głównych 
kierunków rozwoju Gminy powinien być przemysł wydobywczy związany  
z eksploatacją węgla kamiennego. Udokumentowane złoża tego surowca znajdują 
się na obszarze całej Gminy. Zidentyfikowano jednocześnie problemy  
i uwarunkowania związane z eksploatacją węgla kamiennego, w tym m.in. główne 
skutki eksploatacji węgla technologią „na zawał” stropu (osiadanie terenu, zmiany 
stosunków wodnych, zmiany w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zmiany  
w biosferze). Wskazano na kwestię poszerzenia terenu górniczego oraz obszaru 
górniczego w określonych obrębach geodezyjnych obejmujących obszary zwartej 
zabudowy wiejskiej. W dwóch miejscowościach poszerzony teren górniczy pokrywa 
się częściowo z Chełmskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, na którym 
obowiązywał zakaz wydobywania kopalin do celów przemysłowych (stąd  
za zasadne uznano ustanowienie filara ochronnego w złożu kopaliny). Stwierdzono, 
iż możliwość prowadzenia wydobycia w tym obszarze dopuszcza się wyłącznie  
w przypadku, gdy w przyszłości zostanie zlikwidowany zakaz eksploatacji węgla  
w obszarze Chełmskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Podano, iż dla części 
obszarów zwartej zabudowy w dwóch miejscowościach wprowadzone zostały 
zmianami miejscowych planów ustalenia nakazujące zabezpieczenie budynków 
przed wpływami eksploatacji górniczej II kategorii. Wskazano, iż Studium 
dostosowuje rozwój osadnictwa do prognozowanych skutków szkód górniczych, 
które jest wykluczone na obszarach prognozowanych zalewisk i zabagnień terenu. 

           (dowód: akta kontroli str. 12-19, 93, 303-306, 370-374, 383-387) 

W Studium stwierdzono, że zagospodarowanie terenu w obszarach 
udokumentowanych złóż kopalin należy kształtować w taki sposób, aby możliwa 
była eksploatacja surowców. Ponadto, powierzchniowa eksploatacja surowców 
ilastych i piasku może się odbywać pod warunkiem, że wykorzystanie miejscowych 
zasobów surowców mineralnych nie spowoduje degradacji środowiska 
przyrodniczego, mimo zastosowania właściwej dla danego terenu rekultywacji.  
W Studium zaznaczono także, że tereny pozostające po eksploatacji kopalin należy 
zrekultywować. W nieckach osiadań powstających w wyniku eksploatacji złóż węgla, 
przyjąć wodny kierunek rekultywacji terenów, w przypadku wyrobisk po kruszywach 
naturalnych (piasku) preferowany jest leśny kierunek rekultywacji.  

(dowód: akta kontroli, str. 19, 334) 

                                                      
6 Rozporządzenie Nr 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie Chełmskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 69, poz. 1287) oraz rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 52 z dnia 28 luteo 2006 r. 
w sprawie Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 69, poz. 1290). 

7 Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm. 
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W Studium określono kierunki rozwiązań przestrzennych dla obszaru Gminy (na 
obszarze całej Gminy występują złoża węgla kamiennego). W ramach tych 
kierunków ustalono, iż ze względu na rolniczy charakter gminy większość jej terenu 
przeznaczona jest na cele produkcji rolnej (grunty orne i użytki zielone najwyższych 
klas oraz pochodzenia organicznego wyłączone będą z zainwestowania). Rolnicza 
przestrzeń produkcyjna obejmuje obszar całej gminy. W Studium wyodrębniono 
cztery obszary, w obrębie których wyznacza się strefy polityki przestrzennej: strefa 
rolnicza (zajmująca największą powierzchnię gminy), strefa ekologiczna, strefa 
osadnicza oraz strefa górnicza (obejmująca zachodnią część gminy w rejonie wsi 
Stefanów). Dla każdej z nich określono kierunki zagospodarowania. W przypadku 
strefy górniczej „G”, jako cel przyjęto stworzenie możliwości funkcjonowania 
istniejącego oraz lokalizacji nowego przemysłu i innej działalności gospodarczej 
oraz komunalnej. Jako kierunki zagospodarowania w tej strefie przewidziano m.in.: 
wykorzystanie na cele działalności gospodarczej oraz na cele komunalne, terenów 
przydatnych do tego typu zagospodarowania (głównie w rejonie zakładu górniczego 
w Stefanowie); rekultywację terenów zdewastowanych; zachowanie filarów 
ochronnych dla terenów zakładu górniczego w Stefanowie, wykluczenie osadnictwa 
na obszarach prognozowanych zalewisk; możliwość realizacji budynków na 
obszarach, gdzie prognozowane jest pogórnicze osiadanie ziemi pod warunkiem 
stosowania zabezpieczeń przed skutkami szkód górniczych. 

