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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/015 – Gospodarka złożami strategicznych surowców kopalnych1  

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy Wojciech Domagalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LPO/95/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r. 

Joanna Józwiak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/107/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Miejski w Krobi, Rynek 1, 63-840 Krobia (dalej: Urząd)  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sebastian Czwojda, Burmistrz Krobi (dalej: Burmistrz)2 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

Burmistrz, jako organ wykonawczy odpowiedzialny za prowadzenie procedury 
planistycznej, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 208 ustawy z 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze4, nie zapewnił uwzględnienia w Studium5 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krobia6 dwóch 
spośród czterech złóż kopalin występujących na terenie Gminy. Dotyczyło to m.in. 
udokumentowanego7 złoża węgla brunatnego „Oczkowice”, które zgodnie z art. 10 
Pgg, objęte jest własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa.  

Nieujęcie tych złóż w Studium nie sprzyjało prawidłowemu określeniu polityki 
przestrzennej Gminy w zakresie ich zagospodarowania i ochrony. Utrudniało również 
potencjalnym przedsiębiorcom, zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych 
złóż, uzyskanie pełnej wiedzy o przeznaczeniu ich obszarów oraz o możliwych 
ograniczeniach ich wykorzystania. 

 

                                                      
1 Od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. oraz działania wykraczające poza ten okres, mające wpływ na 
kontrolowany obszar, dalej także: kontrolowany okres. 
2 Od 4 grudnia 2006 r.; Protokół z posiedzenia Rady Miejskiej Krobi w dniu 4 grudnia 2006 r. opublikowany w BIP 
Gminy.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych 
nieprawidłowości, negatywna. W przypadku, gdy sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby 
nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej 
jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia się ocenę ogólną o dodatkowe 
objaśnienie.  
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, ze zm., dalej: Pgg.  
5 Przyjęte uchwałą nr XVI/99/99 Rady Miejskiej w Krobi z 10 listopada 1999 r., zmienione jej uchwałami: nr 
XXXIII/243/2005 z 22 lipca 2005 r., nr XXIII/163/2008 z 24 czerwca 2008 r., nr XLII/346/2009 z 29 października 
2009 r., nr V/23/2011 z 25 stycznia 2011 r. i nr XXVII/218/2012 z 26 października 2012 r., dalej: Studium. 
6 Dalej: Gmina. 
7 Zawiadomienia Ministra Środowiska z 21 lutego 2011 r. nr DGiKGkzk-4741-16/7954/7850/AW i z 17 grudnia 
2014 r. nr DGK-VIII-4741-8224/102/51211/14/MW. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Działania związane z uwzględnieniem w planowaniu 
przestrzennym występujących na terenie gminy złóż kopalin 
i racjonalnego gospodarowania nimi 

1.1 Według bazy danych MIDAS8 na obszarze Gminy występują następujące złoża 
kopalin9: 

− rozpoznane wstępnie złoże węgla brunatnego „Poniec – Krobia”, dla którego nie 
zostały podane dane o wielkości zasobów geologicznych w tym złożu;  

− rozpoznane szczegółowo złoże „Oczkowice” o łącznej wielkości zasobów 
1.026.128 tys. ton, w tym zasobów bilansowych – 996.298 tys. ton; stan 
rozpoznania zasobów10 kształtował się następująco: zasoby geologiczne 
bilansowe C1 – 531.274 tys. ton, C2 – 465.024 tys. ton i pozabilansowe C1 – 
21.583 tys. ton, C2 – 8.247 tys. ton;  

− surowców ilastych „Pudliszki”, z którego eksploatacja została zaniechana, 
o łącznej wielkości zasobów bilansowych C1 -115 tys. m3; 

− kruszywa naturalnego „Przyborowo I” eksploatowane, o łącznej wielkości 
zasobów bilansowych C1 - 21,68 tys. ton. 

ww. złoże nie posiadały zasobów przemysłowych. 
(akta kontroli, str. 4-45) 

Urząd był w posiadaniu zawiadomienia o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża 
Oczkowice” oraz decyzji zatwierdzającej dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej 
tego złoża11.   

