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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 

Kontroler Irena Wróblewska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/130/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 1-2) 

Jednostka 

kontrolowana 

Urząd Miejski w Miejskiej Górce, Rynek 33, 63-910 Miejska Górka (dalej: Urząd) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Karol Skrzypczak, Burmistrz Miejskiej Górki (dalej: Burmistrz) 

(dowód: akta kontroli, str. 3) 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
 

Burmistrz, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 208 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze3, nie zapewnił ujawnienia w obowiązującym 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego4 dwóch 
z siedmiu udokumentowanych złóż kopalin występujących na terenie Gminy Miejska 
Górka (dalej: Gmina). Dotyczyło to złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej 
„Rozstępniewo – Miejska Górka” oraz złoża węgla brunatnego „Oczkowice”, którego 
obszar jedynie w części pokrywał się z „zasięgiem przebadanego złoża węgla 
brunatnego”, o którym mowa w Studium. Burmistrz podjął działania w celu 
ujawnienia w Studium złoża piasków i żwirów w Karolinkach, jednak 
rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność 
uchwały Rady Gminy ze względu na istotne naruszenie prawa. Pomimo wystąpienia 
istotnej zmiany w środowisku związanej z udokumentowaniem złoża węgla 
brunatnego „Oczkowice”, na potrzeby zmiany Studium w 2015 r. nie zostało 
zaktualizowane opracowanie ekofizjograficzne Gminy, o którym mowa w art. 72 ust. 
4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska5.  

Burmistrz wywiązał się z obowiązku określonego w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym6, dotyczącego 
dokonywania, przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy, analizy zmian 

                                                      
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 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli 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 ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, ze zm., dalej: pgg.  
4 Uchwała nr XXXVIII/286/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce (dalej: Rada Miejska) z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejska Górka, ze zmianą: uchwała nr V/23/15 
Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego w obrębie Miejska Górka, dalej: Studium. 
5 Dz. U. z 2017 r. poz. 519, ze zm., dalej: Poś. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, dalej: ustawa o planowaniu przestrzennym. 
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w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności Studium lub 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Działania związane z uwzględnieniem w planowaniu 
przestrzennym występujących na terenie Gminy złóż 
kopalin i racjonalnego gospodarowania nimi 

1. Na terenie Gminy, według bazy danych MIDAS7, występują następujące złoża 
surowców kopalnych: 

a) węgla brunatnego 

- „Oczkowice”: rozpoznane (R), nieeksploatowane, dla którego organem wydającym 
koncesję jest Minister Środowiska, o udokumentowanej powierzchni złoża 
wynoszącej 7.203.600 ha, na gruntach zwłaszcza klas I-IV (5.367.300 ha). Stan 
rozpoznania zasobów8 kształtował się następująco: zasoby geologiczne bilansowe 
C1 i C2  - 996.298 tys. ton i pozabilansowe C1 i C2 - 29.830 tys. ton.  

- „Rawicz-Skoraszewice”: złoże o zasobach prognostycznych (N), 
nieeksploatowane, dla którego organem wydającym koncesję jest Minister 
Środowiska, o nieudokumentowanej powierzchni złoża, bez wskazania klasy 
gruntów, o nieudokumentowanych zasobach geologicznych bilansowych 
i pozabilansowych.  

b) gazu ziemnego 

- „Zakrzewo”: złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie (P), nieeksploatowane, dla 
którego organem wydającym koncesję jest Minister Środowiska, o powierzchni 
całkowitej złoża wynoszącej 473,5 ha, o zasobach geologicznych bilansowych C 
wynoszących 210 mln m3.  

c) surowców ilastych ceramiki budowlanej 

- „Rozstępniewo-Miejska Górka”: złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane (Z) 
31 grudnia 1994 r., dla którego organem wydającym koncesję był Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego, o udokumentowanej powierzchni złoża wynoszącej 
13.800 ha, na gruntach zwłaszcza klasy III i IV, o zasobach geologicznych 
bilansowych A+B wynoszących 880 tys. m3 oraz C1 - 1.741 tys. m3, bez zasobów 
pozabilansowych.  

- „Rozstępniewo-Miejska Górka II”: złoże skreślone z bilansu zasobów w roku 
sprawozdawczym (M), dla którego organem wydającym koncesję był marszałek 
województwa, o nieudokumentowanej powierzchni złoża, bez wskazania klasy 
gruntów, o nieokreślonych zasobach geologicznych bilansowych i pozabilansowych.  

d) kruszywa naturalnego 

- „Karolinki”: rozpoznane (R), nieeksploatowane, dla którego organem wydającym 
koncesję jest Starosta Rawicki, o udokumentowanej powierzchni złoża wynoszącej 

                                                      
7 Serwis prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl/midas-web. 
8 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.) 
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1.173 ha, na gruntach klasy IV, o zasobach geologicznych bilansowych C1 
wynoszących 53,54 tys. ton, bez zasobów pozabilansowych. 