          (dowód: akta kontroli str. 12-19, 93, 333-334, 370-374, 424-431) 

Do uchwały Nr XI/105/16 Rady Gminy Cyców z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w studium zostało dołączone uzasadnienie,  
w którym wskazano na konieczność jego aktualizacji ze względu na zakres 
sygnalizowanych potrzeb przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, a także  
z uwagi na zmiany wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, aktualizację 
uwarunkowań dotyczących zasad kształtowania przyszłej polityki przestrzennej  
w Gminie, w tym uwzględnienie aktualnych trendów demograficznych, społecznych  
i gospodarczych przy planowaniu przyszłego rozwoju gminy oraz dość długi okres 
od sporządzenia poprzedniego studium. Wnioski o zmiany studium dotyczyły 
głównie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną oraz zagrodową, produkcyjną i usługową. Wpłynęły także wnioski 
dotyczące działań wydobycia węgla znajdującego się na terenie gminy. Dwa 
podmioty, które posiadają koncesje rozpoznawcze przygotowywały się do uzyskania 
koncesji wydobywczej (m.in. z terenu gminy Cyców). 

 (dowód: akta kontroli str. 3-4, 103-108) 

W uchwale Nr XV/124/16 Rady Gminy Cyców z dnia 24 listopada 2016 r. 
stwierdzono potrzebę aktualizacji Studium oraz MPZP obowiązujących na obszarze 
gminy, uwzględniających potrzeby i możliwości rozwoju Gminy Cyców. W „Ocenie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
oraz MPZP gminy Cyców” stwierdzono w szczególności, że na terenie gminy 
dominuje użytkowanie rolnicze (spośród poszczególnych rodzajów użytkowania: 
90% to użytki rolne, 6% użytki leśne, a tereny zurbanizowane stanowią ok. 4% 
powierzchni gminy). Przedmiotem analizy poprzedzającej przyjęcie ww. uchwały 
były wnioski właścicieli nieruchomości z terenu gminy Cyców dotyczące 
wyznaczenia nowych terenów pod zabudowę. Spośród tych wniosków 3% stanowiły 
wnioski odnośnie zmiany funkcji terenów pod usługi, działalność produkcyjną oraz 
tereny wydobycia surowców mineralnych.  

W dniu 19 stycznia 2017 r. Gmina zleciła, w oparciu o uchwałę Rady Gminy  
Nr XI/105/16 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany Studium, podmiotowi zewnętrznemu wykonanie prac projektowych 
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dotyczących zmian studium. Przedmiotem tych zmian były m.in. ustalenia dotyczące 
terenów wydobycia surowców mineralnych. Wykonane mają być również 
opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie wszelkich potrzebnych opinii  
i uzgodnień.  

(dowód: akta kontroli str. 3-11, 266-295) 

1.4. Dla obszaru Gminy przyjęto następujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (dalej „mpzp”): 

- mpzp Gminy Cyców przyjęty uchwałą nr XXVIII/173/01 z dnia 16 listopada  
2001 r., który w latach 2006-2016 zmieniano siedmiokrotnie, 

- mpzp terenu górniczego „Puchaczów IV” – KWK Bogdanka SA w zakresie 
dotyczącym obszaru Gminy Cyców, przyjęty uchwałą Nr XIII/83/99 Rady Gminy 
Cyców z 27 grudnia 1999 r.8 (zmieniany dwukrotnie). Jego celem było 
zapewnienie integracji wszelkich działań w granicach terenu górniczego dla 
umożliwienia wykonania uprawnień określonych w koncesji na wydobywanie 
węgla, zapewnienie bezpieczeństwa w terenie, ochrony środowiska w zasięgu 
spodziewanego oddziaływania eksploatacji górniczej, w tym ochrony obiektów 
budowlanych w obszarze szkód górniczych, 