(akta kontroli, str. 58-59, 361)  

W Studium zostały uwzględnione dwa z ww. złóż - złoże węgla brunatnego „Poniec-
Krobia” oraz złoże surowców ilastych „Pudliszki”. W dniu 17 sierpnia 2017 r. Rada 
Miejska podjęła uchwałę nr XXXV/299/2017 w sprawie zmian w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia”. Zmiana 
nie dotyczyła wprowadzenia do Studium udokumentowanego złoża „Oczkowice”.  

(akta kontroli, str. 191, 193, 340)  

Kwestia występujących na terenie Gminy złóż węgla brunatnego i iłów plioceńskich 
została uwzględniona w Studium w uwarunkowaniach zagospodarowania 
przestrzennego w pkt 2 „Środowisko przyrodnicze” w ppkt 2.1.2. „Surowce mineralne”, 
w następujących zapisach:  

                                                      
8 Serwis prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie: 
geoportal.pgi.gov.pl/midas-web; stan na 31 grudnia 2016 r. 
9 W systemie MIDAS ujętych zostało ponadto pięć złóż kruszywa naturalnego („Ziemlin”, „Ziemlin I”, „Ziemlin II”, 
„Ziemlin III”, „Przyborowo”), które zostały skreślone z bilansu zasobów i jedno złoże węgla brunatnego „Gostyń” 
rozpoznane wstępnie, które według ustaleń NIK, nie znajduje się na terenie Gminy.  
10 Według kategorii rozpoznania złoża kopaliny albo jego części, o których mowa w § 6 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża 
węglowodorów (Dz. U. poz. 987). Przed 25 lipca 2015 r. kwestię tę regulował ten sam paragraf rozporządzenia 
Ministra Środowiska z 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. Nr 291, poz. 
1712.) 
11 Zawiadomienie Ministra Środowiska nr DGiKGkzk-4741-16/7954/7850/10/AW z 21 lutego 2011 r. o przyjęciu 
dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Oczkowice”, wpłynęło do Urzędu 28 lutego 2011 r. i decyzja 
Ministra Środowiska nr DGK-VIII-4741-8224/102/51211/14/MW z 17 grudnia 2014 r., zatwierdzająca dodatek nr 1 
do dokumentacji geologicznej złoża „Oczkowice”, wpłynęła do Urzędu 23 grudnia 2014 r. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

− odnośnie do złóż węgla brunatnego - „Gmina Krobia zaliczana jest do obszarów 
perspektywicznych występowania pokładów węgli brunatnych. Ich zasoby zostały 
tu jednak udokumentowane jedynie szacunkowo (złoże „Poniec – Krobia”). 
Sumaryczna miąższość warstw węgla wynosi średnio 20,8 m, a pokładów 
bilansowych 14,7 m. Zalegają one na głębokości 100-200 m. Ich wydobycie nie 
jest prowadzone”; 

− odnośnie do złoża iłów plioceńskich - „w południowo-zachodniej części gminy 
udokumentowane zostało złoże iłów plioceńskich (złoże "Pudliszki"), nadających 
się dla celów ceramiki budowlanej. Średnia miąższość złoża wynosi 11,2 m, przy 
średniej miąższości nadkładu 2,8 m. Jakość iłów jest oceniana jako wysoka - 
nadają się do produkcji wyrobów grubo- i cienkościennych. Wśród iłów występują 
piaski, nadające się do schudzania surowca ceramicznego. W roku 1960 
udokumentowano zasoby bilansowe iłów na 398.000 m3, natomiast zasoby 
bilansowe piasków do ich schudzania - na 22.000 m3. W roku 1960 
udokumentowano zasoby bilansowe iłów na 398.000 m3, Po wstrzymaniu 
eksploatacji w 1991 roku (ze względu na brak zbytu), pozostało jeszcze około 
150.000 m3 zasobów. Przy wydobyciu rocznym 8.000 m3, starczyłyby na prawie 
20 lat. Jest to jedyne, szczegółowo udokumentowane złoże na terenie gminy. Na 
pozostałym obszarze gminy nie stwierdza się istotnych złóż surowców 
mineralnych. […]”.  