 - „Miejska Górka”: rozpoznane (R), eksploatowane, dla którego organem 
wydającym koncesję jest Starosta Rawicki, o udokumentowanej powierzchni złoża 
wynoszącej 1.956 ha, na gruntach klasy VI, o zasobach geologicznych bilansowych 
C1 wynoszących 63 tys. ton, bez zasobów pozabilansowych.  

Według systemu MIDAS, żadne z ww. złóż kopalin nie zawiera zasobów 
przemysłowych. 

(dowód: akta kontroli, str. 5-29) 

Cztery z siedmiu ww. złóż kopalin tj. Rawicz-Skoraszewice, Zakrzewo, 
Rozstępniewo-Miejska Górka II i Miejska Górka zostały w Studium uwzględnione, 
a obszar złoża Oczkowice został ujawniony w części. Gmina podjęła też działania 
w celu ujawnienia w Studium złoża piasków i żwirów w Karolinkach, w terminie, 
o którym mowa w art. 95 ust. Pgg. Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 stycznia 
2017 r.9 Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy ze 
względu na istotne naruszenie prawa, tj. nieuwzględnienie wymogów 
wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji10. 

(dowód: akta kontroli, str. 32, 335, 359-364, 756) 

2. Rada Gminy nie uchwaliła „Strategii Rozwoju Gminy”. Burmistrz wyjaśnił, że 
obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa, a podstawowym dokumentem 
planistycznym, który określa cele, priorytety i zadania w kierunku rozwoju 
gospodarczego, w kontekście zagospodarowania złóż surowców kopalnych, jakie 
występują na terenie Gminy jest Studium.  

(dowód: akta kontroli, str. 744) 

3. Analizą szczegółową objęto złoża kopalin nieeksploatowanych11: „Oczkowice” 
i „Zakrzewo”, dla których organem wydającym koncesję był Minister Środowiska 
i ustalono, że: 

a) Minister Środowiska dnia 21 lutego 2011 r. zawiadomił o przyjęciu bez zastrzeżeń 
dokumentacji geologicznej12 oraz decyzją z dnia 17 grudnia 2014 r., zatwierdził 
dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego „Oczkowice”13; 

b) złoża gazu ziemnego w Zakrzewie odkryte zostały w 1966 r. Zasoby te 
zatwierdzone zostały decyzją14 Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z 5 kwietnia 
1976 r.  

(dowód: akta kontroli, str. 4-8, 11-14, 29, 33, 34) 

4. Opracowania ekofizjograficzne, o których mowa w art. 72 ust. 4 i 5 Poś, 
sporządzono w maju 2004 i listopadzie 2009 r. Z opracowania z 2004 r. wynika, że 
w rejonie Zakrzewa występuje złoże gazu ziemnego o zasobach kategorii C 
o wielkości 300 mln m3, w tym wydobywalne 210 mln m3 oraz, że podjęte zostały 
dalsze prace poszukiwawcze w celu jego udokumentowania. Z opracowania z 2009 
r. wynika, że na terenie Gminy udokumentowano złoże gazu ziemnego w rejonie 
„Zakrzewo, o zasobach 300 mln m3, w tym wydobywalne 210 mln m3. 

                                                      
9 Dotyczące uchwały Rady Miejskiej nr XVIII/96/16 z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Studium, w której zaprojektowano 
wprowadzenie do Studium złoża w Karolinkach. 
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, ze zm.  
11 Oznaczonych w Bilansie zasobów złóż kopalnych w Polsce symbolem P albo R. 
12 Opracowanej na zamówienie Ministra Środowiska w ramach realizacji tematu „Aktualizacja bazy zasobowej wybranych złóż 
węgla brunatnego Polski”. Wpłynęło do Urzędu 28 lutego 2011 r. 
13 Po rozpatrzeniu wniosku PAK Górnictwo sp. z o.o. w Koninie (dalej: PAK) z dnia 22 października 2014 r. 
14 Nr KZK/0125/3337/76. 
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Odnośnie do złoża węgla brunatnego (bez nazwy) w opracowaniu 
ekofizjograficznym z 2004 r. podano, że występują fragmenty złoża w okolicach 
Rawicz-Miejska Górka-Skoraszewice i Poniec-Krobia-Oczkowice, a ich eksploatacji 
nie podjęto ze względu na trudne warunki geologiczne, istniejące zagospodarowanie 
terenu oraz przewidywane negatywne skutki eksploatacji. W opracowaniu z 2009 r., 
w zakresie złoża węgla brunatnego wskazano, że występują fragmenty złoża (nie 
podano ich lokalizacji), a ich eksploatacji nie podjęto ze względu na trudne warunki 
geologiczne, istniejące zagospodarowanie terenu oraz przewidywane negatywne 
skutki eksploatacji.  