- mpzp dla obszaru poszerzenia terenu górniczego „Puchaczów IV” KWK 
Bogdanka (Obszar Górniczy Puchaczów V) w części znajdującej się w granicach 
administracyjnych gminy Cyców, przyjęty uchwałą Nr IV/19/11 Rady Gminy 
Cyców z 30 marca 2011 r.9 (zmieniany dwukrotnie). Jego celem było m.in. 
ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz 
integracja działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu 
wykonywania uprawnień określonych w koncesji, zagadnień bezpieczeństwa 
publicznego oraz ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.  

Zgodnie z mpzp, dla nieeksploatowanych złóż węgla kamiennego: „Sawin”, „Lublin 
K-9” i „Lublin”  przewidziano tereny zabudowy zagrodowej, tereny upraw rolnych  
z rozproszonymi siedliskami, tereny leśne i tereny urządzeń komunikacyjnych. Na 
obszarze występowania złoża „Lublin K-6 i K-7” przewidziano dodatkowo teren 
usług publicznych i komercyjnych oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(głównie na terenie miejscowości Cyców). Złoże „Orzechów” występuje w niewielkim 
fragmencie na terenie Gminy Cyców i stanowi teren zabudowy rekreacyjnej. 

Ww. mpzp terenu górniczego „Puchaczów IV” oraz dla obszaru poszerzenia terenu 
górniczego „Puchaczów IV” (Obszar Górniczy „Puchaczów V”) określały kierunki 
działalności gospodarczej w obszarze górniczym, gdzie dominująca jest 
eksploatacja węgla kamiennego. Przedmiotowe mpzp obejmowały obszary 
występowania złóż: „Bogdanka” oraz częściowo „Lublin K-3”. Dla terenu górniczego 
„Puchaczów IV” w uchwale Nr XIII/83/99 Rady Gminy Cyców z 27 grudnia 1999 r. 
obowiązuje zachowanie filara ochronnego dla zakładu górniczego w Stefanowie.  

 (dowód: akta kontroli str. 90-100, 109-111, 296-297) 

Na etapie opracowywania MPZP dla obszaru poszerzenia terenu górniczego  
Puchaczów IV KWK Bogdanka (Obszar Górniczy Puchaczów V) Gmina dokonała 
uzgodnień z 34 właściwymi organami, m.in. administracji geologicznej, Zarządem 
Województwa Lubelskiego oraz Wojewodą Lubelskim. Opinie te zostały 
uwzględnione przez urbanistów sporządzających mpzp. Występowanie obszarów 
złóż kopalin nie powodowało konieczności zmiany przeznaczenia gruntów rolnych  

                                                      
8 Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 22.09.2000 r. nr 55 poz. 659. 
9 Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 14.06.2011 r. nr 90 poz. 1683. 
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i leśnych. Nie powodowało to konieczności uzyskania uzgodnień oraz opinii  
w zakresie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. 

(dowód: akta kontroli str. 101) 

W 2004 r. sporządzono opracowanie pn. „Ekofizjografia podstawowa gminy Cyców”, 
w którym zawarte zostały informacje o pokładach węgla kamiennego oraz zasobach 
naturalnych surowców pospolitych (piasek, glina i torf). Celem tego dokumentu była 
m.in. ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych, ocena 
zachowania walorów krajobrazowych, ocena zgodności dotychczasowego 
użytkowania z uwarunkowaniami, jak również określenie przyrodniczych 
predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej. Zapisy tego 
opracowania zostały uwzględnione w pracach nad dokumentami planistycznymi 
Gminy. 