(akta kontroli, str. 128-129)  

W systemie MIDAS wskazano ponadto, że na terenie Gminy znajduje się złoże węgla 
brunatnego „Gostyń” – rozpoznane wstępnie. Według wyjaśnień12 Geologa Powiatu 
Gostyńskiego złoże to zlokalizowane jest poza terenem gminy Krobia, co potwierdza 
dokumentacja znajdujących się w zasobach Powiatowego Archiwum Geologicznego. 
Na mapie surowce mineralne województwa leszczyńskiego w aspekcie ochrony złóż 
i środowiska naturalnego gmina Krobia nie ma naniesionego złoża węgla brunatnego 
„Gostyń”. 

(akta kontroli, str. 17-18, 200-201)  

1.2  W latach 2012-2017 obowiązywały, wydane przez Ministra Środowiska, koncesje 
na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, dla których nie były dotychczas 
wydane decyzje dotyczące dokumentacji geologicznej13,:  

− koncesja nr 39/2009/p z 13 lipca 2009 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy 
naftowej i gazu ziemnego w obszarze Rawicz, która decyzją Ministra Środowiska 
z dnia 31 marca 2017 r. została przekształcona w koncesję nr 39/2009/Ł na 
poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze Rawicz; 

− koncesja nr 30/2008/p z 30 czerwca 2008 r. na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złóż gazu ziemnego w obszarze „Góra”, która została wygaszona decyzją 
Ministra Środowiska nr DGK- IV- 4770-335/6954/14/MK z 23 lutego 2015 r.; 

− koncesja nr 65/2008/p z 19 grudnia 2008 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
ropy naftowej i złóż gazu ziemnego w obszarze „Leszno”, która została 
wygaszona decyzją Ministerstwa Środowiska nr DGK-IV-4770.45.2015.BGŁ z 20 
października 2015 r.; 

− koncesja nr 28/2001 z 28 września 2001 r. na poszukiwanie i rozpoznanie złóż 
ropy naftowej i złóż gazu ziemnego w rejonie „Jaraczewo – Pogorzela”, która 

                                                      
12 Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 524), dalej: ustawa o NIK. 
13 Gmina z tytułu koncesji na poszukiwanie złóż w latach 2012-2017 uzyskała łączny dochód 11.565,44 zł. 
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została wygaszona decyzją Ministra Środowiska nr DGK-IV-4770.94.2015.BG 
z 9 czerwca 2015 r. 

Udzielenie koncesji przez Ministra Środowiska: na rozpoznanie złóż ropy naftowej 
i gazu ziemnego na obszarze „ Jaraczewo – Pogorzela” (wniosek z 20 sierpnia 
2007 r. nr WIGP.7514/3/07), na poszukiwanie i rozpoznanie gazu ziemnego na 
obszarze „Leszno” (wniosek z 24 listopada 2008 r., nr WIGP.7514-11/GN/08), na 
poszukiwanie i rozpoznanie gazu ziemnego na obszarze „Góra” (wniosek z 25 
kwietnia 2008 r., nr WIGP.7514-10/GN/08) i na poszukiwanie i rozpoznanie gazu 
ziemnego w rejonie ‘Rawicz”, Burmistrz zaopiniował pozytywnie.  

Negatywnie natomiast zaopiniowany został projekt decyzji Ministra Środowiska 
przekształcającej koncesję nr 39/2009/p z 13 lipca 2009 r. na poszukiwanie 
i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobycie ropy naftowej i gazu 
ziemnego ze złóż w obszarze Rawicz. Uzasadnieniem negatywnej opinii były protesty 
społeczeństwa Gminy, w szczególności rolników. 