(dowód: akta kontroli, str. str. 7, 50-74) 

5. Ze Studium15, z części A: uwarunkowania - diagnoza stanu Gminy wynika, że 
trudne warunki geologiczno-górnicze, istniejące zagospodarowanie powierzchni 
terenu oraz przewidywane skutki eksploatacji (lej depresyjny, wyłączenie gleb 
o wysokich walorach produkcyjnych, emisja pyłów i gazów) zdecydowały 
o niecelowości eksploatacji złoża węgla brunatnego „Oczkowice”, natomiast ze 
względu na skład (gaz ziemny o zawartości N2 = 58,4%, w kategorii C) i wielkość 
zasobów (zasoby wydobywalne 210 mln m3) złoże „Zakrzewo” nie zostało dotąd 
zagospodarowane. 

W Studium, w części B: kierunki – polityka przestrzenna, ogólnie postanowiono, że 
właściwy dla gminy jest zrównoważony rozwój dwóch podstawowych funkcji: 
rolnictwa oraz usługowo-obsługowej, a w doraźnych działaniach na rzecz poprawy 
stanu środowiska ma być miejsce na ograniczenie degradującego wpływu 
prowadzonej eksploatacji kopalin oraz oszczędną, racjonalną gospodarkę złożami 
kopalin i zwracanie uwagi na stosowanie technologii wydobycia zapobiegających 
ujemnym wpływom na środowisko. W części tej nie określono kierunków – polityki 
przestrzennej dla złoża węgla brunatnego „Oczkowice”, natomiast w zakresie złoża 
gazu ziemnego zapisano: „odnośnie przyszłości sytuacja jest następująca: 
południowo-wschodnia część gminy Miejska Górka objęta jest koncesją na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – koncesja 
Czatkowice nr 9/2008 z 10 marca 2008 r. – ważna do 10 marca 2011 r. Jednakże 
ewentualne nowe prace i badania związane z poszukiwaniem złóż podjęte zostaną 
po wykonaniu reprocessingu i reinterpretacji dotychczas wykonanych prac 
sejsmicznych”.  

W Studium „Kierunki rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej oraz potencjalne 
tereny rozwoju i lokalizacji obiektów działalności gospodarczej”, w formie graficznej 
oznaczono obszar złoża węgla brunatnego, jako „zasięg przebadanych złóż węgla 
brunatnego” i obszar złoża gazu ziemnego, jako „tereny udokumentowanego złoża 
gazu ziemnego „Zakrzewo”.  

(dowód: akta kontroli, str. 29, 86-149) 

Stosownie do wymogów ujętych w art. 11 pkt 6 ustawy o planowaniu przestrzennym, 
projekt zmiany Studium z 2015 r.: 
- przesłany został do zaopiniowania przez sąsiednie gminy, tj. Krobię, Pępowo, 
Jutrosin, Pakosław, Rawicz, Bojanowo i Poniec oraz przez dyrektora okręgowego 
urzędu górniczego, regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz marszałka 
województwa, które to podmioty zaopiniowały niniejszy projekt; 

- został uzgodniony z zarządem województwa w zakresie jego zgodności 
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.  

                                                      
15 Wg stanu po ostatniej zmianie z 30 kwietnia 2015 r.  
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Uchwała w sprawie zmiany Studium z 30 kwietnia 2015 r. została 7 maja 2015 r. 
przesłana do Wojewody Wielkopolskiego, który nie wniósł uwag. 

(dowód: akta kontroli, str. 30-32, 184-187) 

6. W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego 
z 2010 r.16 nie określono sposobu zagospodarowania obszaru występowania złoża 
„Oczkowice”, w tym nie umieszczono dla tego obszaru inwestycji celu publicznego 
o znaczeniu ponadlokalnym.  

(dowód: akta kontroli, str. 225) 

Wojewoda wyjaśnił, że przedmiotowe złoże, na podstawie wcześniej zatwierdzonej 
dokumentacji geologicznej zostało ujawnione w Studium przyjętym przez Radę 
Miejską w dniu 28 grudnia 2001 r. Dodał, że w granicach wskazanego w Studium 
zasięgu przebadanych złóż węgla brunatnego obowiązują dwa miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego: „Farma wiatrowa Dłoń” i „Farma wiatrowa 
Piaski”. Mając na uwadze przyjęcie przez Radę Miejską Studium oraz miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, w których ujawniono udokumentowane 
złoże węgla brunatnego „Oczkowice”, wydanie zarządzenia zastępczego 
w przedmiocie wprowadzenia dodatku nr 1 do dokumentacji geologicznej było 
pozbawione podstaw prawnych. 