 (dowód: akta kontroli str. 112-115)  

Uchwałą Nr XIX/160/17 Rady Gminy z dnia 30 maja 2017 r. przyjęto Strategię 
Rozwoju Gminy na lata 2017-2022, w której zostały przedstawione zasoby złóż 
węgla kamiennego obejmującego swym zasięgiem cały obszar Gminy.  Strategia nie 
zawierała informacji o ograniczeniach w eksploatacji złóż. Strategia uwzględniła 
występowanie części złóż węgla kamiennego na terenach prawnie chronionych. 
Zaznaczono, iż stwarza to konieczność wyboru takich rozwiązań technicznych, które 
będą zabezpieczały środowisko przed degradacją. Eksploatacja górnicza węgla 
sposobem podziemnym z „zawałem stropu” trwająca już kilkanaście lat na terenie 
Gminy wpływała w różnorodny sposób na środowisko. Omówiono w niej skutki 
eksploatacji złóż technologią „na zawał” stropu. Strategia Rozwoju Gminy nie 
uwzględniała inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym. Zawarte w niej są informacje  
o występowaniu złóż węgla kamiennego, jak również o prowadzonej eksploatacji  
w granicach Centralnego Rejonu Węglowego w północno-wschodniej części LZW 
przez kopalnię LW Bogdanka SA. W Strategii Rozwoju Gminy zawarte były 
informacje dotyczące Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-
2020 oraz informacje z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego 
do 2020 r., w których określono cele rozwoju regionu lubelskiego m.in. dla obszarów 
potencjalnych eksploatacji złóż i kopalin.  

(dowód: akta kontroli str. 262-265) 

W Studium  uwzględniono zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 
Województwa Lubelskiego10. W ww. planie znajdowały się informacje m.in.  
o złożach kopalin w granicach administracyjnych gminy Cyców. Uwzględniono  
w nim także informacje z zakresu kształtowania struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości walorów przyrodniczych 
poprzez zabezpieczenie cennych gospodarczo złóż kopalin, stworzenie warunków 
przestrzennych do produkcji energii z wykorzystaniem zasobów LZW.  

(dowód: akta kontroli str.  116-123, 264) 

W dniu 1 kwietnia 2011 r. Wójt, po uchwaleniu uchwały Nr IV/19/11 Rady Gminy  
z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie MPZP dla obszaru poszerzenia terenu 
górniczego Puchaczów IV KWK Bogdanka (O.G. Puchaczów V) w części 
znajdującej się w granicach administracyjnych Gminy, przedstawił Wojewodzie 
Lubelskiemu ww. uchwałę celem oceny jej zgodności z przepisami prawnymi. 
Potwierdzeniem prawidłowości treści tej uchwały było ogłoszenie jej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2011 r. Nr 90 poz. 1683. 
Natomiast studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
                                                      
10 Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XI/162/2015 z dnia 30 października 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. 

poz. 5441). 
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przyjęto uchwałą która weszła w życie z dniem jej podjęcia (tj. 29 listopada 2013 r.). 
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym11 
została ona w dniu 6 grudnia 2013 r. (pismo Nr. Rs.0008.8.33.2013) przekazana 
Wojewodzie Lubelskiemu, który nie wniósł uwag do jej treści.  

(dowód: akta kontroli str. 138-142)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na niewprowadzeniu do Studium złóż 
węgla kamiennego „Orzechów” i „Lublin”, których zasoby geologiczne zostały 
zatwierdzone odpowiednio decyzją: DG/kzk/ZW/7275/2001/01 (wg stanu na  
31 grudnia 1999 r.) i DGK-VII-4741-8233/63/12750/15/EZD z dnia 2 kwietnia 2015 r. 
(wg stanu na 31 grudnia 2013 r.). 

Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w terminie do 2 lat od 
dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji 
geologicznej obszar udokumentowanego złoża kopaliny oraz obszar 
udokumentowanego kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla 
obowiązkowo wprowadza się do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z art. 208 ust. 1 tej ustawy 
obszary złóż kopalin, dla których właściwy organ administracji geologicznej przyjął 
dokumentację geologiczną bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy i które nie zostały wprowadzone do studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, nie później niż w terminie 2 lat od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy wprowadza się do studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy12. 

Jak wyjaśnił Wójt, z uwagi na wysokie koszty, zmiany Studium wykonywane są, 
jeżeli wpłyną jakieś wnioski od podmiotów zainteresowanych. Prawo geologiczne  
i górnicze przewiduje obowiązek wprowadzenia do Studium udokumentowanych 
złóż, lecz nie gwarantuje źródeł finansowania tego rodzaju prac. Stwierdził też, iż  
w zasobach Urzędu Gminy nie ma decyzji o zatwierdzeniu dokumentacji 
geologicznej złoża węgla kamiennego „Orzechów”. Na złoże „Orzechów” jest 
obecnie wydana koncesja rozpoznawcza dla kopalni „Bogdanka”. 