Pismem z 1 lutego 2011 r. Minister Środowiska zwrócił się o opinie w sprawie 
udzielenia koncesji dla PAK Górnictwo sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (dalej: PAK) na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Poniec-Krobia” 
i „Oczkowice” położonym na terenie gmin Miejska Górka i Krobia. Burmistrz w piśmie 
z 17 lutego 2011 r. zaopiniował pozytywnie wydanie tej koncesji, z zastrzeżeniem, że 
proces wydobycia węgla brunatnego i jego przetwarzanie na terenie Gminy nie ma 
akceptacji społecznej. Ze względu na fakt prowadzenia prac rozpoznawczych na 
terenie dwóch gmin, przeprowadzono konsultację z Burmistrzem Miejskiej Górki, 
podjęto uzgodnienia i wypracowano wspólne stanowisko w tej sprawie. 

 (akta kontroli, str. 250-305, 342)  

1.3 Dla złoża węgla brunatnego „Oczkowice” - organem wydającym koncesję jest 
Minister Środowiska. Złoże to zajmuje powierzchnię 7.295,7 ha, z tego: obszar 
gospodarki rolnej klasa I – IV to 5.367,3 ha i klasa V,VI – 1.133,1 ha, obszar 
gospodarki leśnej – 374,9 ha, nieużytki – 125,8 ha, obszar gospodarki 
komunalnej – 143,7 ha i inne - 150,9 ha. Według danych ujawnionych w karcie 
złoża „Oczkowice”14 do możliwych zagrożeń środowiska przez wydobywanie 
i przeróbkę kopaliny z tego złoża zaliczone zostały deformacja powierzchni 
terenu, zaburzenie warunków wodnych w górotworze. Możliwymi zagrożeniami 
eksploatacji były osuwiska i tąpania. 

(akta kontroli, str. 22-26)  

Zawiadomieniem z 21 lutego 2011 r. Minister Środowiska przekazał do Urzędu 
(w dniu 28 lutego 2011 r.) informację o przyjęciu dokumentacji geologicznej, bez 
zastrzeżeń, złoża węgla brunatnego „Oczkowice” zlokalizowanego w gminach Krobia 
i Miejska Górka, którego wielkość zasobów geologicznych bilansowych według stanu 
na 31 grudnia 2009 r. wynosiła 143.047 tys. ton w kategorii C2. Decyzją z 17 grudnia 
2014 r. Ministra Środowiska został zatwierdzony dodatek nr 1 do dokumentacji 
geologicznej złoża „Oczkowice” (dalej: decyzja MŚ w sprawie dodatku nr 1). W decyzji 
tej stan zasobów na 31 grudnia 2013 r. wynosił: zasoby bilansowe – w kategorii C1 – 
531.274 tys. ton, w kategorii C2 – 465.024 tys. ton, zasoby pozabilansowe w kategorii 
C1 – 21.583 tys. ton i kategorii C2 – 8.247 tys. ton. Dodatek nr 1 został zatwierdzony 
na wniosek PAK.  

(akta kontroli, str. 58-59, 361)  

Burmistrz pismem z 5 stycznia 2015 r. złożył wniosek do Ministra Środowiska 
o ponowne rozpatrzenie sprawy, zaskarżając w całości decyzję MŚ w sprawie 

                                                      
14 Zamieszczonej w systemie danych MIDAS. 
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dodatku nr 1. Analogiczne wnioski złożyły: Gmina Miejska Górka, Powiat Rawicki 
i Gostyński.  

 (akta kontroli, str. 94-99, 191-198, 318-327, 328-339)  

Do 8 września 2017 r., Wojewoda Wielkopolski nie wydał zarządzenia zastępczego 
w sprawie wprowadzenia udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Oczkowice” 
do Studium (art. 208 ust. 2 ustawy Pgg). W przesłanej dla NIK informacji podał, że 
w chwili obecnej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie toczy 
się postępowanie w przedmiocie decyzji MŚ w sprawie dodatku nr 1 oraz, że po 
dokonaniu analizy stanu prawnego i otrzymaniu ostatecznych dokumentów 
geologicznych, podjęte zostaną działania zmierzające do wydania zarządzenia 
zastępczego w przedmiocie wprowadzenia tego złoża do studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