(dowód: akta kontroli, str. 809) 

7. Siedmioma miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objęto 
obszar kopalin, w tym sześcioma - złoże węgla brunatnego i jednym - złoże gazu 
ziemnego. Plany te dotyczyły farm wiatrowych. W § 8 odpowiednio ust. 6 i ust. 5 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Dłoń17 
oraz farmy wiatrowej Piaski18, postanowiono, że „wyklucza się możliwość 
prowadzenia powierzchniowej eksploatacji kopalin”. Wojewoda Wielkopolski w dniu 
28 maja 2014 r. orzekł nieważność tych zapisów ze względu na istotne naruszenie 
prawa. W uzasadnieniu wskazał, że zapisy te stoją w sprzeczności z podstawowym 
celem, jakiemu służyć ma ujawnienie złóż kopalin w miejscowym planie, a tym 
samym naruszają art. 95 ust. 1 pgg.  

(dowód: akta kontroli, str. 451-468) 

8. Rada Miejska uchwałą19 z 28 marca 2017 r., przyjęła wyniki przeprowadzonej 
przez Burmistrza analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy oraz 
aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego20. Analizą 
objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2016 r.21 i wynika z niej m.in., że: 
we wskazanym okresie wydano łącznie 474 decyzji o warunkach zabudowy i 55 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Gmina charakteryzowała się 
pokryciem miejscowymi planami zagospodarowania na poziomie 40%, który to 
wskaźnik wynikał z objęcia planami siedmiu wielkoobszarowych powierzchni pod 
farmy wiatrowe. Ponad 95% obszarów objętych planami zagospodarowania 
przestrzennego stanowiły tereny rolnicze. Miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego sporządzonych na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym22 było trzy, 
a sporządzonych na podstawie ustawy o planowaniu przestrzennym z 2003 r. - 16, 

                                                      
16 Uchwała Nr XLVI/690/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 155 poz. 
2953). 
17 Uchwała nr XLII/210/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r.  
18 Uchwała nr XLII/212/14 z dnia 23 kwietnia 2014 r. 
19 Nr XX/113/17. 
20 Sporządzonej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu przestrzennym.  
21 Okres trwania poprzedniej i częściowo obecnej kadencji Rady Miejskiej.  
22 Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, ze zm. (za wyjątkiem art. 31a obowiązywała do dnia 11 lipca 2003 r.). 
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z czego siedem dotyczyło farm wiatrowych. W trakcie opracowywania były dwa 
miejscowe plany23. Wpłynęło siedem wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 
miejscowych planów i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Dla terenu Gminy 
obowiązywało Studium przyjęte przez Radę Miejską uchwałą24 z dnia 28 grudnia 
2001 r. Wprowadzono do niego trzy zmiany25. W okresie objętym analizą Burmistrza 
w celu zmiany Studium wpłynęło pięć wniosków, z których jeden uwzględniono, 
a pozostałe będą uwzględniane przy kolejnej zmianie Studium. Z analizy wynika, że 
obowiązujące studium wymaga uzupełnienia w oparciu o wprowadzone ustawą 
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji26, zmiany do ustawy o planowaniu 
przestrzennym, w zakresie ujętym w art. 10 ust. 1 pkt 7, ust. 2 pkt 1, 8, 14, 14a, ust. 
5 i 7 tej ustawy. W celu określenia wieloletniego programu sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania w analizie wyznaczono dwa priorytety 
planistyczne, tj. działania w zakresie elektrowni wiatrowych oraz dążenie do 
ograniczenia obszarów przeznaczonych w studium pod zabudowę mieszkaniową.  

(dowód: akta kontroli, str. 237-300) 

9. PAK, przedsiębiorca zainteresowany gospodarczym wykorzystaniem złoża 
Oczkowice, kierował do Burmistrza korespondencję m.in. w następujących 
sprawach: 

- w dniu 16 lipca 2013 r. o wstrzymanie procedur rozpatrzenia wniosków 
dotyczących farm wiatrowych Dłoń i Piaski oraz zmianę odnośnie do farm 
wiatrowych Kołaczkowice i Sobiałkowo, w uzasadnieniu wskazując m.in., że 
ustalenia projektu planu powinny realizować ustawowy cel ochronny złóż kopalin, co 
oznacza, że powinny się w nim znaleźć zapisy uniemożliwiające powstanie 
inwestycji blokujących ewentualną eksploatację złóż. Burmistrz, w dniu 20 stycznia 
2014 r. poinformował PAK, że procedury planistyczne prowadzone są prawidłowo 
i uwagi spółki nie zostaną uwzględnione; 

- w dniu 30 stycznia 2014 r., PAK odpowiadając na ww. pismo Burmistrza, wskazał 
że powyższe stanowisko Gminy pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami i stanowić będzie podstawę do kwestionowania prowadzonych prac 
planistycznych i przyjmowanych na ich podstawie dokumentacji oraz aktów prawa 
miejscowego; 