(dowód: akta kontroli str. 309-312, 336) 

Wójt wyjaśnił również, że nieuwzględnione obszary występowania 
udokumentowanych złóż kopalin (tj. „Orzechów”, „Lublin”) będą wykazane podczas 
bieżących zmian. Gmina w 2014 r. poinformowała Wojewodę, iż na swoim terenie 
posiada jedynie złoża węgla kamiennego, które są wprowadzone w części w mpzp 
oraz w Studium.  

 (dowód: akta kontroli str. 307-308, 311-312) 

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

 

 

 

                                                      
11 Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. 
12 Ustawa Prawo geologiczne i górnicze weszła w życie 1 stycznia 2012 r. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Działania związane z zagospodarowaniem obszarów 
występowania zasobów złóż kopalin 

2.1. Nad nieeksploatowanymi złożami węgla kamiennego występowały  
w szczególności obszary gospodarki rolnej kl. I-VI, obszary gospodarki leśnej, 
komunalnej, rolniczo-leśnej i nieużytki. Sposób zagospodarowania tych terenów był 
zgodny z obowiązującym studium i mpzp. 

Z informacji uzyskanej w toku niniejszej kontroli od sąsiednich gmin (Wierzbica  
i Urszulin) oraz z wyjaśnienia Wójta wynika, że gminy nie współpracowały  
w zakresie określania wykorzystania złóż kopalin.  

Wójt Gminy Urszulin poinformował, iż obecnie faktyczne zagospodarowanie 
obszarów występowania złóż węgla kamiennego to tereny zabudowy 
jednorodzinnej, wielorodzinnej i zagrodowej oraz tereny upraw rolnych i tereny 
leśne. Dodał, iż Gmina Urszulin nie posiada mpzp, zaś w studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym w 1995 r., nie zostały 
uwzględnione złoża „Lublin K-9”, „Orzechów” i „Sawin”. Obecnie trwają prace nad 
aktualizacją studium. Poinformował także, iż w latach 2012-2016 pozytywnie 
opiniował wnioski przedsiębiorców o udzielenie lub zmianę koncesji na 
rozpoznawanie złóż węgla kamiennego „Lublin K-9”, „Orzechów”, „Sawin II”, „Sawin 
Zachód” i „Sawin III”. 

Wójt Gminy Wierzbica poinformował, że w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym w 2002 r., znajdują się zapisy  
o złożach węgla kamiennego „Lublin K-8” i „Sawin”. Gmina w 2016 r. przystąpiła do 
zmiany studium. Poinformował także o wydanych w latach 2012-2014 przez Ministra 
Środowiska koncesjach na rozpoznawanie złóż K-8, „Sawin Zachód”, „Sawin II” oraz 
o dotychczasowym braku koncesji na wydobycie i eksploatację węgla kamiennego. 

(dowód: akta kontroli str. 95, 367, 381-382, 432-434) 

2.2. W kontrolowanym okresie Wójt nie wydawał decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu dotyczących złóż nieeksploatowanych. 

(dowód: akta kontroli, str. 367) 

2.3. W latach 2015-2017 Gmina wydała osiem postanowień opiniujących wnioski  
o udzielenie, zmianę bądź przekształcenie koncesji. Opinię pozytywną wydano  
w pięciu przypadkach, natomiast negatywną w trzech. Negatywne postanowienia 
odnosiły się do zmian koncesji na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego. Według 
organu opiniującego złoże zostało wystarczająco rozpoznane i było gotowe do 
eksploatacji. Wszystkie opinie zostały wydane na podstawie przeprowadzonej 
analizy posiadanej dokumentacji geologicznej (dołączonej do wniosku 
koncesyjnego), jak również MPZP i Studium oraz były zgodne z tymi dokumentami.  
I tak: 