(akta kontroli, str. 311-312)  

Według oceny specjalistów (prof. Józefa Górskiego i prof. Jana Przybyłka) złoże 
węgla brunatnego „Oczkowice” na podstawie badań hydrogeologicznych nie nadaje 
się do eksploatacji, nie tylko z powodu intensywnej produkcji rolnej na tym terenie, ale 
ze względu na olbrzymie straty geologiczne, wprost katastrofę ekologiczną w całej 
południowo – zachodniej części Województwa Wielkopolskiego oraz Dolnośląskiego.  

(akta kontroli, str. 313-317)   

W dniu 16 sierpnia 2017 r. Przewodniczący Rady Miejskiej wyjaśnił, że Rada Miejska 
została poinformowana przez Burmistrza o obowiązku wprowadzenia do Studium 
złoża węgla brunatnego „Oczkowice” w terminie 2 lat od zatwierdzenia decyzji MŚ 
w sprawie dodatku nr 1. Informacja taka została przekazana radnym między innymi 
podczas wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w dniu 25 października 
2016 r. Mając jednak na względzie fakt, iż postępowanie administracyjne zakończone 
wydaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną złoża „Oczkowice” jest 
obecnie przedmiotem postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Warszawie, Radni Rady Miejskiej są zdania, żeby nie wpisywać na tym etapie złoża 
do Studium.” 

(akta kontroli, str. 251 A)                   

1.4 Na części obszaru złoża „Oczkowice” obowiązują następujące miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp):  

− cztery mpzp uchwalone przed przyjęciem dokumentacji geologicznej bez 
zastrzeżeń przez Ministra Środowiska (przed 12 lutego 2011 r.);   

− jeden mpzp dla linii elektroenergetycznej 110 kV przebiegającej przez obręby 
ewidencyjne: Kuczyna, Grabianowo, Chwałkowo i Potarzyca (uchwalony 9 maja 
2017 r.). 

(akta kontroli, str. 246-248)  

Projekt mpzp dla linii elektroenergetycznej 110 kV, stosownie do przepisów art. 17 pkt 
6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym15: 

a) został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe organy administracji 
geologicznej,  

b) został bez zastrzeżeń uzgodniony z wojewodą, zarządem województwa 
i zarządem powiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych 
i samorządowych. 

(akta kontroli, str. 354-358) 

1.5 W kontrolowanym okresie nie została uchwalona żadna zmiana Studium (ostatnią 
zmianę przyjęto uchwałą Rady Miejskiej z 26 października 2012 r.). 

                                                      
15 Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, dalej: upzp. 
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(akta kontroli, str. 140) 

1.6. Burmistrz dokonał analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy, 
ocenił postępy w opracowywaniu planów miejscowych i sporządził harmonogram 
dalszych prac planistycznych (art. 32 ust. 1 upzp). Rada Miejska uchwałą 
z 5 listopada 2014 r. w sprawie aktualności studium i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Krobia oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego16 przyjęła tą analizę.  

(akta kontroli, str. 135-190)  

W przeprowadzonej przez Burmistrza analizie zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym gminy Krobia podano, że w Studium jest zapisane złoże „Poniec – 
Krobia” (obejmujące złoże „Oczkowice”). W sprawie tego zapisu Burmistrz podał, że 
w Studium udokumentowane jest złoże „Poniec-Krobia”, obejmujące złoże 
„Oczkowice”. Decyzją MŚ w sprawie dodatku nr 1, jak wyjaśnił Burmistrz, dokonano 
znacznego rozszerzenia granic złoża „Oczkowice”, które w 2011 r. miało obszar 1.300 
ha (z czego na terenie gminy Krobia znajdowało się 17 ha).  