- w dniu 18 marca 2014 r. Burmistrz wyjaśnił, że: udokumentowany obszar złoża 
węgla brunatnego mieści się w obszarze zaznaczonym w studium, (co zostało 
potwierdzone w piśmie z 27 stycznia 2014 r. przez Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki27); obszar został prawidłowo uwzględniony w miejscowym planie farma 
wiatrowa Sobiałkowo i Kołaczkowice, co zostało potwierdzone poprzez ogłoszenie 
uchwał zatwierdzających wyżej wymienione plany w Dzienniku Urzędowym 

                                                      
23 Uchwała nr XXXVI/180/13 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania w obrębie wsi Karolinki i Roszkówko, polegająca na określeniu obszarów 
przeznaczonych pod zabudowę przemysłową, składowania, magazynowania związaną z produkcją, przetwarzaniem 
i dystrybucją energii elektrycznej wraz z niezbędna infrastrukturą oraz uchwała nr XV/81/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 
września 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Miejskiej Górki – Sobiałkowo, zakresem obejmując tereny zabudowy mieszkaniowej. 
24 Nr XXXVIII/286/2001. 
25 Przyjęte przez Radę Miejską uchwałą nr XII/55/2007 z dnia 31 października 2007 r., obejmujące teren aktywizacji 
gospodarczej w obrębie wsi Karolinki, Roszkówko, Dłoń, Sobiałkowo, Oczkowice oraz obszar przeznaczonego dla zmiany 
zewnętrznego układu komunikacyjnego; uchwałą nr IX/11/11 z dnia 26 stycznia 2011 r., obejmujące zmianę kierunków polityki 
przestrzennej dotyczących dziedzictwa kulturowego oraz granic stref ochronnych, istotnych elementów i powiązań 
przestrzennych oraz uchwałą nr V/23/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające obszar eksploatacji kruszywa naturalnego 
w obrębie Miejska Górka.  
26 Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, ze zm.  
27 Wielkopolski Urząd Wojewódzki, na wniosek PAK z dnia 22 lipca 2013 r. przeprowadził analizę zapisów w studium i wyjaśnił 
spółce (27 stycznia 2014 r.), że z zapisów studium wynika, że udokumentowany obszar złoża węgla brunatnego Oczkowice 
został ujawniony w części A studium – uwarunkowania, środowisko przyrodnicze, tym samym brak podstaw do zastosowania 
przez wojewodę art. 208 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.  
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Województwa Wielkopolskiego; aktualnie prowadzone są prace planistyczne przy 
opracowywaniu planu miejscowego dla farm wiatrowych Piaski, Dłoń i Konary; 

- w dniu 7 maja 2015 r. PAK skierowało do Burmistrza pismo o niezwłoczne podjęcie 
działań w celu realizacji obowiązku ujawnienia w Studium udokumentowanego złoża 
węgla brunatnego „Oczkowice” w granicach określonych dodatkiem nr 1 do 
dokumentacji geologicznej28. Burmistrz w dniu 24 czerwca 2015 r. wyjaśnił, że 
udokumentowany obszar złoża węgla brunatnego mieści się obszarze zaznaczonym 
w Studium, zatwierdzonym w 2001 r, na podstawie badań i opracowań archiwalnych 
z lat 70-tych; że termin wprowadzenia do studium zmiany wynosi 2 lata od 
zatwierdzenia dokumentacji geologicznej; obecny stan nie pozwala na 
podejmowanie takich działań, ponieważ procedura odwoławcza nie została 
wyczerpana.  

 (dowód: akta kontroli str. 323-325, 478-491) 

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

1. Zgodnie z art. 208 ust. 1 Prawa geologicznego, 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.) wprowadza 
się do studium, nie później niż do 1 stycznia 2014 r. Wbrew temu obowiązkowi, do 
Studium nie wprowadzono obszaru złóż węgla brunatnego „Oczkowice”, dla którego 
dokumentacja geologiczna została przyjęta bez zastrzeżeń przez Ministra 
Środowiska 21 lutego 2011 r.29 oraz obszaru złoża surowców ilastych ceramiki 
budowlanej „Rozstępniewo – Miejska Górka”, udokumentowanego, także przed 1 
stycznia 2012 r.30 

Burmistrz wyjaśnił, że w Studium uchwalonym w 2001 r. i jego zmianie z 2015 r. są 
ujawnione złoża węgla brunatnego, które oznaczono jako „Zasięg przebadanych 
złóż węgla brunatnego”. Dodał, że przeprowadzona analiza zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym pozwoli na ponowne przystąpienie do prac 
planistycznych. Wskazał ponadto, że w okresie sporządzenia Studium (w latach 
1999-2001) nie były dostępne wykazy terenów i obszarów górniczych w formie 
systemów informacji przestrzennej (np. bazy danych MIDAS). W związku 
z powyższym - przy jego opracowaniu - uwzględniono dostępne wykazy obszarów 
i terenów górniczych, a Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu, nie zajął 
w powyższej sprawie stanowiska. Dodał, że Rada Miejska podjęła w dniu 28 marca 
2017 r. uchwałę, która pozwoli na ponowne przystąpienie do prac planistycznych, 
m.in. zmiany studium i ujawnienie ww. złóż. 