- w 2015 r.: postanowieniem znak Gk.6220.6.2015.KW z dnia 25 czerwca 2015 r. 
zaopiniowano pozytywnie wniosek PD Co. Sp. z o.o. o zmianę koncesji  
nr 21/2012/p z dnia 30 lipca 2012 na rozpoznanie złoża węgla kamiennego  
w obszarze „Syczyn” (złoże Lublin K-8) w Lubelskim Zagłębiu Węglowym; 
postanowieniem znak Gk.6220.7.2015 KW z dnia 25 czerwca 2015 r. 
zaopiniowano pozytywnie wniosek PD Co Sp. z o.o. o zmianę koncesji  
nr 31/2012/p z dnia 30 lipca 2012 na rozpoznanie złoża węgla kamiennego  
w obszarze „Kopina” (złoże K-9) w Lubelskim Zagłębiu Węglowym; 
postanowieniem znak Gk.6220.5.2015.KW z dnia 25 czerwca 2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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zaopiniowano pozytywnie wniosek PD Co Sp. z o.o. o zmianę koncesji  
nr 20/2012/p z dnia 30 lipca 2012 r. na rozpoznanie złoża węgla kamiennego  
w obszarze „Kulik” (złoże Lublin K-4-5) w Lubelskim Zagłębiu Węglowym; 
postanowieniem znak Gk. 6220.4.2015.KW z dnia 30 czerwca 2015 r. 
zaopiniowano negatywnie wniosek PD Co. Sp. z o.o. o zmianę koncesji  
nr 23/2012/p na rozpoznanie złoża węgla kamiennego w rejonie Cyców złoże 
Lublin K-6-7 położone na terenie gmin Cyców, Wierzbica (opinię wydano po 
spotkaniu z właściwą komisją Rady Gminy Cyców w dniach 22 czerwca 2015 r.  
i 23 czerwca 2015 r.); postanowieniem znak  Gk. 6220.4.2015.KW z dnia  
15 października 2015 r. zaopiniowano negatywnie wniosek PD Co. Sp. z o.o.  
o zmianę koncesji nr 23/2012/p na rozpoznanie złoża węgla kamiennego  
w rejonie Cyców złoże Lublin K-6-7 położone na terenie gmin Cyców, Wierzbica; 

- w 2016 r.: postanowieniem znak Gk.6540.1.2016 z dnia 4 maja 2016 r. 
zaopiniowano pozytywnie wniosek Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. o zmianę 
koncesji nr 29/2014/p z dnia 14 października 2014 r. na rozpoznawanie złoża 
węgla kamiennego w rejonie „Orzechów”; 

- w 2017 r. (do 1 września): postanowieniem znak Gk.6220.2.2017MG z dnia  
13 lutego 2017 r. zaopiniowano negatywnie wniosek PD Co Sp. z o.o. o zmianę 
koncesji nr 23/2012/p z dnia 31 lipca 2012 r. na rozpoznanie złoża węgla 
kamiennego w rejonie Cyców (złoże Lublin K-6-7). Temat opinii ww. koncesji 
został poruszony na sesji Rady Gminy Cyców w dniu 8 lutego 2017 r. 
Stanowisko Wójta Gminy zostało poddane głosowaniu na ww. sesji; 
postanowieniem znak Gk.6523.1.2017Mg z dnia 12 maja 2017 r. zaopiniowano 
pozytywnie projekt rozstrzygnięcia przekształcenia koncesji na poszukiwanie  
i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego nr 28/2007/p obszar 
Wierzbica w koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz 
wydobywanie oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż. 

 (dowód: akta kontroli str. 20-28, 248-259) 

W kontrolowanym okresie nie zostały określone procedury opiniowania  
i uzgadniania wniosków o koncesje. Jak wyjaśnił Wójt, wnioski o koncesje 
rozpoznawcze były opiniowane po przeanalizowaniu potrzeby przeprowadzenia 
takiego rozpoznania oraz zasięgnięciu opinii mieszkańców lub właściwej 
merytorycznie komisji rady gminy. Wójt stwierdził, iż na szerokie konsultacje 
społeczne samorząd nie ma czasu, z uwagi na krótki termin wydania postanowienia 
opiniującego koncesję (14 dni). W przypadku koncesji wydobywczych takie 
konsultacje się odbywają, ponieważ przed uzyskaniem koncesji zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i procedurami należy uchwalić studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu występowania złoża.  
Ww. dokumenty są opiniowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Gmina przy 
konsultacjach społecznych związanych z opiniowaniem koncesji stosuje procedury 
przewidziane przy uchwalaniu prawa miejscowego. 