(akta kontroli, str.142, 309)  

1.7. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 
z 2010 r.17 teren Gminy został określony jako obszar intensywnej produkcji 
rolniczej, na którym nie przewiduje się eksploatacji złóż. W związku 
z nieopracowaniem audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego nie 
wskazano wniosków i rekomendacji zawartych w tym audycie. W Strategii 
Rozwoju Gminy18 nie uwzględniono potrzeb i możliwości Gminy związanych 
z występującymi na jej terenie złożami węgla brunatnego.  

(akta kontroli, str. 131-180, 307-308)  

W przedstawionej wyżej działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następującą 
nieprawidłowość: 

Zgodnie z art. 208 ust. 1 Pgg wprowadza się do studium obszary złóż kopalin, dla 
których właściwy organ administracji geologicznej przyjął dokumentację geologiczną 
bez zastrzeżeń przed dniem wejścia w życie tej ustawy (1 stycznia 2012 r.), nie 
później niż do 1 stycznia 2014 r. Wbrew temu obowiązkowi, do Studium nie 
wprowadzono obszarów złóż węgla brunatnego „Oczkowice” oraz kruszywa 
naturalnego „Przyborowo I”, dla których dokumentacja geologiczna została przyjęta 
bez zastrzeżeń przed 1 stycznia 2012 r. 

 (akta kontroli, str. 31-32, 128-134, 191, 193) 

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że Minister Środowiska zawiadomił Urząd o przyjęciu 
dokumentacji geologicznej złoża „Oczkowice”, natomiast nie dostarczył jakiejkolwiek 
dokumentacji geologicznej. Wcześniej tutejszy Urząd nie miał również żadnych 
informacji o poszukiwaniu i rozpoznaniu złoża „Oczkowice”, a także nie opiniował 
projektu koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złoża „Oczkowice, o czym stanowił 
art. 16 ust. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze19 . Wobec 
powyższego zawiadomienie nie było traktowane jako udokumentowanie złoża 
„Oczkowice”. W sprawie złoża „Przyborowo I” Burmistrz podał, że z informacji 
uzyskanych od Geologa Powiatowego w Gostyniu wynika, iż w złożu tym kończą się 
zasoby kruszywa. 

(akta kontroli, str. 191, 383-384) 

                                                      
16 Uchwała nr LI/412/2014. 
17 Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 
155 poz. 2953). 
18 Uchwała Rady Miejskiej nr LI/419/2014 z 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy 
Krobia na lata 2014- 2020, zamieszczona na stronie BIP- http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/krobia/4568.pdf. 
19 Dz.U. z 2005 r. Nr 228 , poz.1947, ze zm., dalej: Pgg z 1994 r. 
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NIK wskazuje, że w świetle treści art. 208 ust. 1 Pgg, jedyną przesłanką dla 
zaistnienia obowiązku wprowadzenia obszaru złoża do studium jest fakt przyjęcia 
dokumentacji geologicznej bez zastrzeżeń, o czym Gmina została zawiadomiona 
przez właściwe organy administracji geologicznej. Niezależnie od tego, Gmina, 
zgodnie z art. 47 ust. 7 i 10 Pgg z 1994 r. oraz art. 98 ust. 4 Pgg, miała prawo żądać 
od tych organów nieodpłatnego udostępnienia przedmiotowej informacji geologicznej. 
Ponadto, fakt iż zasoby danej kopaliny wyczerpują się, nie stanowi uzasadnienia dla 
uprzedniego nieuwzględniania tego złoża w Studium. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 
pkt 11 upzp i art. 95 ust. 1 Pgg w studium uwzględnia się uwarunkowania 
udokumentowanych złóż kopalin, w celu ich ochrony. 

NIK zwraca uwagę, że w przypadku zdiagnozowania zmian w środowisku, 
wynikających m.in. z udokumentowania nowych złóż kopalin, konieczne staje się 
zaktualizowanie opracowań ekofizjograficznych20, o których mowa w przepisach art. 
72 ust. 4 i 5 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska21 oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 
ekofizjograficznych 22.  