NIK wskazuje, że obszar złoża „Oczkowice” jedynie w części pokrywa się 
z „zasięgiem przebadanego złoża węgla brunatnego”, o którym mowa w Studium. 

(dowód: akta kontroli, str. 32-34, 744, 745, 756, 801) 

2. Przystępując do opracowania zmiany Studium w 2015 r. nie dokonano oceny 
aktualności posiadanych opracowań ekofizjograficznych. Urząd dysponował 
opracowaniami ekofizjograficznymi sporządzonymi w kwietniu 2004 i listopadzie 
2009 r. Studium zostało uchwalone w 2001 r., a jego zmiana w 2015 r. Pomiędzy 
datą sporządzenia opracowań ekofizjograficznych, a uchwaleniem zmiany Studium 

                                                      
28 W dniu 7 maja 2015 PAK z analogicznym pismem wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego.  
29 Zasoby geologiczne wg stanu na koniec 2009 r., zasobach bilansowych kategorii C2 w ilości 143.047 tys. ton. 
30 Decyzja/zawiadomienie nr KZK/012/S/4135/80. 

Ustalone 
nieprawidłowości  
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nastąpiła bardzo istotna zmiana w środowisku wywołana zatwierdzeniem w 2011 r. 
dokumentacji geologicznej złoża „Oczkowice”31.   

Burmistrz wyjaśnił m.in., że nie ma podstawy prawnej w zakresie obowiązku 
dokonania aktualizacji posiadanych opracowań ekofizjograficznych.  

 (dowód: akta kontroli, str. 50-74, 757) 
 

NIK wskazuje, że zgodnie z art. 72 ust. 5 Poś opracowania sporządza się na 
potrzeby studium, a w świetle treści § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 9 września 2002 r.32 w sprawie opracowań ekofizjograficznych, powinny one 
zawierać aktualne informacje o środowisku. Jeżeli zatem od momentu sporządzenia 
opracowania ekofizjograficznego w środowisku zaszły istotne zmiany, które mogą 
determinować rozwiązania z zakresu planowania przestrzennego, wymagana była 
aktualizacja tego opracowania33. 

 

Burmistrz nie zapewnił ujawnienia w Studium dwóch z siedmiu udokumentowanych 
złóż kopalin występujących na terenie Gminy, tj. złoża surowców ilastych ceramiki 
budowlanej „Rozstępniewo – Miejska Górka” oraz złoża węgla brunatnego 
„Oczkowice”, którego obszar jedynie w części pokrywał się z „zasięgiem 
przebadanego złoża węgla brunatnego”. Pomimo wystąpienia istotnej zmiany 
w środowisku związanej z udokumentowaniem złoża węgla brunatnego „Oczkowice” 
na potrzeby zmiany Studium w 2015 r. nie zostało zaktualizowane opracowanie 
ekofizjograficzne Gminy. Burmistrz wywiązał się z obowiązku określonego w art. 32 
ust. 2 ustawy o planowaniu przestrzennym, poprzez dokonanie analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy. Podjął też działania w celu ujawnienia 
w Studium złoża piasków i żwirów w Karolinkach, jednak rozstrzygnięciem 
nadzorczym Wojewoda Wielkopolski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy ze 
względu na istotne naruszenie prawa. 

 

2. Działania związane z zagospodarowaniem obszarów 
występowania zasobów złóż kopalin 

1. Złoże węgla brunatnego „Oczkowice” położone jest na terenie gmin: Miejska 
Górka i Krobia34. Na obszarze tego złoża, w gminie Miejska Górka, znajduje się 
osiem miejscowości, w których mieszka 23% ludności tej gminy. Tereny te, to 
przede wszystkim grunty rolne o klasach bonitacyjnych IIIa - IVa, tereny łąk 
i pastwisk, o zwartej zabudowie zagrodowej. Gmina Miejska Górka – jak wyjaśnił 
Burmistrz - nie współpracowała z Gminą Krobia w zakresie wykorzystania złoża 
węgla brunatnego „Oczkowice”. 

Na terenie złoża gazu ziemnego „Zakrzewo” zlokalizowana jest jedna miejscowość, 
w której zamieszkuje 295 osób. Tereny te, to grunty rolne, łąki i pastwiska oraz 
zwarta zabudowa zagrodowa.  