(dowód: akta kontroli str. 260-261) 

2.4. Określenie sposobu zagospodarowania terenów w mpzp dla obszarów 
występowania złóż kopalin nie ograniczało możliwości jego eksploatacji. Aktualne 
sposoby zagospodarowania umożliwiały wykorzystywanie złoża kopalin zarówno  
teraz, jak też w przyszłości. Trwała zabudowa, obiekty budowlane istniejące  
i planowane w wyznaczonych terenach pod zabudowę nie wykluczają eksploatacji 
złoża pod tymi terenami. W studium gminy Cyców nie było zapisów wykluczających 
możliwość eksploatacji złóż węgla kamiennego.  

(dowód: akta kontroli str.  14-15, 124-125) 



 

15 

2.5. W sprawie podejmowania przez organy gminy dialogu społecznego 
dotyczącego sposobu zagospodarowania złóż węgla kamiennego, Wójt wyjaśnił, że 
jest on podejmowany przy zmianach planu zagospodarowania przestrzennego,  
w którym określa się tereny górnicze, na podstawie raportu oddziaływania na 
środowisko oraz planu zagospodarowania złoża. Wójt wyjaśnił również,  
iż dotychczas nie odnotowano protestów lokalnej społeczności, dotyczących 
działalności przedsiębiorców w zakresie eksploatacji złóż węgla kamiennego. 
Zdarzały się jednak spory indywidualne co do wysokości odszkodowań za powstałe 
szkody górnicze. Wójt dodał, iż Gmina stara się uczestniczyć w ich rozwiązywaniu, 
jak również oferuje pomoc prawną mieszkańcom. 

(dowód: akta kontroli, str. 334) 

2.6. Odnośnie zainteresowania przedsiębiorców gospodarczym wykorzystywaniem 
złóż węgla kamiennego występujących na terenie Gminy, Wójt wskazał na dwa 
podmioty. W kontrolowanym okresie dwa kolejne posiedzenia Komisji Budownictwa, 
Przemysłu, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Szkód Górniczych Rady 
Gminy Cyców odbyły się z udziałem przedstawicieli dwóch przedsiębiorców (22 i 23 
czerwca 2015 r). Spotkania te zostały zorganizowane z inicjatywy Wójta na etapie 
poprzedzającym wydanie opinii w sprawie wniosku jednego z nich o przedłużenie 
koncesji na rozpoznawanie złóż węgla kamiennego. 

(dowód: akta kontroli, str. 334) 

Spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka”, która na terenie Gminy prowadziła prace na 
podstawie koncesji na rozpoznanie i koncesji na wydobycie węgla kamiennego, 
poinformowała NIK, że współpraca z Gminą, jako uczestnikiem procesu 
pozyskiwania koncesji, przebiegała w sposób standardowy z zachowaniem 
przepisów obowiązującego prawa. Nie wystąpiły jakiekolwiek bariery lub 
ograniczenia ze strony organu samorządowego, jak również ze strony społecznej.  
W przypadku jednej z koncesji zaznaczył, iż obejmuje ona tylko niewielki fragment 
Gminy Cyców (2,36 km2). Projektowane roboty geologiczne nie będą wykonywane 
na jej obszarze. 

(dowód: akta kontroli, str. 363-366) 

Spółka z o.o. Global Mineral Prospects poinformowała NIK, iż prowadzi działalność 
polegającą na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złoża węgla kamiennego „Sawin”, przy 
czym powierzchnia obszaru koncesyjnego „Sawin II” obejmuje obszar sześciu gmin, 
z czego na obszar Gminy Cyców przypada jedynie 0,34 km2. Spółka nie prowadziła, 
nie prowadzi i nie planuje prowadzić robót geologicznych na podstawie koncesji 
Ministra Środowiska nr 34/2014/p.  

(dowód: akta kontroli, str. 375-380) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, wnosi o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie złóż węgla 
kamiennego „Orzechów” i „Lublin” do Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
Ocena cząstkowa 
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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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13 
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 Lublinie. 

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

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. 

Lublin, dnia 29 września 2017 r. 

 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
Roman Pajer 

specjalista kontroli państwowej 
 

 
 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

 

   

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 (dalej „ustawa o NIK”). 
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