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia niewprowadzenie do Studium dwóch, 
spośród czterech złóż kopalin występujących na terenie Gminy. Jednym z tych złóż 
było złoże węgla brunatnego „Oczkowice” rozpoznane szczegółowo, objęte 
własnością górniczą przysługującą Skarbowi Państwa. Nieujawnienie tych złóż 
utrudniało potencjalnym przedsiębiorcom, zainteresowanym gospodarczym ich 
wykorzystaniem, uzyskanie pełnej wiedzy o przeznaczeniu ich obszarów oraz 
o możliwych ograniczeniach ich wykorzystania. 

Działania związane z zagospodarowaniem obszarów 
występowania zasobów złóż kopalin  

2.1. Złoże węgla brunatnego „Oczkowice” zalega na terenie dwóch gmin: Krobia 
i Miejska Górka23.  

W Studium obszar złoża „Oczkowice” oznaczony został przede wszystkim jako teren 
gospodarki rolnej oraz m.in.: mieszkaniowo – gospodarczy i usługowy, zabudowy 
letniskowej, lasów i planowanych zalesień, infrastruktury technicznej, w tym farm 
wiatrowych.  

(akta kontroli, str. 15-16, 136-190)  

2.2. W okresie objętym kontrolą dla terenu obszaru złoża węgla brunatnego 
„Oczkowice” wydanych zostało sześć decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego (art. 50 ust. 1 upzp) o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz 45 
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (art. 59 ust. 1 upzp). Wydanie tych 
decyzji w każdym przypadku zostało uzgodnione z Marszałkiem Województwa 
Wielkopolskiego. 

(akta kontroli, str. 202-248, 362, 381)  

2.3. Burmistrz podejmował dialog społeczny dotyczący sposobu zagospodarowania 
złóż podczas spotkań ze społecznością lokalną. Wskazał na stanowczy sprzeciw 
mieszkańców i władzy gminnej przeciwko budowie kopalni węgla brunatnego 

                                                      
20 Tj. dokumentacja sporządzana na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa, charakteryzująca poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym 
studium lub planem i ich wzajemne powiązania. 
21 Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm. 
22 Dz. U. Nr 155, poz. 1298. 
23 Kontrola P/17/015 przeprowadzona została także w Urzędzie Miejskim w Miejskiej Górce. 
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i jednoznaczne ukierunkowanie obszaru Gminy przede wszystkim na rozwój 
rolnictwa, mieszkalnictwa, usług dla rolnictwa i innych gałęzi przemysłu, a także 
energetyki odnawialnej. Dodał, że mieszkańcy Gminy na każdym etapie 
postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy administracji 
geologicznej dotyczących kwestii poszukiwania i rozpoznawania wszelkich 
kopalin są informowani poprzez sołtysów oraz poprzez wywieszenie 
obwieszczenia w każdej miejscowości.  

(akta kontroli, str. 250-251)  

2.4. PAK24 w przesłanej do NIK informacji podała, m.in. że w celu uruchomienia 
w przyszłości eksploatacji na złożu „Oczkowice” zleciła wykonanie dokumentacji 
pn. „Założenia Techniczno-Ekonomiczne budowy kopalni węgla brunatnego 
i elektrowni na złożu „Oczkowice”. Równolegle do tej dokumentacji spółka 
w ramach prac przygotowawczych do Raportu oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięcia pn. „Kopalnia Węgla Brunatnego dla części złoża „Poniec – 
Krobia” i „Oczkowice” wykonała analizę uwarunkowań środowiskowych dla 
projektowanego przedsięwzięcia.  

                                           (akta kontroli, str. 359-360)  

W przedstawionej wyżej działalności kontrolowanej jednostki nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o podjęcie działań 
w celu uwzględnienia w Studium, a następnie w ewentualnych miejskich planach 
zagospodarowania przestrzennego, wszystkich udokumentowanych złóż kopalin, 
występujących na terenie Gminy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK, kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli. 

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 i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, dnia 29 września 2017 r.  

 

                                                      
24 Przedsiębiorca ten uzyskał 11 maja 2011 r. koncesję Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie 
złoża węgla brunatnego w rejonach Poniec-Krobia i Oczkowice. 
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