(dowód: akta kontroli, str. 4, 11, 745) 

2. W dniu 21 stycznia 2011 r., PAK poinformował Burmistrza, o złożeniu35 
w Ministerstwie Środowiska wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie 

                                                      
31 A następnie, w 2014 r., dodatku nr 1 do tej dokumentacji. 
32 Dz. U. Nr 155, poz. 1298. 
33 Por. komentarz do art. 72 Prawa ochrony środowiska autorstwa Krzysztofa Gruszeckiego, LEX Omega 2016, teza 4. 
34 Kontrola P/17/015 przeprowadzana była także w Urzędzie Miejskim w Krobi. 
35 W dniu 1 grudnia 2010 r. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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i rozpoznawanie złóż węgla brunatnego w rejonie „Poniec – Krobia” i w rejonie 
„Oczkowice”, położonych na terenie gmin Miejska Górka i Krobia. Ministerstwo 
Środowiska w dniu 1 lutego 2011 r. wystąpił do Burmistrza o zaopiniowanie tego 
wniosku. Postanowieniem z dnia 16 lutego 2011 r. Burmistrz zaopiniował 
pozytywnie decyzję o udzieleniu koncesji PAK na poszukiwanie lub rozpoznawanie 
złoża węgla brunatnego. W uzasadnieniu wskazał, m.in., że biorąc pod uwagę 
politykę energetyczną państwa oraz istotę złóż kopalin energetycznych, uznaje się 
zasadność poszukiwań, rozpoznawania i dokumentowania miejsc ich występowania, 
przy czym zaznaczył, że w kraju temat możliwości wydobywania węgla brunatnego 
budzi wiele emocji, kontrowersji i podobnie jest na terenie gminy Miejska Górka. 
Dodał, że pozytywna opinia dotycząca prac geologicznych nie przesądza w żaden 
sposób o stosunku do udzielenia zgody na prace wydobywcze. 

(dowód: akta kontroli, str. 646-741) 

W dniu 11 maja 2011 r. Minister Środowiska udzielił koncesji36 PAK na 
poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węgla brunatnego w rejonie „Poniec – Krobia” 
i „Oczkowice. W koncesji wyszczególniono 281 podmiotów, które otrzymały jej kopię 
oraz dziewięć podmiotów, którym przesłano ją do wiadomości - w tym Urząd.  

(dowód: akta kontroli, str. 33-35) 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Burmistrza decyzji o udzielenie koncesji PAK 
na poszukiwanie i rozpoznanie złoża węgla brunatnego w rejonie Poniec – Krobia” 
i „Oczkowice”, została ona zakwestionowana przez część mieszkańców Gminy37. 
W wyniku podejmowanych przez nich działań, w tym wniosków o wznowienie 
postępowania oraz o ponowne rozpoznanie sprawy, koncesja z 11 maja 2011 r. 
została przez Ministra Środowiska w dniu 27 września 2011 r. w części uchylona, 
a w decyzji z 24 maja 2016 r. Minister stwierdził ponadto, że koncesja ta w części 
została wydana z naruszeniem prawa. W dniu 8 czerwca 2017 r. Minister 
Środowiska wydał decyzję stwierdzającą wygaśnięcie koncesji z 11 maja 2011 r. 
z uwagi na pięcioletni okres jej obowiązywania, który upłynął 27 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli, str. 649-653, 655-660, 731-734) 

W 2012 r. cześć mieszkańców Gminy złożyło do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Lesznie (dalej SKO), zażalenie na postanowienie Burmistrza 
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu udzielenia 
koncesji PAK. SKO utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie, a skarga do WSA 
okazała się nieskuteczna. 

(dowód: akta kontroli, str. 661-692, 704-708, 802) 

W dniu 27 lutego 2012 r. mieszkańcy zawiadomili Burmistrza o inicjatywie 
przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania go ze stanowiska przed 
upływem kadencji z powodu m.in. „braku szerokiej konsultacji z obywatelami 
w sprawie wydania opinii firmie pragnącej wykonywać odwierty w celu poszukiwania 
zasobów węgla brunatnego na terenie gminy”. Referendum w sprawie odwołania 
Burmistrza odbyło się 20 maja 2012 r. Nie został on odwołany (frekwencja wyniosła 
17,57%).  

W trakcie kontroli NIK, w dniu 6 września 2017 r. Burmistrz otrzymał z Komendy 
Powiatowej Policji w Rawiczu informację, że prowadzi ona pod nadzorem 
Prokuratury Rejonowej w Rawiczu postępowanie w sprawie przekroczenia w 2011 r. 

                                                      
36 Nr 10/2011/p. 
37 W dniu 9 czerwca 2011 r.  
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uprawnień, które polegały na pozbawieniu stron postępowania administracyjnego 
możliwości udziału w tym postępowaniu38. 

(dowód: akta kontroli, str. 472-477) 
Burmistrz odwołał się od decyzji Ministra Środowiska z 17 grudnia 2014 r., 
zatwierdzającej dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża węgla brunatnego 
„Oczkowice”. Sprawa ta, m.in. na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie decyzji 
oraz po wznowieniu postępowania, aktualnie po raz kolejny toczy się przed sądem 
administracyjnym I instancji. 

 (dowód: akta kontroli, str. 494-636, 801-804) 

2. 2. W sprawie wydobycia gazu ziemnego ze złoża „Zakrzewo” – BlueGasN’R’G’ 
Zakrzewo spółka z o.o. z Warszawy złożyła w dniu 9 września 2015 r. wniosek do 
Burmistrza „o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizację przedsięwzięcia” polegającego na: 

1. poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin otworami wiertniczymi 
o głębokości > niż 1.000 m – odwiert Zakrzewo 1 o głębokości 1.350 m; 

2. budowie elektrociepłowni o mocy cieplnej nie mniejszej niż 25 MW – blok 
kogeneracyjny o mocy cieplnej rozumianej, jako ilość energii wprowadzonej 
w paliwie do instalacji 105,294 MW, przy czym moc elektryczna wynosi 
41,307 MW, a moc cieplna 49,077 MW; 

3. wydobywaniu kopaliny ze złóż metodą otworów wiertniczych – budowa 
Instalacji Ośrodka Próbnej Eksploatacji Zakrzewo wraz z wydobyciem gazu 
ziemnego ze złoża Zakrzewo. 

Burmistrz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 
(dalej RDOŚ) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu 
(dalej PPIS) o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. PPIS stwierdził, że nie jest 
wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
RDOŚ odmówił zajęcia stanowiska, powołując się na art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. j ustawy 
z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (…)39, wskazując, 
że RDOŚ jest organem właściwym do wydania ww. decyzji w zakresie 
poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania tej kopaliny. Burmistrz, decyzją z dnia 
2 listopada 2015 r. umorzył postępowanie w zakresie ww. punktów 1 i 3. 
Postanowieniem z dnia 23 września 2015 r. stwierdził natomiast obowiązek 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie punktu nr 2 
i nałożył na BlueGasN’R’G obowiązek opracowania „Raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Raport do dnia zakończenia czynności kontrolnych nie został 
przedłożony. 

(dowód: akta kontroli, str. 746-753, 813) 

 
3. Dla obszaru złoża węgla brunatnego „Oczkowice” wydanych zostało 41 decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym sześć dotyczących 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa linii średniego napięcia; 
przebudowa sieci elektroenergetycznej; rozbiórka linii napowietrznej niskiego 
napięcia; budowa stacji telefonii komórkowej). Pozostałe decyzje o warunkach 
zabudowy obejmowały warunki dla zabudowy mieszkaniowej (MN) i innej (MR).  

                                                      
38 Przestępstwo z art. 231 § 1 kk. 
39 Dz. U. z 2017 r. poz. 1405. 
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Dla obszaru złoża gazu ziemnego „Zakrzewo” wydanych zostało 10 decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym jedna dotycząca 
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (sieć wodociągowa). Pozostałe 
decyzje o warunkach zabudowy obejmowały warunki dla zabudowy mieszkaniowej 
(MN) i innej (MR). 

(dowód: akta kontroli, str. 365-450) 

Burmistrz wskazał na brak spójności pomiędzy przepisami ustawy o planowaniu 
przestrzennym i pgg w zakresie określania kompetencji organów właściwych do 
uzgodnienia ww. decyzji dotyczących obszarów udokumentowanych złóż kopalin.  

(dowód: akta kontroli, str. 801) 

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

 

NIK wskazuje, że treść art. 53 ust. 4 pkt 5 ustawy o planowaniu przestrzennym, 
w zw. z art. 161 ust. 3 pkt 1 pgg, przemawia za tym, by decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane dla obszarów, na których znajdują 
się udokumentowane złoża, o których mowa w art. 10 ust. 1 pgg, uzgadniać 
z Ministrem Środowiska. 

 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli40, wnosi o podjęcie działań w celu zaktualizowania: 

1) Studium w zakresie udokumentowanych obszarów złóż kopalin 
występujących na terenie Gminy; 

2) posiadanego przez Gminę opracowania ekofizjograficznego, na potrzeby 
zmian Studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

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 Poznaniu. 

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 wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 

                                                      
40 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 

 
Ustalone 

nieprawidłowości 

 
Uwagi dotyczące 

badanej działalności  

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

Poznań, 2 października 2017 r. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 
Kontroler: 

Irena Wróblewska 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

Dyrektor 
 z up. Grzegorz Malesiński 

wicedyrektor 
 

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

 

 


